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Drie actielijnen  

 

 Erfgoed beleven 

 

 Erfgoed op orde 

 

 Erfgoed kapitaliseren 

 

 Erfgoeddrieluik met kaders Monumenten en Archeologie 

 

 



 

Grotere 
zichtbaarheid en 
toegankelijkheid 

 

Meer samenhang  
 

 

Beter publieksbereik  

 

Meer 
maatschappelijke 
impact 

Einddoelen 



Drie actielijnen  

 

 Erfgoed beleven 

 

 Erfgoed op orde 

 

 Erfgoed kapitaliseren 

 

 



Aanpak  

 

 Transitie 

 

 Innovatieve erfgoedregeling 

 

 Erfgoedservicepunt  collectief 

 

 Digitaliseringsaanpak Martijn Hermans  



 

Transitie 

 

•Samenwerking 

 

•Flexibel budget 

 

•Limburgensecollectie 

 

•Fusie  

 

Innovatie 

 

• Innovatieregeling 

 

•Pilotprojecten 

 

Digitalisering 

 

•Onderscheid domein I en II 

 

•Aansluiting NSDE 

 

•Veldcommissie 

 

•Limburgserfgoed.nl 

 

Erfgoedservicepunt 
  

•Netwerk, samenhang en 
kennis 

 

•Vrijwilligersorganisaties 
(site service) 

 

•Platform 

Realisatie doelen 





Wat wordt bedoeld met ‘digitaliseren’?  
 

En als we tot een eenduidig begrip kunnen komen, hoe verhoudt zich 

dat tot: 

● onze doelgroepen? 

● nota Toekomst voor erfgoed? 

● het erfgoedveld? 

● landelijke overheid en voorzieningen?  

Vragen voor reflectieverslag  



 

 

1. Collectie 

a. digitaal maken van erfgoedcollecties, ten einde ze 

duurzaam te conserveren en toegankelijk te maken.  

 

b. hulpmiddelen nodig voor a. Dit zijn gemeenschappelijke 

afspraken over data en techniek, maar ook tools, beleid en 

organisatie. 

 

2. Presentatie  

 Digitale toepassingen over erfgoed, voor bewoners en 

 bezoekers van de provincie 

Twee domeinen 



Wat zijn de doelgroepen van Limburgs digitaal erfgoed? 

 

 

1. de erfgoedprofessional heeft bronnen en data nodig voor zijn werk of 

opdracht. 

2. de geïnteresseerde in geschiedenis is breed georiënteerd in 

geschiedenis, met bijzondere interesse in streekgebonden inhoud 

3. de geïnteresseerde in de streek is primair op zoek naar 

streekgebonden thema’s en heeft niet persé behoefte aan historische 

diepgang 
 

Doelgroepen 





• Beleid: onderscheid I & II  

• Loket voor netwerk, samenhang en kennis    

 

Een provinciaal initiatief  

Pilotprojecten  

Veldcommissie  

Dienst voor semi-professionele en vrijwilligersorganisaties 

 

Stappen Martijn Hermans  



Hoe nu verder? 

• Werkateliers 

 

• Op weg naar een collectief  

 

• Blauwdruk 
• Randvoorwaarden en aanpak  

• Stappenplan incl digitalisering domein 1 en 2 

• Veldcommissie 

 

• Borgen commitment  

 

• Realisatie  

 

 Verbinden, samenwerken, toegevoegde waarde  

 



Toekomst voor erfgoed! 
Uitvoeringsprogramma Immaterieel erfgoed  
2016 t/m 2019 

Karianne Winthagen 06 52 08 62 62 


