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NB: Let op de datum is gewijzigd! 

Beste leden, 

Het HGVU-bestuur wenst jullie allen een gelukkig en gezond 2008. 

We trappen het jaar af met een lezing van Sim Visser, hoofd van de afdeling Landschappelijk 
& Stedenbouwkundig Erfgoed bij de RACM. Na een presentatie over deze nieuwe afdeling, 
zullen we hierover discussiëren. 

Maar let op, de lezing vindt plaats op de derde en niet de tweede dinsdag van de maand, op 
15 januari dus. 

Het cultuurlandschap bij de nieuwe Rijksdienst 

Op 1 november 2006 is de nieuw gevormde Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten van start 
gegaan. De dienst is het resultaat van een fusie tussen twee 
diensten met een gerespecteerd verleden in de erfgoedzorg: de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de 
Rijks Dienst voor de Monumenten Zorg (RDMZ). Het werk van 
de nieuwe dienst is daarmee deels vertrouwd. Dat hangt 
samen met de continuïteit in v '̂erkza am heden rond de 
Archeologie en de Monumenten, de A en de M in de naam van 
de RACM. 
Nieuw is de C van Cultuurlandschap. Zowel RDMZ als ROB 
betrokken de laatste jaren steeds meer de omgeving van de 
hen toevertrouwde monumenten in hun overwegingen, maar 
een zelfstandig ondenwerp was het niet. 

Er wordt nu hard gewerkt aan de positionering van de RACM op het terrein van het 
cultuurlandschap. Daarbij doen zich tal van vragen voor. Hoe vult de nieuwe dienst de taak 
voor het cultuurlandschap in? Welke venwachtingen leven er? Wat betekent het om een 
Rijksdienst te zijn op dit terrein? Hoe is de verhouding tussen beleid en kennis? Hoe is de 
afstemming t.o.v. de partners in het veld? Dit alles vormt interessante stof tot discussie. 
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Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht 
Datum: L E T OP! dinsdag 15 januari 2008 
Tijd: 20.00 uur 

Vooraankondiging: Excursie Religieus Erfgoed: 31 mei -1 juni 2008 
De HGVU-excursie zal gericht zijn op het Jaar van het Religieuze Erfgoed, dat in 2008 
plaatsvindt. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! 


