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Vestigia doet meer... Vestigia doet meer... 
Voor verschillende gemeenten zijn wij sinds jaar en dag de vaste vraagbaak en partner bij de uitvoering van 
erfgoedtaken. Wij bieden overheden vakkennis, kwaliteit en continuïteit als het gaat om:
 het opstellen en toetsen van archeologische en bouwhistorische quickscans, bureauonderzoeken, PvA’s, 

PvE’s, MER-effect  vergelijkingen, etc.
 de aanbesteding van archeologische onderzoeken, inclusief kostenmanagement
 directievoering en projectmanagement van archeologische en cultuurhistorische projecten, van klein-

schalig tot complex
 trajecten op het gebied van beleidsontwikkeling, beleidsevaluaties, en het toegankelijk maken van erf-

goedinformatie 
 second-opinions en contra-indicaties bij verschil van inzicht over erfgoedwaarden

Indien gewenst kunt u als gemeente kiezen voor een erfgoedabonnement, waarin u zelf aangeeft welke 
diensten u wilt afnemen, zowel op het terrein van de archeologie, historisch landschap als de gebouwde 
monumentenzorg. 

Heeft u vragen? Heeft u vragen? 
Over...Over...
 de nieuwe Omgevingswet en de eisen die deze wet stelt aan goed kaartmateriaal?
 de kosten van een nieuwe Erfgoedinventarisatiekaart?
 de meerwaarde van erfgoed in uw Omgevingsvisie of Omgevingsplan?
 een abonnement gemeentelijke erfgoedzorg of onze overige diensten?

Bel ons: 033-277 92 00 of stuur een bericht: info@vestigia.nl. 
Onze adviseurs en specialisten staan u graag te woord.

Vestigia in het veldVestigia in het veld
En wist u dat Vestigia ook geheel in eigen beheer archeologisch veldwerk en monumenteninventarisatiesarcheologisch veldwerk en monumenteninventarisaties 
uitvoert? Wij zijn conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, BRL 4000 gecertificeerd 
voor alle voorkomende archeologische onderzoekswerkzaamheden, zowel op het land, als op en onder 
water, en kunnen bovendien vertrouwen op vaste samenwerkingspartners als het gaat om de Samenloop Samenloop 
van Archeologisch en Explosievenonderzoek, Historische bouwkundevan Archeologisch en Explosievenonderzoek, Historische bouwkunde en Remote sensingRemote sensing.

Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort

Info@vestigia.nl
+31 (0)33 277 92 00
www.vestigia.nl
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Omgevingswet en betrouwbare kaarten Omgevingswet en betrouwbare kaarten 
Over niet al te lange tijd treedt de Omgevingswet in werking. Als het gaat om de verantwoorde omgang 
met erfgoed in de ruimtelijke ordening is een betrouwbare en actuele inventarisatiekaart van boven- en 
 ondergronds erfgoed straks des te belangrijker. De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen daarin snel 
 gegaan, zowel waar het gaat om de kwaliteit en volledigheid van de gepresenteerde informatie, als de tech-
nische vormgeving daarvan. Ook zijn nieuwe datasets beschikbaar gekomen en dienen er nieuwe onder-
werpen op de kaart gezet te worden.

Een paar voorbeelden van nieuwe informatie op te nemen in efrgoedkaarten:
 Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
 Bodemverstoringen van invloed op de archeologische verwachting
 Archeologie op en in de waterbodems
 Archeologische verwachting in lagen (per archeologische periode, maar ook qua diepteligging)

Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de gepresen-
teerde kaartbeelden, onderliggende datasets en gebruikte bronbestanden.

De beste erfgoedkaart is onze volgende kaart!De beste erfgoedkaart is onze volgende kaart!
Vestigia maakt al vele jaren archeologische en cultuurhistorische kaarten voor gemeenten, provincies en 
waterschappen. Maar wij staan niet stil. Wij proberen elke keer weer de gepresenteerde informatie beter, 
betrouwbaarder en toegankelijker te maken voor de gebruiker.

Vestigia is een actieve partner binnen het Platform Handleiding Verwachtingenkaarten. Hierdoor zijn wij 
als geen ander op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van toekomstgerichte 
archeologische inventarisatiekaarten. Wij kunnen voor iedere gemeente of regio een (digitale) kaart maken 
die Omgevingswet-proof is.

Erfgoed in uw ruimtelijk plan Erfgoed in uw ruimtelijk plan 
De Omgevingswet vraagt straks van gemeenten een Omgevings visie en een Omgevingsplan.

Wilt u een Omgevingsplan waarin erfgoed de plaats inneemt die het toekomt om inspiratie te verschaf-
fen aan de ruimtelijke inrichting? Dat begint met een zo volledig mogelijk en betrouwbaar overzicht, de 
informatie kaart, vaak gekoppeld aan een kaart met waarden- en verwachtingen. Maar het kan nog uitda-
gender, bijvoorbeeld met een Erfgoedkarakteriseringskaart.

Bij een karakteriseringskaart gaan we, samen met uw eigen beleidsadviseurs, en lokale deskundigen op het 
terrein van de monumentenzorg, archeologie en landschap, en niet te vergeten inwoners en ondernemers, 
graag aan de slag met wat uw gemeente onderscheidt en bijzonder maakt, en hoe het tastbare verleden 
bijdraagt aan de eigen identiteit en omgevingskwaliteit.

Aan de hand daarvan brengen wij op overzichtelijke wijze in beeld hoe erfgoedkernwaarden in de ruimte-
lijke inrichting het beste tot hun recht komen, en wat prioriteit moet krijgen als het gaat om behoud, 
beheer en beleving. Wij helpen gemeenten de toegevoegde waarde van erfgoed (bovengronds en onder-
gronds) beter te begrijpen en te gebruiken.

Door onze multidisciplinaire aanpak zijn wij als geen ander in staat bruggen te slaan tussen soms zeer 
uiteenlopende belangengroepen. 

Onze specialistenOnze specialisten
 SPECIALIST HISTORISCHE BOUWKUNDE - SPECIALIST HISTORISCHE BOUWKUNDE - MENZE DE GRAAFMENZE DE GRAAF

 Als bouwhistorisch onderzoeker doe ik al ruim tien jaar veld- en archiefonderzoek en geef 
ik advies. Of het nu gaat om kwesties waar de bescherming van een historisch pand aan 
de orde is, het interpreteren en dateren van funderingen bij archeologische opgravingen 
of het opstellen van waardenkaarten, ik probeer altijd de onderste steen boven te halen. 

 SPECIALIST CONFLICTARCHEOLOGIE –SPECIALIST CONFLICTARCHEOLOGIE – EMIEL PICARD EMIEL PICARD

  Als militair historicus en archeoloog zet ik de sporen uit met name de Tweede 
Wereld oorlog op de kaart. Het gaat daarbij zowel om de nog zichtbare overblijf-
selen van stellingen en bunkers, als ondergrondse objecten en crashlocaties. Met 
mijn achtergrond bij het explosieven onderzoek, probeer ik daarnaast met de samen-
werkingspartners van Vestigia de samenwerking en afstemming tussen archeologie 
en explosieven opsporing zo veel mogelijk te optimaliseren.

 SPECIALIST ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE – SPECIALIST ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE – OLAF SATIJNOLAF SATIJN

 Een goede erfgoedkaart berust op onderbouwing en verantwoording en is opgebouwd uit 
meerdere (kaart)lagen. Voor iedere laag gebruiken we telkens andere informatiebronnen. Ik 
richt me daarbij primair op de archeologische en historische gegevens. De uitdaging is om 
telkens voor ieder onderzoeksgebied, iedere kaart, en iedere laag de beste informatiebron-
nen op te sporen en kritisch te analyseren. Daarom is elk project anders en is samenwerken 
tussen de verschillende disciplines cruciaal voor het resultaat. 

 PROJECTMANAGER EN ADVISEUR GEMEENTELIJK    BELEID –PROJECTMANAGER EN ADVISEUR GEMEENTELIJK    BELEID – KEES KOOT KEES KOOT

  Elke opdracht aan Vestigia heeft een begin en een einde. Het traject van een ge-
meentelijke erfgoedkaart neemt gemiddeld vier tot zes maanden. Daarbinnen moet 
er een hoop gebeuren. We werken met een realistisch stappenplan dat zich in 
de praktijk bewezen heeft, maar er is altijd ruimte voor speciale wensen van, en 
eigen inbreng door de klant. Door mijn eigen achtergrond in grote archeologische 
projecten en bij de archeologiepoot van een grotere gemeente met veel archeo-
logie probeer ik doelgericht naar de op levering toe te werken, zonder concessies 
te doen aan de kwaliteit van het gewenste eindresultaat en de bruikbaarheid in de 
gemeentelijke organisatie.

 SPECIALIST WATERBODEMS – SPECIALIST WATERBODEMS – NICOLE SCHOUTENICOLE SCHOUTE

 Het opstellen van verwachtingswaarden voor waterbodems is in de Nederlandse archeolo-
gie een nieuwe, en bijzondere uitdaging. Als maritiem archeoloog houdt ik mij zowel bezig 
met het verzamelen en analyseren van archeologische informatie uit onze rivieren-, het 
IJsselmeer en andere binnenwateren, als uit onze zeearmen, de Waddenzee en de Noord-
zee. Het gaat daarbij zeker niet alleen om scheeps- en vliegtuigwrakken of de verdronken 
dorpen, maar evengoed om afgedekte prehistorische landschappen in het IJsselmeergebied 
en onder de Noordzeebodem

 PROSPECTOR BODEM EN LAND SCHAP –PROSPECTOR BODEM EN LAND SCHAP – FLORENS VAN PUIJENBROEK FLORENS VAN PUIJENBROEK

  Het liefst ga ik met de boor het veld in en probeer de samenstelling van de  bodem 
te ontrafelen. In het kader van het maken van archeologische waardenkaarten 
 verifieer ik de gegevens die we over een gebied uit de literatuur of uit digitale en 
cartografische bronnen hebben verzameld, of ik probeer verwachte archeologische 
vindplaatsen op te sporen en beter af te bakenen.

 SPECIALIST RUIMTELIJKE INFORMATIE – SPECIALIST RUIMTELIJKE INFORMATIE – RALF SCHRIJVERSRALF SCHRIJVERS

 Hoewel mijn roots in het prospectieve veldonderzoek liggen, houd ik mij de laatste 10 
jaar vooral bezig met het ontsluiten en analyseren van digitale ruimtelijke informatie. Er 
is steeds meer, en steeds betere informatie over de ondergrond van ons land beschikbaar. 
De uitdaging is om die voor onze doelstellingen zo efficiënt mogelijk te in te zetten en te 
vertalen naar kaartbeelden die niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook nog eens bruikbaar 
en leesbaar.

 FRONTOFFICE EN RELATIEBEHEER –FRONTOFFICE EN RELATIEBEHEER – SASKIA VAN DIJK SASKIA VAN DIJK

  Het wordt nog al eens onderschat, maar bij het maken van erfgoedkaarten komt heel 
wat overleg, afstemming en informatie-uitwisseling kijken. Om er voor te zorgen 
dat iedereen in staat is zijn bijdrage te leveren en onnodige vertraging te vermijden, 
richt ik mij niet op de inhoud, maar wel op het proces, de communicatie en het vast-
leggen van afspraken.

 CONSULTANT ERFGOED IN RUIMTELIJK BELEID – CONSULTANT ERFGOED IN RUIMTELIJK BELEID – WILFRIED HESSINGWILFRIED HESSING

 In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd op het gebied van de Erfgoedzorg en de 
bij behorende wettelijke regelingen. Erfgoed staat nu veel beter op de kaart en telt wel 
degelijk mee bij ruimtelijke afwegingen. Belangrijk is het wel om zicht te houden op de 
maatschappelijke relevantie: wiens erfgoed is het eigenlijk? Is alles wel even belangrijk? 
Wat moet, wat mag en wat kan? Hoe maken we erfgoed beter bruikbaar, zichtbaar en 
 beleefbaar? Ik hou van maatwerk oplossingen, die bereik je samen.
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