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Eind 2018 bevonden de meeste van de in totaal 473 aangewezen gezichten zich in de
provincies Zuid-Holland (65) en Friesland (64). De 3 gemeenten met de meeste beschermde
gezichten waren Súdwest Fryslân (17), Den Haag en Leeuwarden (elk 15).

Provincie

Gemeente

Gemeente

Bovenstaande kaarten bieden een overzicht van het aantal beschermde stads- en
dorpsgezichten per provincie en per gemeente eind 2018.

Meeste gezichten in Zuid-Holland en Friesland
In Zuid-Holland zijn de meeste gezichten aangewezen, 65, gevolgd door Friesland met 64.
De gemeente Súdwest Fryslân heeft de meeste beschermde gezichten, 17 in totaal. In Den
Haag en Leeuwarden hebben er elk 15. Nordeast-Fryslân heeft er 12, Rotterdam en
Groningen elk 11. Amsterdam heeft 7 gezichten, waarvan enkele van aanzienlijke
omvang (zoals de gehele binnenstad en het gebied Amsterdam Noord)

Landelijke gebieden niet apart beschermd
Gebieden met alleen natuurwaarden of landschappelijke kwaliteiten kunnen niet
beschermd worden als gezicht. Wel kunnen landelijke gebieden onderdeel uitmaken van
een gezicht wanneer er een duidelijke historisch-functionele en visuele relatie is met een
bebouwingskern of bebouwingspatroon. Zo zijn de schootsvelden ten zuiden van de
vestingstad Den Bosch onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

Soms overschrijden gezichten gemeentegrenzen
De meeste beschermingen bevinden zich binnen gemeentegrenzen. Een enkele keer
echter laat het beschermde gezicht zich niet door gemeentegrenzen inperken. Zo vormt
de landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg een beschermd
rijksgezicht dat zich uitstrekt over 3 gemeenten. Ook landgoederenzone WassenaarVoorschoten-Leidschendam-Voorburg vormt een beschermd rijksgezicht dat zich uitstrekt
over 3 gemeenten. Het gezicht Heerlen-Landgraaf-Leenhof-Schaesberg, een ensemble
van bijzondere mijnwerkerswoningen, bevindt zich in 2 aangrenzende gemeenten en ook
het gebied Staverden strekt zich uit over 2 gemeenten, Ermelo en Nunspeet.

Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - eigen registratie.
Zie ook de online Kaart met stads- en dorpsgezichten.

31 december 2018
Meetfrequentie:
jaarlijks.

Verantwoording:
De telling gaat uit van beschermde stads- en dorpsgezichten die definitief zijn
aangewezen.
Lees hier meer over dit onderwerp.

