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Publicatiedatum: 18 september 2020
Van de in totaal 61.827 gebouwde rijksmonumenten die ons land eind juli rijk was, valt
ongeveer de helft (31.564) in de categorie 'woningen en woningbouwcomplexen'. De
meeste van deze (9.922) bevinden zich in de provincie Noord-Holland.

Augustus

Bovenstaande kaarten laten het aantal rijksmonumentale religieuze gebouwen evenals
het totaal aan rijksmonumenten per provincie zien per eind augustus 2020.
Nederland telde eind augustus 2020 in totaal 61.827 rijksmonumenten, waarvan de
meeste in Noord-Holland (14.009) en Zuid-Holland (8.988).
Ongeveer de helft (31.570) van alle gebouwde rijksmonumenten behoort tot de categorie
'woningen en woningbouwcomplexen'. De meeste hiervan (9.918) bevinden zich
eveneens in de provincie Noord-Holland.
Deze gegevens worden maandelijks geactualiseerd. Als zich geen speciale gelegenheid
voordoet die uitlichting van een bepaalde categorie wenselijk maakt, wordt deze 'at
random' geselecteerd,

Bekijk hier de ligging van de rijksmonumenten op een dynamische kaart.

Bronnen:
Monumentenregister, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voor informatie per monument zie het Monumentenregister -online.

31 augustus 2020
Meetfrequentie:
maandelijks

Verantwoording:
Met ingang van 1 januari presenteert de database van de Erfgoedmonitor een
andere categorie-indeling van de gebouwde rijksmonumenten. Voorheen werd
de zogenaamde CBS- indeling gehanteerd. Deze is verouderd en wordt al enige
tijd niet meer gehanteerd in het monumentenregister. In plaats van deze indeling
wordt nu gewerkt met de indeling in hoofd- en subcategorieën die door de RCE
wordt gehanteerd. Maandelijks zal een andere subcategorie worden uitgelicht.
De telling van het aantal gebouwde rijksmonumenten is gebaseerd op het
Monumentenregister dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt
bijgehouden. Maandelijks wordt een nieuwe eindstand van de voorgaande
maand toegevoegd. De archeologische rijksmonumenten zijn in een aparte
indicatorpagina weergegeven.
Voor de telling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De telling heeft betrekking op de absolute aantallen gebouwde
rijksmonumenten zoals die zijn vastgelegd in het
monumentenregister. We tellen de losse monumenten en niet de
complexen.
Het jaar van inschrijving in het kadaster geldt als het jaar van
aanwijzing van een rijksmonument.
De telling betreft uitsluitend rijksmonumenten waarvoor de
aanwijzingsprocedure is afgerond. Monumenten waar een zgn.
voorbescherming op rust en die nog in procedure zijn, worden niet
meegeteld.
De telling die voor de Erfgoedmonitor wordt gebruikt is gebaseerd op een extract
uit het Monumentregistratie Systeem (MRS), de basis van het
Monumentenregister online.
Voor meer informatie zie ook deonderwerpspagina

