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Het aantal beschermde archeologische complexen neemt over het algemeen toe voor de
meer recente perioden. Neolithicum-Bronstijd (1.010) vormt een uitzondering met een
groot aantal beschermde grafheuvels.

Aantal complexen per periode

Zichtbaarheid per periode

Zichtbaarheid per periode

In bovenstaande diagrammen is het aantal archeologische complexen in Nederland naar
periode voor het totaal en naar zichtbaarheid in kaart gebracht.

Weinig complexen uit de steentijd
De steentijd is bij de beschermde complexen beperkt vertegenwoordigd, dit geldt vooral
voor de perioden Paleolithicum (oude steentijd) en Mesolithicum (middensteentijd). Deze 142 complexen beslaan ca. 300.000 jaar van onze
bewoningsgeschiedenis.

Groot aantal complexen uit periode Neolithicum-IJzertijd
Het relatief grote aantal beschermde complexen uit de perioden Neolithicum tot en met
IJzertijd is vooral het gevolg van het grote aantal grafheuvels uit deze perioden.

Meeste archeologische complexen zichtbaar
Ondanks het feit dat er steeds meer complexen worden beschermd die niet aan het
oppervlak zichtbaar zijn, bestaat ongeveer 75% van het monumentenbestand uit
zichtbare archeologische complexen.

Lichte stijging aantal oude en jongere complexen
Het beleid van de laatste jaren is erop gericht toe te werken naar een representatief
monumentenbestand. Dit uit zich vooral in een (beperkte) toename van hele oude en
jonge complexen. Uit de meest recente periode, de Nieuwe tijd, is een beperkt aantal
complexen beschermd.

Bronnen:
Archeologisch Informatiesysteem (Archis) en Monumentenregister, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed
Lauwerier, R.C.G.M, & R.M. Lotte (red.), Archeologiebalans 2002, Amersfoort.
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Monumenten van
Romeins Nederland: beschermingsagenda archeologie 2008, Amersfoort.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoedbalans 2009: Archeologie, monumenten
en cultuurlandschap in Nederland, Amersfoort.
Smit, B.I., J. Deeben, J. van Doesburg, E. Rensink, M. ter Schegget & E.M.
Theunissen (red.), Beschermingsprogramma archeologie 2013: selectievoorstel voor 28
nieuwe rijksmonumenten (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 213),
Amersfoort.
Zoetbrood, P.A.M., C.A.M. van Rooijen, R.C.G.M. Lauwerier, G. van Haaff & E. van
As, Uit balans: wordingsgeschiedenis en analyse van het bestand van wettelijk beschermde
archeologische monumenten, Amersfoort 2006
Erfgoed Inspectie, Monitor Erfgoedinspectie: De staat van de naleving 2011-2012

31 december 2015
Meetfrequentie:
onbekend

Verantwoording:
Vanaf eind 2015 wordt het aantal archeologische complexen en trerreinen niet
meer geregistreerd. De stand van het aantal complexen en terreinen is derhalve
eind 2015 'bevroren'. In de jaren nadien zijn er wel archeologische
rijksmonumenten bijgekomen, maar is niet het aantal daarbij behorende
complexen en terreinen vastgelegd. In deze indicator wordt derhalve de stand van
het aantal complexen en terreinen eind 2015 weergegeven.
De primaire informatie met betrekking tot archeologische monumenten is
gebaseerd op data uit het Monumentenregister en de daarbij horende
‘redengevende beschrijving’. Voor aanvullende gegevens over de overige
terreinen en de aard (complextype) en datering van de archeologische resten die
liggen binnen het betreffende monument is gebruikt gemaakt van data die
geregistreerd staat in ARCHIS.
Achtergrondinformatie is gehaald uit genoemde publicaties van de Rijksdienst en
zijn voorgangers o.a. uit de Archeologiebalans en de Erfgoedbalans 2009.
Tenslotte is informatie benut uit een enquête die eind 2013 uitgevoerd is door de
Erfgoedinspectie.
Lees hier meer over het onderwerp.

