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Eind 2017 bevond 23% (14.200) van de rijksmonumenten (61.965) zich in een krimp- of
anticipeergebied. Van de 472 beschermde stads- en dorpsgezichten is dit 30% (140).
‘Maastricht-Mergelland’ is het krimpgebied waarin verreweg de meeste monumenten
(2.790) en beschermde gezichten (19) te vinden zijn.
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De bovenstaande kaarten geven aan hoe de voorraad rijksmonumenten en beschermde
stads- en dorpsgezichten eind 2017 verdeeld is over krimp- en anticipeergebieden in
Nederland.

Rijksmonumenten
Eind december 2017 telde het monumentenregister in totaal 61.965 rijksmonumenten in
Nederland. 11,5% (7.086) daarvan bevindt zich in de 9 krimpgebieden, en eveneens
11,5% (7.114) in de 11 anticipeergebieden.
Dankzij het feit dat de gemeente Maastricht (1.676 rijksmonumenten) in het centrum van
het krimpgebied 'Maastricht-Mergelland' ligt, bezit deze regio met 2.790
rijksmonumenten veruit de meeste rijksmonumenten van alle 20 krimp- en
anticipeerregio's. Krimpgebied ‘De Marne’ heeft met 167 rijksmonumenten het kleinste
aantal.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
Eind 2017 had Nederland 472 beschermde stads- en dorpsgezichten. 30% (140) van
hiervan ligt in een krimp- of anticipeergebied; 17,8% (83) in de 9 krimp- en 12,2% (57) in
de 11 anticipeergebieden. Ook hier heeft krimpgebied Maastricht-Mergelland het hoogste
aantal beschermde gezichten (19), gevolgd door Eemsdelta en anticipeergebied
Noordwest-Friesland met ieder 15. Alleen anticipeergebied 'Hoeksche Waard' heeft
geen enkel beschermd gezicht.
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Verantwoording:
Eind 2017 waren er in totaal 9 krimp- en 11 anticipeerregio’s, benoemd door het
Rijk. Voor de afbakening van de krimp- en anticipeerregio’s is voor deze meting
de definitie gehanteerd die door het Rijk wordt gebruikt.
Voor een uitleg van het begrip Krimp- en anticipeerregio zie de
onderwerpspagina.

