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Meerjarenplan 2015-2017 Stichting Romeinse Limes Nederland 

 

2 december 2014 

Inleiding 
 

De speler: Stichting Romeinse Limes Nederland 

 De Stichting Romeinse Limes (RLN) komt voort uit de Limes Initiatief Groep (LIG) die in 

2010 in het leven werd geroepen door de Nederlandse Limessamenwerking (de provincies 

Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De LIG 

heeft in 2013 een Uitvoeringsagenda Publieksbereik Romeinse Limes opgesteld. Om deze 

agenda een steviger basis te geven is in januari 2014 de Stichting RLN opgericht. In de 

stichting nemen private en publiekrechtelijke instellingen deel, geen overheden. 

 

De RLN heeft zich de eerste helft van 2014 geconcentreerd op: 

 

 samenstelling van een bestuur; 

 inrichting van de stichting; 

 aantrekken van menskracht; 

 leggen van contacten; 

 verkenning van het werkveld; 

 bouwen website; 

 ontwikkeling van een Limesbrede communicatiestrategie, in het bijzonder voor het 

publieksbereik van de Limes.  

 

Alles zoals beschreven in het organisatie- en jaarplan 2014.  

In oktober 2014 heeft het bestuur van de RLN een bescheiden Meerjarenplan (MJP) 

opgesteld voor de jaren 2015-2017. Dit MJP kan tevens worden gelezen als werkplan voor 

de betreffende jaren.  

 

De RLN betreedt dus als relatief nieuwe  ‘speler’  het veld. 

 

Het speelveld en het spel 

Het speelveld  ‘Romeinse Limes in Nederland’ is vol en onoverzichtelijk. Er bewegen zich 

veel spelers: provincies, gemeenten, instellingen (musea, erfgoedhuizen, historische 

verenigingen), commerciële organisaties (toeristische sector), vrijwilligers en 

professionals.  Allen spelen met de beste intenties eenzelfde  spel, met als doel het 

vergroten van de aandacht voor de Limes, of het verkrijgen van de status van 

Werelderfgoed daarvoor. Het spel bestaat uit: evenementen  (zoals exposities en 

festivals), publiciteit, projecten, routes, arrangementen, overleg en dergelijke .  
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Maar het is druk op het speelveld, er is weinig teamwerk en het 

spelobject (‘de bal’) zelf is slecht zichtbaar, of er wordt met meer ballen tegelijk gespeeld 

(‘overlap’).  RNL is één van die spelers, maar zou graag wat meer lijn in het spel willen 

brengen. Daarom wil RNL in dit MJP zich beperken (‘begrenzen’) en keuzes maken, die 

haar positie voor de teamgenoten beter ‘aanspeelbaar’ maakt.  

 

Mogelijkheden en beperkingen van de speler 

RLN heeft, zoals elke speler, sterke en zwakke kanten, of beter: mogelijkheden en 

beperkingen. Het is goed om die kort te benoemen: 

 

Mogelijkheden 

 nationaal netwerk, potentieel landelijk draagvlak; 

 (bescheiden) budget en professionele menskracht; 

 Limes  is sterk als onderwijsonderwerp; 

 Limes is in potentie sterk als drager van groter verhaal (Romeinen, Werelderfgoed); 

 Er bestaat bij publiek een behoefte aan recreatieve belevingen; 

 Limes leent zich voor spel buiten het NL-speelveld: internationale contacten. 

 

Beperkingen 

 bescheiden looptijd (vooralsnog tot en met 2017); 

 druk speelveld, bewerkelijke samenwerkingsprocessen; 

 Limes  is weinig fysiek zichtbaar. 

 

Missie, doelen en doelgroepen 
 

Missie, doelen en doelgroepen 

RLN wil het draagvlak voor de Romeinse Limes in Nederland vergroten. RLN wil bereiken 

dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor het behoud en beheer van de 

noordgrens van het Romeinse Rijk en dat zij zien dat de Romeinse Limes kan bijdragen aan 

hun levensgenot. Daarnaast kan het besef, dat ons land deel heeft uitgemaakt van een 

wereldrijk met veel  invloed op onze beschaving, verrijkend zijn voor het woon- en 

werkklimaat in het Limesgebied. 

 

RLN kiest voor een eenvoudige missie, die haar werk uitdraagt: 

 

RLN wil de bekendheid van de Romeinse Limes in Nederland vergroten. 

 

Op grond van deze missie stelt de RLN voor zichzelf de volgende doelen: 

 

a. RLN wil initiatieven nemen om de bekendheid van de Limes te vergroten; 

b. RLN wil faciliteren, verbinden, stimuleren, ondersteunen bij hun werk voor de 

Limes;  

c. RLN wil daarbij partijen concentreren en activiteiten stroomlijnen; 
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d. RLN wil zich richten op activiteiten, die bijdragen aan het 

bereiken van publiek, inwoners, van jong tot oud; 

e. RLN  wil resultaten boeken in Nederland, zonder de band met de Limes in andere 

landen te verliezen. Daar hoort ook bij: ondersteuning bij de aanvraag 

werelderfgoed Unesco. 

 

Nauw samenhangend met missie en doelen zijn de doelgroepen die RLN wil bedienen. Bij 

de doelgroep ‘publiek’ gaat het vooral om voorlichting. RLN hoopt verder vooral de 

‘spelers’ die hieronder worden genoemd van dienst te zijn, met  activiteiten die hieronder 

kort worden beschreven. Daarbij gaat het om: 

 

 publiek; 

 scholen; 

 erfgoedorganisaties, onder andere de 3 grote museale instellingen langs de Limes in 

Leiden, Utrecht en Nijmegen: RMO, Centraal Museum en Het Valkhof, alsmede de 

erfgoedhuizen in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; 

 overheden; 

 toeristische organisaties; 

 media; 

 overige partijen, ook commerciële en internationale, die zich op één of andere 

wijze inzetten voor Limes. 

 

Geografisch is er niet direct een beperking, al  is duidelijk dat de Limes infrastructuur  en 

activiteiten het sterkst ontwikkeld zijn in een brede band over Midden Nederland. 

 

Voortzetting werk Limissie 

Vooruitlopend op de uitvoering van het MJP 2015-2017 heeft in september 2014 een 

gesprek plaatsgevonden tussen RLN en Limissie,  een project van 5 zogenaamde 

´Leadergebieden´ langs de Limes. Limissie houdt vanaf 2015 op te bestaan. Overdracht 

van een aantal activiteiten aan RLN past binnen het meerjarenbeleid van RLN, waarbij 

concentratie van partijen en stroomlijning van activiteiten een doel is. In overleg met 

Limissie is daarom besloten dat vanaf 2015 RLN overneemt/voortzet: 

 

 LUIM’s: Limes Uitwisseling en Inspiratie Momenten. Zie hieronder; 

 Limes Stap voor Stap: Ondersteuning bij doorontwikkeling en marketing van enkele 

routes die in dit project geïnventariseerd zijn, zie hieronder. 

 

Activiteiten in 2015-2017 
 

Vaste activiteiten 2015-2017 

 

Publiekscommunicatie  

RLN zal veel tijd en inspanning steken in communicatie over de Limes en het Limesaanbod 

naar publiek.  De inspanningen volgen uit de communicatie- en marketingstrategie die in 
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2014 ontwikkeld is. Centraal hierin staat de website. Flankerend zijn 

de sociale mediakanalen en de Limes Nieuwsbrief voor publiek. Naast doorlopende 

communicatie, zal er ook een jaarlijkse communicatiecampagne opgezet worden 

(Romeinenweek) en worden er inspanningen naar en met media gepleegd.  

 

Waar mogelijk zal wetenschappelijk nieuws over de Limes worden belicht. De website zal 

zoveel mogelijk samenwerken en linken met een netwerk van verwante websites (zoals die 

van de Erfgoedhuizen),  om een groter bereik te creëren. RLN zal na één jaar bezien of 

deze prioritering van digitale nieuwsvoorziening de beoogde omvang en intensiviteit heeft 

bereikt of dat er overgeschakeld moet worden naar andere vormen van publiciteit. De 

operationele middelen van RLN in dit opzicht zijn relatief gering. 

 

Limes Netwerkdag  

RLN zal jaarlijks een Netwerkdag  organiseren voor alle partijen die op één of andere 

manier werken aan of met de Limes. Hiermee ontstaat er één jaarlijks, geconcentreerd 

moment, waarop de Limes-energie gebundeld wordt. Zo worden de Limes Uitwisseling en 

Inspiratiemomenten opgenomen in de Netwerkdag. Tijdens de Netwerkdag worden ook 

workshops en andere vormen van deskundigheidsbevordering gericht op de Limes 

aangeboden. De Netwerkdag is een dag van inhoud en actie, het accent ligt op verdieping 

van kennis en toerusting van Limes-partijen.  Zij wordt op een aansprekende plek langs de 

Limes georganiseerd. 

 

Limes Forum 

Er is vanuit het veld vraag naar één of meer overlegmomenten in het jaar, waar partijen 

informatie kunnen uitwisselen. RLN heeft op haar beurt behoefte aan een kring van nauw 

betrokken ‘ambassadeurs’,  partijen die Limesinitiatieven ontplooien, en die als ‘schil’, 

klankbord, kunnen fungeren voor het RLN-bestuur. Zo wordt de tot nu toe 

gefragmentariseerde energie die in Limes wordt gestoken beter gecentreerd. Beide wensen 

combinerend wil RLN het gewenste overleg faciliteren, organiseren en bekostigen, één of 

twee keer per jaar. Het overleg krijgt de naam Limes-Forum. Het is vrijblijvend, maar ook 

stimulerend en activerend. Het heeft ten opzichte van het bestuur RLN een adviserende 

rol. 

 

Overleg en samenwerking 

RLN zal met verschillende partijen intensiever contact houden, waaronder: 

 

 Limes-partners over de grens, waarmee ervaring en kennis uitgewisseld worden en 

de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht; 

 De wetenschappelijke Limesgroep en het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, 

vooral de universiteiten van Leiden en Nijmegen, voor kennisvergaring en het 

werken met stagiairs. 

 

Aanvullende activiteiten 2015 

Limes op school 
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RLN ontwikkelt samen met de drie erfgoedhuizen en RomeinenNU een 

speciale webomgeving voor het onderwijs, die gekoppeld wordt aan de website van RLN. 

Daaropvolgend is er de ambitie een project voor het Basisonderwijs te ontwikkelen, samen 

met allerlei partners (erfgoedhuizen, koepels van scholen). RLN doet dit met aanvullende 

uren. 

 

Limes vouchers 

RLN zet in samenwerking met de Nederlandse Limessamenwerking een voucherregeling 

voor ondernemers op, om hen te stimuleren een Limesproduct, -project of –evenement te 

ontwikkelen. De bedoeling is dat er aantrekkelijke duurzame producten ontstaan die 

bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de Romeinse Limes. 

 

Projecten van anderen 

RLN zal activiteiten van anderen ondersteunen met advies, inzet van zijn netwerk en door 

zijn activiteiten te promoten bij publiek. In enkele gevallen kan ondersteuning ook inzet 

van uren en middelen betekenen. Daarnaast zal RLN anderen stimuleren om projecten te 

ontwikkelen en zich inzetten om deze financieel mogelijk te maken. Tot die activiteiten 

behoren: 

 

 Romeinenweek van RomeinenNU; 

 opschalen en vermarkten van route(s) uit de Limes Stap voor Stap inventarisatie van 

(voormalig)  Limissie; 

 project ‘Mijn Limes’ van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij; 

 stimuleren van samenwerkingsactiviteiten tussen musea (RMO, Centraal Museum en 

Museum Het Valkhof); 

 

Jaarprogramma 2015 
 
Voor 2015 worden de volgende producten onder de koepel van de Stichting Romeinse Limes 
Nederland gerealiseerd. 
 

Deelproduct  Trekker &Partners  Periode Budget 

Limes Netwerkdag RLN &partners najaar RLN 

Limes Forum  RLN &partners zomer & winter RLN 

Limes Partner 

Nieuwsbrief 

RLN 4 x per jaar RLN 

Online Educatie Platform RLN &RomeinenNU / 

erfgoedhuizen 

mei online aanvullend NLS 

Publiekscommunicatie RLN &partners permanent RLN/partners 

Limes Nieuwsbrief 

Publiek 

RLN 4 x per jaar RLN 

Content & 

Doorontwikkelen website 

RLN permanent RLN 

Romeinenweek RomeinenNU 

&RLN/partners 

januari-mei RLN 

uren/aanvullend 

Limes Wandelroute  Wandelnet & januari-mei RLN uren/ 
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RLN/partners aanvullend 

Mijn Limes KNHM &RLN/NLS permanent RLN 

uren/KNHM/NLS 

Limes in musea musea & RLN/ NLS ? Aanvullend 

Limesvouchers RLN &NLS Januari-juni RLN 

uren/aanvullend 

Advisering gemeenten & 

instellingen 

RLN & erfgoedhuizen permanent RLN uren 

 
 

Financiën 

 
Begroting 

 
Meerjarenbegroting Romeinse Limes NL 2014-2017 

  

     

  2014 2015 2016 2017 

Inkomsten        

 
Bijdrage NLS 

    
65.000  

    
60.000  

   
50.000  

   
45.000  

Bijdragen derden              -          5.000    15.000    20.000  

Bijdrage educatie (Limes op school)              -       15.000               -                 -    

Bijdrage Limes-Vouchers  regeling Prov. 
Utrecht 

             -       15.000               -                 -    

        

     65.000     95.000    65.000    65.000  

         

Uitgaven        

Personeel: directeur    35.000     35.000    35.000    35.000  

Personeel: medewerker/ondersteuner    10.000     10.000    10.000    10.000  

Bureaukosten       2.000        2.500      2.500      2.500  

Bestuurskosten       -       2.500      2.500      2.500  

         

Netwerkdag       2.000        4.000      4.000      4.000  

Opzetten en uitvoeren algemene 
communicatiestrategie 

      5.000               -                 -                 -    

Opzetten marketing en branding strategie    10.000               -                 -                 -    

Website         5.000      5.000      5.000  

Publiekscommunicatie              -          5.000      5.000      5.000  

Limes-Forum              -          1.000      1.000      1.000  

         

Opzetten en uitvoeren Limes-Vouchers 
regeling 

             -       15.000               -                 -    

Limes op school              -       15.000               -                 -    

         

     64.000     95.000    65.000    65.000  
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Saldo       1.000               -                 -                 -    

 
 
Dekking 
Voor de komende jaren zoekt RLN aanvullende middelen voor: 

1) basisfinanciering van organisatiekosten van de stichting 

2) projectgelden 

 

In 2015 wordt tijd ingeruimd om dit te onderzoeken, op te zetten en de eerste middelen te 

werven. Een financieringsmix van overheid, fondsen, sponsoren, 

ambassadeurs/particulieren/fans lijkt tot de mogelijkheden te behoren. 

 


