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 INlEIDINg

1 archeologische monumentenzorg en ruimtelijke ordening

Dit boek gaat over het spanningsveld tussen enerzijds de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ) en anderzijds de ruimtelijke ordening en het 
gebruik van de ruimte met als inzet het bodemarchief. Het bodemarchief 
is de metafoor die archeologen hanteren voor de verzameling van over-
blijfselen van het verleden in de bodem in Nederland. Het is een materi-
ële zienswijze die verwijst naar de grond en daarmee is de relatie met de 
ruimtelijke ordening direct gegeven. Het regelen van het grondgebruik 
ligt aan de basis van de ruimtelijke ordening en is een bevoegdheid van 
de lokale overheid die in het bestemmingsplan tot uitdrukking komt.

Conflicten over het gebruik van de ruimte zijn van alledag en van 
alle tijden. Al in de prehistorie bestond er strijd over het ruimtegebruik, 
althans volgens hedendaagse interpretaties door archeologen van de 
megalietculturen in Noordwest-Europa. Grafmonumenten zoals de 
hunebedden zouden naast gemeenschappelijke begraafplaats ook 
bedoeld zijn als ‘territorial markers’, een uitdrukking van de competitie 
tussen verschillende stammen of groepen in een bepaald gebied over de 
eigendom van het land. De begraafplaats waarin de botten van de voor-
ouders bewaard werden, legitimeert in deze interpretatie de claim van 
een groep op de ruimte.2 Dat ook planning een historisch gegeven is, en 
niet een verschijnsel van de moderniteit, is duidelijk als je bedenkt dat 
het kiezen van de exacte locatie van een hunebed niet zonder ruimtelijke 
planning tot stand had kunnen komen.

Vandaag de dag zijn de hunebedden die de tand des tijds doorstaan 
hebben, beschermd volgens de Monumentenwet. Niet alleen hunebed-
den en andere zichtbare historische relicten, maar ook terreinen met 
onzichtbare overblijfselen uit het verleden, die archeologen ‘archeolo-

2)  Renfrew & Bahn 1993, 180, 428. Chapman 1981. Fokkens 

e.a. 1986, 11. Deze interpretatie is niet onomstreden, zie Van 

de Broeke 1991, 230, 231. Andere interpretaties bestaan ook, 

zie Renfrew & Bahn 1993, 428, 429. Fokkens e.a. 1986: 11-17.

Want wanneer er sprake moet zijn van een maatschappelijke positie  
voor de archeologie, zullen de archeologen zich eerst zelf een maatschap-
pelijke positie moeten verwerven.

Hedy d’Ancona, minister van WVC, 1992.1

1)  Toespraak gehouden op het symposium Aanmodderen? 

Ideeën voor de verbetering van de maatschappelijke positie van de 

archeologie, in Leiden op 24 oktober 1992, in: Knoop 1993: 11.
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gische vindplaatsen’ noemen, kunnen door de wet worden beschermd. 
Wettelijke bescherming van een vindplaats heeft tot gevolg dat op het 
desbetreffende terrein beperkingen worden opgelegd aan het grondge-
bruik.

Hedendaagse conflicten gaan over het behoud en de bescherming 
van meestal onzichtbare delen van het bodemarchief en andere claims 
op de ruimte. De problematische verhouding tussen de AMZ en de 
ruimtelijke ordening speelt hier op de achtergrond. De eerste vragen 
die zich voordoen zijn: Hoe verhouden zich de twee beleidsterreinen en 
waarom is die verhouding zo problematisch? Wat zijn de problemen die 
zich voordoen en aan welke oplossingen wordt gedacht in de werelden 
van respectievelijk de AMZ en de ruimtelijke ordening? Want het zijn 
twee gescheiden werelden die lange tijd geïsoleerd opereerden en pas  
in de afgelopen twee decennia met elkaar van doen kregen.

De ruimtelijke component van de AMZ is niet altijd onderkend door 
de verantwoordelijke overheid, het ministerie van OCW en de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB*). Het steeds 
voortgaande moderniseringsproces bracht grote transformaties in de 
ruimtelijke orde teweeg. De grootschalige ingrepen in de bodem, ver-
oorzaakt door de snelle verstedelijking van Nederland, veranderingen 
van het platteland en vernieuwingen in de landbouw, zijn niet aange-
grepen om een eigen sectoraal ruimtelijk beleid te formuleren, maar als 
kansen om zoveel mogelijk op te graven. Het bestaan van een bodemar-
chief is dan ook lange tijd een onbekend fenomeen geweest in de prak-
tijk van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening ontwikkelde zich vanaf de eerste stedelijke 
uitbreidingsplannen tot een complex planningstelsel zowel op het ver-
ticale niveau van de drie bestuurslagen als op het horizontale niveau 
van het overheidsbeleid op diverse deelterreinen. Op den duur bleek 
het stelsel onoverzichtelijk, ook omdat een aantal ministeries met een 
evidente ruimtelijke component in hun taak, zoals Landbouw, Natuur 
en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat (VW), een eigen ruimtelijk 
beleid voerden. Om een betere coördinatie en afstemming op het hori-
zontale niveau te bewerkstelligen is de bekende sector-facetsystematiek 
ontworpen, waarin het facet ruimtelijke ordening het beleid van de 
verschillende sectoren op elkaar afstemt en vertaalt in een integraal 
ruimtelijk beleid.3 De coördinatie was in handen van het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

3)  Wissink 2000: 133-135.

* De ROB is sindsdien van naam veranderd. Na de fusie  

met de RDMZ in 2006 werd de dienst RACM genoemd en 

sinds 2009, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De AMZ is nooit een sector geweest die deelnam in deze sector-facet-
systematiek. Door de grote nadruk op het opgraven had de monumen-
tenzorg in de archeologische wereld geen prioriteit. Als beleidsterrein is 
de AMZ dan ook relatief jong. Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
bleven de AMZ en de ruimtelijke ordening twee gescheiden werelden. 
Dat verandert als de twee beleidsterreinen in de jaren negentig met 
elkaar geconfronteerd worden. De spanningen worden dan manifest.

Twee veranderingen in het denken bespoedigen deze ontwikkeling 
en vinden hun neerslag in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
extra (Vinex, 1990) en het Verdrag van Malta (1992).4 De Vinex legt een 
hernieuwd accent op ruimtelijke kwaliteit als overkoepelend concept 
voor de ruimtelijke ordening en kent de archeologie een functie toe in 
het beleid. De achterliggende gedachte is dat archeologie een bijdrage 
kan leveren aan de kwaliteit en diversiteit van de woon- en leefomgeving 
op lokaal niveau. Nieuwe ideeën in kringen van overheid en wetenschap 
over de betekenis van de AMZ en archeologie in de relatie met de ruim-
telijke ordening stimuleerden deze ontwikkeling. De belangstelling voor 
archeologisch erfgoed, geschiedenis en identiteit nam niet alleen in 
Nederland toe, maar in heel Europa.

In het Verdrag van Malta heeft het archeologisch erfgoed vooral 
een politieke betekenis als het ‘collectieve geheugen’ van Europa, dat 
bescherming behoeft. Het verdrag erkent ook de relatie met de ruimte-
lijke ordening en de potentiële meerwaarde van archeologische monu-
menten voor de leefomgeving.

Het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’, multi-interpretabel als het is, zorgt 
wel voor een kwaliteitsimpuls door te fungeren als een verbindende 
factor tussen de beleidsterreinen archeologie, monumentenzorg en 
architectuur en ruimtelijke ordening. Althans in de ideevorming. De uit-
werking en uitvoering van deze ideeën over de integratie van de beleid-
sterreinen blijkt in de praktijk minder eenvoudig.

In de eerste plaats leidt het streven naar ruimtelijke kwaliteit in de 
Vinex tot het aanwijzen van de bouwlocaties om de woningbouwopgave 
van 800.000 woningen te realiseren volgens het concept van ‘de com-
pacte stad’. De betekenis van ruimtelijke kwaliteit is in dit verband om 
de oude tegenstelling stad-land in stand te houden: bouwen in en aan 
de stad om open, groene ruimtes te behouden.

In de tweede plaats echter betekent bouwen in en aan de stad voor 
archeologen bouwen op het bodemarchief. Een bedreiging van het 
bodemarchief, die zij nu juist willen keren met het streven naar behoud 

4)  Council of Europe, 1992.
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onder de grond van de overblijfselen van het verleden. Dit streven 
naar behoud in situ in plaats van opgraven, dat behoud ex situ wordt 
genoemd, vertegenwoordigt een omslag in het denken in archeologisch 
Nederland. Het Verdrag van Malta wordt in Nederland vooral geïnter-
preteerd als een ondersteuning voor deze nieuwe manier van omgaan 
met het bodemarchief en voor een andere opvatting van de monumen-
tenzorg. Het Verdrag van Malta versterkt de maatschappelijke positie 
van de archeologen die belast zijn met zorg voor het bodemarchief, 
maar dwingt ze tegelijkertijd om na te denken hoe binnen dit nieuwe 
kader om te gaan met het bodemarchief en met de andere betrokkenen 
bij het ruimtelijk beleid.

Op het eerste gezicht lijkt het gewenste behoud van delen van het 
bodemarchief door integratie in het ruimtelijk beleid niet zo’n groot 
probleem. Het lijkt vooral een kwestie van een zorgvuldig afstemmings-
proces, maar dat blijkt vaak niet succesvol uit te pakken. Overleg en 
communicatie verlopen moeilijk en er ontstaan fricties. Een goede ruim-
telijke inrichting conflicteert veelal met behoud van het bodemarchief.

De vragen naar de aard van die conflicten, hoe ze zich ontwikkelen en 
welke consequenties dat heeft voor het bodemarchief, de planning van 
bouwlocaties en de kwaliteit van de lokale leefomgeving onderzoek ik 
in drie Vinexlocaties in de Betuwe (hoofdstuk 4, 5 en 6). Om de fricties 
die zich op het concrete lokale niveau voordoen beter te begrijpen en te 
verklaren, is ook het abstracte niveau van het denken over archeologie 
en AMZ en de ruimtelijke orde object van mijn onderzoek en analyse 
(hoofdstuk 1 en 2). 

2 uitgangspunten voor analyse

Ik kijk naar de AMZ en ruimtelijke ordening vanuit het gezichtpunt van 
beleid. De AMZ beschouw ik als een beleidsterrein van de overheid en 
niet als wetenschappelijke activiteit. Ik vat beleid op als politiek bekrach-
tigd plan, conform de definitie van Van de Graaf en Hoppe.5 Deze opvat-
ting benadrukt de politieke dimensie van beleid vanwege de gewenste 
en noodzakelijke legitimiteit van het overheidshandelen. De overheid 
dient zich te verantwoorden voor het te voeren en uitgevoerde beleid, 
zowel ex-ante als ex-post. 

5)  Van de Graaf & Hoppe 1989: 42-77.

Overheidsbeleid is gericht op het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen. Beleid heeft dus altijd een doel, dat een antwoord probeert 
te formuleren op een probleem. Problemen zijn echter niet objectief 
gegeven en geen eenduidig vast te stellen fenomenen. Problemen zijn 
sociale constructies.

Hoe iemand een probleem waarneemt, is afhankelijk van zijn of haar 
waardering van de discrepantie tussen een bepaalde toestand aan de 
ene kant, en de normen, waarden en ideologieën waarmee de actor die 
toestand beoordeelt aan de andere kant. Juist door die verschillende 
percepties zijn problemen voortdurend onderwerp van politiek debat en 
oordeelsvorming. 

Beleid kunnen we daarmee typeren als een samenstel van onderling 
gerelateerde problemen, ideologische opvattingen, doelen en op de rea-
lisering van die doelen gerichte handelingen. De samenhang van al deze 
elementen wordt weergegeven door de beleids- of handelingstheorie 
van een beleidsactor. Een beleidstheorie is dus nadrukkelijk geen theorie 
over beleid, maar representeert de rationaliteit, de veronderstellingen en 
kenniselementen waarop een beleidsmaker een bepaald beleid baseert. 

In de ruimtelijke ordening gaat het niet om kennisverwerving van de 
ruimte an sich; het is een beleidsterrein dat zich bezighoudt met het rege-
len van het gebruik en de inrichting van de ruimte. Dit regelen gebeurt 
door het maken van plannen. Ruimtelijke planning richt zich op het 
bewust interveniëren in de ruimtelijke orde. Daarin komt planning voor 
een groot deel overeen met beleid, althans met beleidsvorming – planvor-
ming genoemd in de ruimtelijke ordening – en beleidsontwikkeling.

Wetenschappen die de ruimte als object van studie hebben, kunnen 
ruimtelijke problemen analyseren en oplossingen bedenken, maar niet 
zelf interventies plegen. De legitimering daartoe ontbreekt.

In ons systeem is, ondanks deregulering, decentralisatie en privatise-
ring, de overheid verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en alle 
voorstellen tot ingrepen in de ruimte die daarmee gepaard gaan. Wel is er 
kritiek op de overheid. Het overheidshandelen staat continu ter discussie 
evenals de rol van de wetenschap in de totstandkoming van beleid.

Planning veronderstelt altijd een doel, want een plan maken zonder 
doel is niet goed denkbaar. Een doel vereist (een reeks van) doelgerichte 
handelingen om het doel ook daadwerkelijk te bereiken. Dat is de kern 
van planning: een bestaande toestand – de ruimtelijke orde op een 
bepaald moment in tijd en plaats – die als onwenselijk wordt ervaren 
door handelend optreden in een gewenste situatie veranderen. Met 
andere woorden: er wordt ordening aangebracht.
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Ook de AMZ heeft een handelingsdimensie, het ingrijpen in de ruimte-
lijke orde. De interventies zijn in dit geval het beschermen van terreinen 
die vanuit een archeologisch gezichtspunt waardevol zijn. Het doel van 
die bescherming is andere interventies tegen te houden en te voorko-
men. Wat de AMZ verder beoogt en vermag, zal blijken in deze studie. 
De AMZ is nooit onderzocht, noch in empirische, noch in theoretische 
zin. Dit vormde een aanleiding tot dit onderzoek. De bedoeling is uit 
te zoeken waarom de omgang met het bodemarchief in de praktijk van 
de ruimtelijke ordening zo moeizaam verloopt. Het uiteindelijke doel 
van dit onderzoek is om suggesties te geven over de manier waarop 
beleidsprocessen in de ruimtelijke ordening met het bodemarchief als 
object succesvoller ingericht kunnen worden. Theoretisch gezien is het 
heel goed mogelijk beide belangen te integreren. Mijn analyse zal dit 
inzichtelijk maken met concepten en theorieën ontleend aan de beleids-
wetenschappen.

Voor een verklaring van het handelen van de betrokken actoren in 
beleidsprocessen gebruik ik het begrip ‘handelingstheorie’, dat hiervoor al 
even is aangestipt en dat uitvoerig zal worden behandeld in hoofdstuk 3. 
Deze verklaring levert aanwijzingen op voor mogelijke oplossingen. Ik zal 
betogen dat het in hoofdstuk 3 te introduceren begrip ‘congruente beteke-
nissen’ wegvoert van de strijd. En dat het zoeken naar zulke betekenissen 
niet alleen theoretische, maar ook praktische oplossingen kan bieden. 

3 De opbouw van dit boek 

Om het spanningsveld tussen AMZ en ruimtelijke ordening op het lan-
delijk niveau inzichtelijk te maken, begint dit boek met een uiteenzetting 
van de historische ontwikkeling van de denkwerelden van de archeolo-
gie en de AMZ enerzijds (hoofdstuk 1) en de ruimtelijke ordening ander-
zijds (hoofdstuk 2). De hoofdstukken zijn bedoeld om te verduidelijken 
hoe hedendaagse denkbeelden en opvattingen over archeologie en AMZ 
zijn ontstaan. Denkbeelden en opvattingen veranderen door de tijd, 
evenals de maatschappelijke verhoudingen. Ook ideeën over planning 
en een goede ruimtelijke ordening zijn aan verandering onderhevig. 

Zowel binnen de AMZ als de ruimtelijke ordening zijn een eigen cul-
tuur en taal en eigen tradities en concepten ontstaan, die een eigen refe-
rentiekader vormen, een manier om naar de werkelijkheid te kijken die 
niet direct toegankelijk is voor anderen. De hoofdstukken 1 en 2 vormen 
de institutionele dimensie die nodig is om de achtergronden van het 
handelen van de diverse actoren in de drie casussen te begrijpen.

Hoofdstuk 3 behandelt een aantal concepten en theorieën uit de beleids-
wetenschappen, waarbij de nadruk ligt op de begrippen ‘handelingsthe-
orie’ en ‘congruente betekenissen’. Ik zal laten zien hoe deze concepten 
ingevuld kunnen worden met een vroeg geval uit de archeologische monu-
mentenzorg, om zo het stramien voor een handelingstheorie duidelijk te 
maken. In hoofdstuk 7 gebruik ik deze begrippen om het handelen van de 
actoren, betrokken bij de drie gevallen, te analyseren en te verklaren.

Vervolgens komen de casestudies aan bod. De keuze is gevallen op 
drie Vinexlocaties in de Betuwe: Elst-Westeraam ( hoofdstuk 4), Arnhem-
Schuytgraaf (hoofdstuk 5) en de Waalsprong bij Nijmegen (hoofdstuk 
6). De case studies beschrijven de beleidsprocessen gedurende de 
periode 1994-2004; in chronologische volgorde worden als het ware de 
‘geschiedenissen van een beleid’ verteld. Ik heb drie Vinexlocaties gese-
lecteerd omdat de ROB begin jaren 90 besluit om het nieuwe op het 
Verdrag van Malta gebaseerde behoud in situ beleid in Vinexlocaties te 
gaan implementeren.6 

De drie Vinexlocaties zijn gesitueerd in de KAN-regio (Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen),7 een gebied dat behalve als ruimtelijk concept ook 
een samenhang heeft in bestuurlijke zin. De KAN regio heeft een eigen 
bestuur met eigen verantwoordelijkheden en doeleinden waarvan de 
belangrijkste het versterken van de economische concurrentiepositie 
van de regio is. Om de kansen op een succesvol economisch klimaat 
te maximaliseren is het volgens het KAN bestuur noodzakelijk om een 
goede woon- en werkomgeving te creëren.8 Versterking van de land-
schappelijke en recreatieve waarden in de regio zal hiertoe bijdragen, 
onder andere door de inrichting van een Regio Park Overbetuwe.

Ook landschappelijk en cultuurhistorisch gezien is het gebied als 
een eenheid te beschouwen, hoewel bepaalde karakteristieken van de 
Betuwe voor een groot deel verdwenen zijn9. De fysisch-geografische 
kenmerken van het gebied aangepast voor de archeologie, vormen van-
uit een archeologische optiek een homogene ‘archeoregio’: het centrale 
rivierengebied.10

6)  Wentink en Van Marrewijk, 1996. Over de keuze van 

de casussen is uitvoerig overlegd met de ROB en met de 

beleidsmedewerkers archeologie van de meeste provincies.

7)  De regio Arnhem – Nijmegen is als stedelijk knooppunt 

aangewezen in de Vierde nota ruimtelijke ordening (1988,) 

zie Hoofdstuk 2. In 2006 is de naam veranderd in Stadsregio 

Arnhem-Nijmegen.

8)  Kaderwet bestuur in verandering, 1995. Zie ook: 

Ontwikkelingsvisie KAN, 1993.

9)  RDMZ 1993: Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe.

10)  Groenewoudt (1994: 51) onderscheidt 13 archeoregio’s in 
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Naast de genoemde samenhang is er ook het aspect verscheidenheid 
betrokken bij de selectie van de gevallen. Deze diversiteit bestaat uit de 
verschillende actoren die een rol spelen in de drie gevallen. Zo is niet 
alleen de ROB, die verantwoordelijk is voor de AMZ op nationaal niveau, 
betrokken in de drie gevallen, maar ook de gemeentearcheologen van Nij-
megen en Arnhem. Nijmegen heeft een stadsarcheoloog in dienst sinds 
1989, terwijl in Arnhem besloten wordt een archeoloog aan te stellen 
tijdens de planvorming. In Arnhem is in een latere fase bovendien een 
adviesbureau van de partij, een nieuw fenomeen in het archeologische 
bestel. Diverse participanten van de drie gemeenten (twee middelgrote 
steden, een dorp) hebben een belangrijke rol in het planningsproces, 
zoals de locale bestuurders, de planners en/of stedenbouwkundigen. 
Als op een bepaald moment PPS constructies ingang vinden en grond-
exploitatiemaatschappijen worden opgericht, gaan ook zij deelnemen 
aan het proces.

De drie gevallen zijn daarmee goed te vergelijken en zeer geschikt om 
te onderzoeken hoe de beleidsomslag in de praktijk wordt uitgewerkt. 

Voor het onderzoek is vooral gebruik gemaakt van schriftelijke bron-
nen, van bestaand materiaal, zoals beleids- en bestemmingsplannen, 
verslagen van vergaderingen en overleggen, jaarverslagen van de ROB, 
brieven en onderzoeksrapporten. Daarnaast is een aantal interviews 
gehouden met de participerende archeologen, zowel van de Rijksdienst, 
de gemeenten en het adviesbureau. 

Hoofdstuk 7 ten slotte is gewijd aan de analyse van de drie casussen 
en beantwoordt de vraag hoe de uitkomsten te verklaren zijn tegen de 
achtergrond van de denkwerelden en de institutionele context. Zijn er 
congruente betekenissen verwezenlijkt? Proberen de betrokken actoren 
compromissen te sluiten of gaan ze de strijd aan? Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een aantal conclusies.

Nederland. Zie ook Groenewoudt e.a. 1993. Later wordt deze 

indeling verfijnd tot 17 archeoregio’s, ROB 2002: 18. Omvang 

en vorm van het centrale rivierengebied zijn dezelfde maar 

heet nu Utrechts- Gelders rivierengebied.



 ONDER DE gROND OF bOvEN  
DE gROND – aRchEOlOgIE, musEa  
EN zORg vOOR mONumENtEN

1.1 Ontdekking van de voorgeschiedenis 
 
In het museum is de wetenschap niet de alleenheerscheres, die met  
minachtend schouderophalen neerziet op het profanum vulgus, maar de 
dienaar, de opvoeder, die trachten moet juist den eenvoudige een oogen-
blik uit het alledaagsche leven op te voeren tot een voelen en begrijpen 
van menschelijke beschaving, in het eeuwig wisselend proces van rijzen  
en dalen, tot een genieten van menschelijke kunst, die niet meer is van 
onze tijd.1

Zo typeert J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudhe-
den (RMO) in Leiden en lector in de prehistorie en Romeinse archeo-
logie, in 1926 de taak en functie van zijn museum.2 In het debat in de 
jaren twintig over de ‘museumkwestie’ werden de betekenis en de posi-
tie van het museum herhaaldelijk ter discussie gesteld.3 De beeldend 
kunstenaar en lid van de Museumcommissie4 Jan Veth stelde bijvoor-
beeld voor een Egyptische grafkamer tentoongesteld in het RMO af te 
breken, omdat de grafkamer als historisch object in zijn totaliteit minder 
indrukwekkend zou zijn dan de esthetische waarde van de afzonderlijke 
reliëfs. Deze reliëfs zijn ‘wonderen van schoonheid’ in zijn ogen en 
zouden dan ook beter tot hun recht komen in een apart museum, een 
kunstmuseum.5 Veths uitgesproken voorkeur voor de esthetische  
benderingswijze staat recht tegenover de opvattingen van Huizinga,6  

1)  Citaat in Eickhoff 2003: 190.

2)  Holwerda werd tot conservator benoemd in 1903  

en tot lector aan de Leidse Universiteit in 1910. In 1919 werd 

hij directeur van het RMO.

3)  Eickhoff 2003: 185-190. Zie voor een analyse van het  

debat over de museumkwestie: Meijers 1977.

4)  Rijkscommissie van advies inzake de reorganisatie  

van het Museumwezen hier te lande, ingesteld in 1919.

5)  Veth beargumenteerde zijn stellingname in 1921,  

in De Gids 85, dl. IV 110, 111, Tibbe 1994: 352.

6)  Tibbe 1994: 349.

1 )
Every step and every movement of the multitude, even in what are  
termed enlightened ages, are made with equal blindness to the future; 
and nations stumble upon establishments, which are indeed the result  
of human actions, but not the execution of any human design.

Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, 1767
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Dit moderne tijdsbewustzijn, door Koselleck geschichtliche Zeit 
genoemd, creëert zowel een opening naar de toekomst als naar het 
verleden.11 Het geleidelijk aan op de achtergrond raken van de christe-
lijke eschatologie schept ruimte voor een lineaire tijdsopvatting met 
een open toekomst. Het begrip ‘vooruitgang’ krijgt daarmee een nieuwe 
inhoud, doordat het nu veel meer de mogelijkheid uitdrukt dat het men-
selijk handelen zelf invloed kan uitoefenen op de toekomst en ook een 
planning van die toekomst in zicht komt.12 Aan de andere kant raakt het 
verleden steeds verder weg, de wereld wordt ouder en het concept van 
een voorgeschiedenis ontstaat. De prehistorie wordt ontdekt.13

Van der Woud demonstreert de opkomst van wat Koselleck beschrijft 
als het concept van de geschichtliche Zeit aan de hand van drie Neder-
landse oudheidkundigen: Reuvens, Westendorp en Jansen. C. Reuvens, 
zowel eerste directeur van het Rijksmuseum van Oudheden als eerste 
hoogleraar in de archeologie, verbindt geschiedenis met de astrono-
mie en geologie en dus met de ouderdom van de ruimte en de aarde: 
‘Deze Oudheidkunde, naast de Sterrekunde en Geologie, is de meest 
geschikte wetenschap, om het geloof aan de geschrevene geschiedenis 
sterk op de proef te stellen, in vele deelen te bevestigen, in sommige te 
doen wankelen, dat zij, daarenboven, menigmaal geheel nieuwe bron-
nen van kennis opent’.14

N. Westendorp, tijdgenoot van Reuvens, is een predikant en ama-
teur-oudheidkundige die is geïnteresseerd in hunebedden. Hunebed-
den eisen wetenschappelijke bestudering, omdat ze ouder zijn dan ‘de 
schriftelijke oorkonden en charters’ en daarom ‘de eerste bladen onzer 
geschiedenis grondiger en fraajer’ [...] beschrijven’. Westendorp pro-
beert de hunebedbouwers in de Bijbelse chronologie te plaatsen, maar 
hij trok er toch per rijtuig op uit om de hunebedden zelf waar te nemen, 
net zoals Reuvens voor hem had gedaan.15 F. Jansen, conservator van 
het RMO van 1835-1863, gebruikt voor het eerst het begrip ‘voorgeschie-
denis’ en bedoelt daarmee een tijdperk dat geen geschreven bronnen 
kende. Jansen is ook op de hoogte van het door Deense archeologen 
ontwikkelde drieperiodensysteem (steentijd, bronstijd, ijzertijd), maar 
heeft moeite om dat op Nederlandse bodemvondsten toe te passen. 
Toch bleven ook de Denen, ondanks het evolutionaire perspectief op de 

11)  Koselleck, besproken door Doorman 2004: 76-78  

en Doorman 1997: 31, 32.

12)  Doorman 2004: 76, 77.

13)  Van der Woud 1998b: 49.

14)  Idem.

15)  Van der Woud 1998b: 41, 42, 48, 49.

die zich evenals Holwerda onder de tegenstanders van zulke voorstellen 
tot herinrichting van de musea bevindt.7

De collectie van het RMO bestond naast voorwerpen uit de klassieke 
oudheid in ruime zin ook uit Nederlandse bodemvondsten. Een van de 
plannen die de reorganisatie van de musea tot onderwerp heeft, stelde 
voor om deze collectie oudheden een bestemming te geven in een 
nieuw op te richten Nederlands historisch museum, waar de objecten 
zouden kunnen bijdragen aan het inzicht in de vroegste periode van de 
Nederlandse geschiedenis.8

De verdelings- en herindelingsplannen van de commissie, waarvan 
we de leden met recht ‘dirigenten van de herinnering’ kunnen noemen, 
zoals De Jong de culturele en museale elite aanduidt, impliceren dat 
verandering van context ook een wijziging van de betekenis van de voor-
werpen met zich meebrengt.9 Door voorwerpen los te maken van hun 
context kan de oorspronkelijke betekenis, als die betekenis tenminste 
duidelijk is, in sommige gevallen onherkenbaar worden, zoals in het 
geval van de grafkamer.

De discussie uit de jaren twintig belicht een aspect van het beheer van 
wat nu het culturele erfgoed genoemd zou worden, in dit geval de vraag 
of overblijfselen van het verleden als kunst begrepen moeten worden of 
als voorwerpen met een historische betekenis, en in welk type museum 
ze vervolgens geëxposeerd moeten worden. Daarmee staat ook de 
functie van het museum ter discussie en tot welk publiek het zich moet 
richten. Heeft het museum tot taak de schoonheid te democratiseren,10 
de educatie van het volk te bevorderen of moet het een oord zijn van 
wetenschappelijke reflectie?

Dit debat over de betekenis van het culturele erfgoed gaat uiteindelijk 
terug op veranderingen die zich eind achttiende eeuw hadden voorge-
daan in het denken over tijd en ruimte. Hierdoor waren nieuwe begrip-
pen en onderscheidingen ontstaan, die zich ontwikkelden tot autonome 
kennisdomeinen. In het nieuw ontstane besef van tijd werd geschiede-
nis steeds meer gezien als een dynamische ontwikkeling en een samen-
hangend proces.

7)  Eickhoff 2003: 189, 190.

8)  Eickhoff 2003: 188.

9)  De Jong 2006: 21. Hij heeft deze term ontleend aan de 

cultuursocioloog Henk Overduin (1988).

10)  Meijers 1977.
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naar het landschap in, waar nu oude sporen van het verleden ‘zichtbaar’ 
worden en herkend als mensenwerk. Door de ontdekking van bijvoor-
beeld de megalithische monumenten krijgt het landschap een voorals-
nog ‘vage’ geschiedenis en wordt de beleving van het landschap een 
mythische, historiserende ervaring.21 Het schilderij Spaziergang in der 
Abenddämmerung van Caspar David Friedrich (figuur 1.1) is een typisch 
voorbeeld van deze mythologisering van de ruimte.

Tegelijkertijd is een gevolg van de veranderende perceptie van tijd en 
ruimte dat de ervaring juist niet meer bemiddeld hoeft te worden door 
het geschilderde landschap, waar de horizon vastligt. De potentie om 
er zelf in rond te dwalen maakt het landschap tot een tastbare en oor-
spronkelijke belevenis, waarin het perspectief steeds wisselt en de hori-
zon opschuift. De romanticus wandelt, zo zegt Doorman, waar hij vroe-
ger ploeterde: ‘Waar in andere culturen of tijden de mens eerder loopt, 
zwoegt of sluipt, daar wandelt de westerse mens sinds de romantiek.’22

21)  Ickerodt 2004: 53, 54.

22)  Doorman 2004: 11.

ontwikkeling van vroege beschavingen, binnen de traditionele zesdui-
zend jaar die de wereld geacht werd te bestaan na de Schepping.16

Een ander kenmerk van de nieuwe beleving van de tijd is de ‘gelijktij-
digheid van het ongelijktijdige’, zoals Koselleck dat aanduidt.17 De con-
tacten met en de toenemende aandacht voor primitieve samenlevingen 
gaven aanleiding tot een historische vergelijking met de eigen cultuur 
en vroegen om een verklaring van het fenomeen van het voorkomen op 
hetzelfde moment maar in een andere geografische ruimte, van verschil-
lende ontwikkelingsstadia in de menselijke beschaving.

Ook dit is bij de Nederlandse oudheidkundigen waar te nemen. 
Westendorp ziet de overeenkomst van de stenen werktuigen van de 
hunebedbouwers en die van de nu nog levende ‘woeste Amerikaanse 
volksstammen’. Hij vraagt zich af: ‘Hoe zullen wij deze gelijkheid, op 
zulk eenen verbazende afstand en op plaatsen door zoo vele zeeën 
gescheiden, verklaren?’ Zijn reflectie voert tot het idee van een heel 
vroeg en gedeeld verleden, tot de oudste mensen in een nog ‘onvol-
tooide staat’ en, binnen het Bijbelverhaal ‘nog door geenen torenbouw 
van een gereten’.18

Niet alleen de prehistorie werd ontdekt, ook het landschap werd met 
andere ogen bekeken als enerzijds een voortvloeisel van het moderne 
tijdsbesef en anderzijds met een door Romantiek geïnspireerde andere 
waarneming van de ruimte. De geschichtliche tijdsopvatting staat al snel 
onder druk van de Romantiek, waarin een cyclisch begrip van de tijd – 
groei, bloei, verval – overheerst, en niet de kennis maar de beleving van 
het verleden van grote waarde wordt geacht.19

Koselleck benoemt dit aspect met de begrippen Erfahrungsraum en 
Erwartungshorizont, twee abstracte categorieën die een verandering van 
de onderlinge relatie tussen verleden en toekomst aanduiden. Het ver-
leden wordt meer als een geheel ervaren waarin verschillende tijdslagen 
naast elkaar kunnen bestaan.

De veranderde tijd-ruimtewaarneming kenmerkt zich zowel door de 
behoefte aan een rationele ordening en het systematisch in kaart bren-
gen van de ruimte, als door de herontdekking van de historische dimen-
sie van het landschap.20 De metafoor van ‘Das Schöne Denkmal’ moet 
deze historisering van het landschap duidelijk maken. Het ontstaan van 
dit ‘landschappelijk bewustzijn’ houdt een nieuwe manier van kijken 

16)  Trigger 1993: 73-86.

17)  Doorman 1997: 32, 33.

18)  Van der Woud 1998b: 48.

19)  Doorman 2004: 87.

20)  Ickerodt 2004: 6-7, 52-53, 153. Harvey 1990: 240-259.

figuur 1.1  Caspar David Friedrich, Spaziergang in der Abenddämmerung, 1830-1835.
 Olieverf op doek, 33 x 43 cm, privé collectie.
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Het is op dezelfde Arentsburg, waar Holwerda en de bioloog A.E. van 
Giffen, die als grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie 
beschouwd worden, een eeuw later, in 1911, gezamenlijk een opgraving 
uitvoeren. Holwerda heeft de leiding van de opgraving, Van Giffen is zijn 
assistent. Hier ontstaat ook het eerste conflict, de voorbode van een 
machtsstrijd om de beheersing van het bodemarchief die hun leven lang 
zal duren. De ruzie in Arentsburg ging over opgravingstechnieken, het 
wel of geen kennis hebben van de geologie en interpretatie van profie-
len.27 In de kern kwam het neer op de kwestie van waarnemen: van juist 
of onjuist waarnemen.

De empirische traditie van het zelf waarnemen, die bij de eerdere 
oudheidkundigen, zoals Westendorp en Reuvens, al begon te ontluiken, 
zal door Van Giffen, zelf opgeleid in het empirische natuuronderzoek, 
tot de enige goede manier van kennisvergaring worden verklaard. Zijn 
als positivistisch te kwalificeren benadering van het vak kenmerkt zich 
door een groot vertrouwen in de mogelijkheid van ware kennis, als de 
juiste methoden zoals waarneming, classificatie en systematiseren, 

27)  Verhart 2005: 65-73.

Een van die wandelaars, de Nederlandse predikant en filantroop O.G. 
Heldring, trekt te voet door de Betuwe op zoek naar nog zichtbare spo-
ren in het landschap van de oude culturen van Romeinen en Bataven, 
maar ook vol belangstelling voor legenden, volksgebruiken en -verha-
len.23 Behalve dat Heldring oprecht geïnteresseerd is in de historische 
functie van de woerden, de in de Betuwe zogenoemde verhogingen in 
het landschap, ontdekte hij de ‘charmes van het lokale volksgeloof’, 
zoals Bank en Van Buuren opmerken24. Toch is hier sprake van een 
beginnende ‘volkskundige blik’.25 Naast de geografische ruimte, wordt 
nu ook de sociale ruimte ontdekt.

In deze ontdekking van de voorgeschiedenis heb ik een aantal aspec-
ten belicht van het culturele erfgoed die blijvend van belang blijken te 
zijn voor de archeologie als wetenschappelijke discipline en voor de 
monumentenzorg. De verschillende en uiteenlopende betekenissen en 
functies die in de loop van de tijd aan de overblijfselen van het verleden 
worden toegekend door de ‘dirigenten van de herinnering’ zijn nog 
steeds aanleiding tot discussie en strijd. Het bodemarchief zelf, voor 
archeologen de bron van kennis over het verleden, is ook lange tijd 
onderwerp van conflict geweest. Bodemvondsten moeten, voor ze even-
tueel in een museum terechtkomen, wel eerst worden opgegraven.

1.2 bodemonderzoek

Reuvens’ opgraving op het landgoed Arentsburg, waar al eerder over-
blijfselen uit de Romeinse tijd waren gevonden, was de eerste groot-
schalige opgraving in Nederland en een groot succes. De vele vondsten 
waren een aanwinst voor het museum. Dat een opgraving zelf ook een 
museale functie kan vervullen, was een lumineus idee van Reuvens. 
Na het blootleggen van de overblijfselen van het daar vermoede Forum 
Hadriani wilde hij de opgraving twee jaar open laten liggen voor het 
publiek. Het concept van een museum in de open lucht, misschien 
geïnspireerd door de opgravingen van Pompei, was nieuw in Nederland, 
maar heeft weinig navolging gevonden. Voor Reuvens hebben de uit-
gegraven resten de status van een monument met een hoog educatief 
gehalte; hij ziet ‘het opgedolvene als een gedenkstuk en als een vermo-
gend middel tot aankweking van geschied en oudheidkunde.’26 

23)  Heldring 1838. Heldring is een neef van L.J.F. Jansen, 

conservator van het RMO (Brongers 1976).

24)  Bank & Van Buren 2000: 81.

25)  Frijhoff 1994: 251-256.

26)  Brongers 2002: 99.

figuur 1.2 Reuvens op Arentsburg (1827). Reuvens zelf, op de voorgrond, bestudeert  
een tekening van de opgraving. Achter hem (met hoed) waarschijnlijk zijn latere 
opvolger Leemans. Rechts van Reuvens (met pet) de tekenaar.
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Holwerda’s klassieke beschavingsideaal staat hier lijnrecht tegenover, 
zoals in §1.1 aan de orde is geweest, en representeert de historisch-inter-
pretatieve of hermeneutische traditie. Holwerda stelt zich ten doel het 
verhaal van het verleden te vertellen en vindt de ‘historische sensatie’ 
van groot belang. De betekenis van een vondst is voor hem een authen-
tiek bericht uit het verleden, dat die ervaring mogelijk maakt. De mate-
rialiteit van het object verschaft in deze denkwijze een directe toegang 
tot het verleden en brengt ook immateriële waarden met zich mee, zoals 
geestelijke verrijking en inspiratie.

Niemand heeft deze gedachte zo magnifiek in beeld gebracht als 
Rembrandt in zijn schilderij van Aristoteles met de buste van Homerus 
(figuur 1.4). Het directe contact met het verleden door het fysiek aanra-
ken met de hand van het hoofd van Homerus geeft dit klassieke bescha-
vingsideaal prachtig weer.31 Om deze klassiek humanistische idealen te 
verspreiden, is voor Holwerda een beschavingsinstituut als het museum 
bij uitstek de plaats.

31)  Ontleend aan Grijzenhout 2007: 3.

worden toegepast.28 Feiten zijn objectief vast te stellen en moeten 
gescheiden worden van de interpretatie: ‘Die Tatsachen bleiben, die 
Interpretation schwankt.’29 Het is meer dan een wetenschappelijke 
methode; zijn grote geloof in de waardenvrijheid van de wetenschap 
is een levensfilosofie en belichaamt daarmee, zoals Eickhoff zegt, een 
‘beschavingsideaal’.30

De conflicten in de paar jaar dat Van Giffen in Leiden werkt, lopen 
zo hoog op dat hij wordt ontslagen en zijn werkterrein verlegt naar het 
noorden van het land, eerst naar Groningen, later ook Friesland en 
Drenthe. In 1921 krijgt Van Giffen een eigen afdeling aan de Universi-
teit van Groningen, het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI). Daar 
perfectioneert hij zijn opgravingstechnieken, vooral de kwadrantenme-
thode, die hem internationaal bekend maken (figuur 1.3). 

28]  Eickhoff 2003: 74, 75.

29)  Met dit motto, dat Van Giffen (1913) zijn dissertatie 

meegaf, zijn vele generaties studenten in de archeologie 

grootgebracht. Slofstra 1994: 13.

30)  Eickhoff 2003: 75, 105.

figuur 1.3 Een grafheuvel op de Lunterse Berg, opgegraven volgens de kwadrantenmethode  
van Van Giffen.

figuur 1.4 Rembrandt van Rijn, Aristoteles met de buste van Homerus, 1653.
 Olieverf op doek, 143,5 x 136,5 cm, Metropolitan Museum, New York.
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Evenals zijn vader Holwerda sr., die in de historische ervaring een anti-
dotum tegen de overheersing van de uitsluitend op praktisch nut geori-
ënteerde natuurwetenschappen zag, moest Holwerda jr. niets hebben 
van het positivisme.32 Beiden geloven niet in de wetmatigheden van de 
geschiedenis, zoals Auguste Comte poneerde met zijn model van de 
verschillende stadia in de ontwikkeling van de mensheid. De archeologie 
heeft dergelijke modellen niet nodig, omdat het exacte historische weten-
schap is. Wetenschap staat ten dienste van educatie en niet alleen in het 
museum. Holwerda jr. publiceert ook populairwetenschappelijke boeken 
en platenatlassen voor het geschiedenisonderwijs op de scholen. Zijn 
idee om een hunebed in Drenthe toegankelijk te maken voor toeristen en 
een breed publiek, roept reminiscenties op aan Reuvens’ museum in de 
open lucht. De bestuurders van de provincie zijn daar op dat moment in 
de jaren tien van de twintigste eeuw echter niet ontvankelijk voor. Jaren 
later, in 1958, zal Van Giffen zich dit idee van Holwerda toe-eigenen en 
een ander, volledig verstoord hunebed in Drenthe, de Papeloze kerk, 
reconstrueren met behulp van stenen die van elders kwamen.33

Er speelt nog een andere problematiek rond het bodemarchief rond 
de eeuwwisseling. De conflicten tussen de amateurs, allerlei regio-
nale genootschappen, lokale oudheidkundige verenigingen en musea 
enerzijds en de professionele beoefenaars van het vak anderzijds gaan 
over de kwestie wie waar mag graven, wie de beschikking krijgt over 
de opgravinggegevens en waar de vondsten naartoe gaan.34 De toene-
mende belangstelling voor de eigen lokale geschiedenis leidde ertoe dat 
tegen het einde van negentiende eeuw het verzamelen van voorwerpen 
die getuigen van deze geschiedenis een hoge vlucht nam. De objecten 
zelf namen vaak een centrale plaats in en dé manier om deze objecten 
te bemachtigen was door ze op te graven. Er ontstond een vorm van 
schatgraven waar de meer professionele instanties bezwaar tegen had-
den, omdat de ‘vondstomstandigheden’ daarbij verloren gingen: ‘Men 
organiseert als het ware urnenjachten voor logees, waarbij dan het 
gevangen wild gespaard en als curiositeit bewaard blijft, echtheid en 
herkomst dikwijls moeilijk zijn na te gaan en vast te stellen.’35

Omdat iedereen kon opgraven en dat ook deed, werd er veel gevon-
den. Ook de beginnende industrialisatie en de aanleg van infrastructuur 
zorgden ervoor dat oudheidkundige relicten aan de oppervlakte kwa-

32)  Eickhoff 2003: 21-23, 78.

33)  Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 2005: 145-150.

34)  Eickhoff 2003: 181.

35)  Gratama 1901: 13-17.

men. Veel waardevolle vondsten, zoals gouden sieraden, werden ver-
kocht en verdwenen naar het buitenland. Om dit te voorkomen had de 
overheid in 1866 een regeling uitgevaardigd die bepaalde dat ingenieurs 
bij Rijkswaterstaat en de Staatsspoorwegen vondsten van wetenschap-
pelijk of kunstzinnig belang moesten melden bij een van de rijksmusea. 
In een volgende circulaire van 1887 werden burgemeesters verplicht 
bodemvondsten binnen de gemeentegrenzen te melden bij het RMO.36

Het gebrek aan samenwerking en een slechte arbeidsdeling tus-
sen de betrokken instanties en personen maakten de situatie rond het 
bodemarchief in het begin van de twintigste eeuw chaotisch en onge-
controleerd. De verschillende inzichten van Van Giffen en Holwerda 
speelden mee bij de strijd om de beheersing van het bodemarchief. Voor 
alle betrokkenen bij het opgraven en het museumwezen was het echter 
wel volstrekt duidelijk dat er een verordening noodzakelijk was om de 
bevoegdheid tot opgraven en de verdeling van de vondsten te reglemen-
teren. Bij het uitblijven van een dergelijke bepaling, voor een groot deel 
veroorzaakt door het conflict tussen ‘Leiden’ en ‘Groningen’, bleef de 
regeling van 1887 geldig. In mei 1940, vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt, wordt een regeling getroffen die bepaalde wie bevoegd zijn tot 
opgraven.37 Na de oorlog zal een monumentenwet tot stand komen.

1.3 wetgeving en cultuurbeleid 

1.3.1 De Monumentenwet van 1961

De Monumentenwet, die in 1961 tijdens de regeringsperiode van het 
kabinet De Quay (1959-1963, samengesteld uit confessionelen en VVD) 
in het Staatsblad wordt afgekondigd, heeft lang op zich laten wachten.38 
Het wetsontwerp was ingediend in 1955 tijdens de voorafgaande kabi-
netsperiode door minister Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen. De wet wordt wel gezien zien als een mijlpaal, het moment waarop 
de overheid haar verantwoordelijkheid erkent voor de monumentzorg, 
na ‘een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed’.39 De wet legt de 

36)  Eickhoff 2007: 132.

37)  Eickhoff 2003: 202-206.

38)  Wet houdende voorzieningen in het belang van het 

behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst 

(Monumentenwet 1961). Met de inwerkingtreding van de 

Monumentenwet wordt de Tijdelijke Wet Monumentenzorg 

van 1950 ingetrokken.

39)  Duparc 1975. Tillema 1975.
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bevoegdheid om beschermde gebouwen – onroerende monumenten – 
aan te wijzen bij de Rijksoverheid, en niet onbelangrijk, zij bepaalt wat 
een monument is.

De wet noemt drie redenen om gebouwen die ten minste vijftig jaar 
oud zijn als monument van algemeen belang aan te wijzen: vanwege 
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en hun volkskun-
dige waarde. Ook terreinen waar die elementen aanwezig zijn en stads- 
en dorpsgezichten kunnen op grond van de drie genoemde criteria 
een monumentenstatus toegewezen krijgen. Hetzelfde geldt voor alle 
zaken en terreinen, ook die jonger zijn dan vijftig jaar en van algemeen 
belang, door de daaraan verbonden geschiedkundige herinneringen.40 
Een beschermd monument is volgens de wet een onroerend monument 
dat ingeschreven is in de registers die daarvoor in elke gemeente zullen 
worden aangelegd.

De Monumentenraad is de adviserende instantie die per gemeente 
voorstelt, met redenen omkleed, welke monumenten voor wettelijke 
bescherming in aanmerking komen. De minister beslist, en wijst, na de 
Monumentenraad gehoord te hebben, monumenten aan als beschermd 
monument.41 De raad bestaat uit vijf afdelingen waaronder de Rijkscom-
missie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg.42

De wet verbiedt een beschermd monument te beschadigen of te 
vernielen. Zonder vergunning van de minister is het verboden een 
beschermd monument af te breken of te wijzigen op straffe van betaling 
van de kosten voor het herstel. Bovendien kan de minister voorwaarden 
verbinden aan een vergunning in het belang van het monument.43

In de artikelen 22 tot en met 25 van de wet wordt het opgraven en het 
beheer van vondsten geregeld. De bevoegdheid tot opgraven wordt door 
de minister verleend aan diensten, instellingen en personen, zonder 
deze met name te noemen. Zonder deze bevoegdheid is het iedereen 
verboden ‘graafwerk te verrichten dat ten doel heeft het opsporen of 

40)  Art. 1. Deze wet verstaat onder: b. monumenten: 1. alle 

vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken, welke van 

algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun volkskundige waarde; 2. terreinen, 

welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken 

als bedoeld onder 1; 3. alle zaken en terreinen, welke van 

algemeen belang zijn wegens de aan die zaken en terreinen 

verbonden geschiedkundige herinneringen.

41)  Art. 8 en 9.

42)  Art. 3-5.

43)  Art. 14, 15, 17-19.

onderzoeken van monumenten’. Een eigenaar van een terrein moet 
opgravingen van bevoegde instanties toestaan. De wet maakt een 
verschil tussen een vondst als voorwerp en als roerend monument. 
Vondsten die aan de drie criteria van de wet voldoen, zijn roerende 
monumenten, maar kunnen niet beschermd worden op grond van deze 
wet. Roerende monumenten zijn eigendom van de instanties onder wier 
verantwoordelijkheid wordt opgegraven. Iemand die een voorwerp vindt 
waarvan hij vermoedt dat het een monument is, moet dat melden bij de 
burgemeester.

Gemeenten en provincies die zelf al een eigen monumentenverorde-
ning kunnen vaststellen, houden deze bevoegdheid, maar de wet heeft 
voorrang boven deze verordeningen.44 In de wet worden ook verschillende 
procedures geregeld die gevolgd dienen te worden alvorens er besluiten 
worden genomen, zoals het uitvoerige en strikt gereglementeerde vergun-
ningenstelsel, dat vooral van toepassing is op de beschermde gebouwen. 
Vervolgens een aantal verbodsbepalingen en de uitzonderingen daarop, 
alsook regels voor vergoedingen en schadevergoedingen.

Een gevolg van het in werking treden van de Monumentenwet is dat 
ook veranderingen worden doorgevoerd in de Woningwet. Gemeenten 
worden verplicht binnen een jaar nadat een stads- of dorpsgezicht de 
monumentenstatus heeft gekregen beschermende maatregelen op te 
nemen in de uitbreidingsplannen. 

Voor wie de wetstekst begint te lezen, zal niet onmiddellijk duidelijk 
zijn dat de wet ook de mogelijkheid biedt ‘archeologische momenten’ te 
beschermen. Artikel 1 doet op het eerste gezicht zeker niet vermoeden 
dat de genoemde terreinen als delen van het ‘bodemarchief’ geïnterpre-
teerd moeten worden. ‘Bodemarchief’ en ‘archeologische momenten’ 
zijn geen termen die in de wet voorkomen; de wet spreekt over ‘oud-
heidkundig bodemonderzoek’. Dat wordt pas duidelijk in artikel 3, waar 
de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (RCOB) 
wordt genoemd naast een aparte Rijkscommissie voor de monumenten-
zorg. Vervolgens blijkt hoofdstuk V, getiteld ‘Opgravingen en vondsten’, 
regelingen te bevatten aangaande het bodemonderzoek.

De wet met de officiële benaming ‘Wet houdende voorzieningen 
in het belang van het behoud van Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst’ draagt in velerlei opzichten, niet alleen in de naam, de sporen 
van het negentiende-eeuwse denken over monumenten en reflecteert 
daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van de overheidsbemoeienis 
met de monumentenzorg. Voor een beter begrip van de wet is het nuttig 

44)  Art. 32.
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om in te gaan op de negentiende-eeuwse opvattingen over geschiedenis  
en (bouw)kunst en de relatie tussen overheid en ‘cultuur’. In het klimaat 
van het politieke liberalisme en de periode Thorbecke45 was de heersende  
opvatting dat kunst en wetenschap geen domeinen zijn waar de over-
heid verantwoordelijk voor is: ‘Maar het is gene zaak van de regering. 
De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’, zoals de veel 
geciteerde uitspraak van Thorbecke luidt.46 Deze uitlating van Thorbecke 
had echter expliciet betrekking op het steunen van contemporaine  
kunstenaars en zegt dus niets over het behoud van kunst en cultuur. De 
kwestie of de overheid een verantwoordelijkheid draagt voor het behoud 
en de bescherming van historische gebouwen of dat deze zaak aan het 
particulier initiatief overgelaten moet worden, bleef lang onbeslist. In de 
pleidooien vóór overheidsbemoeienis zijn drie invalshoeken te onder-
scheiden: esthetisch (schoonheid), geschiedkundig-wetenschappelijk en 
volkskundig.

Schoonheid

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), de Amsterdamse koopman en litera-
tor, is een van de eerste ‘particuliere’ maar ook publieke aanklagers die 
ageert tegen het verval, de vernieling en sloop van historische gebouwen, 
en een van de eerste pleitbezorgers van ‘de in-stand-houding onzer 
monumenten’.47 Gedurende een kleine veertig jaar bestookt Thijm zijn 
lezerspubliek met artikelen onder de titel ‘Wandalisme’ (een term afkom-
stig uit de Franse revolutie), waarin hij het verdwijnende stadsschoon 
uit esthetische en historische motieven aan de orde stelt en oproept tot 
behoud.48

45)  1849-1853 en 1862-1866.

46)  Geciteerd uit Winsemius 1999: 1, 2. Uit het vervolg van 

de discussie in het parlement in 1862, waar Thorbecke de 

geciteerde uitspraak deed, blijkt dat Thorbecke hedendaagse 

kunstenaars niet met geld wil ondersteunen, omdat het gebleken 

is ‘dat naarmate men kunst en wetenschap rijker wilde maken, 

zij zijn achteruitgegaan [...].’ Voorwaarden scheppen waarin de 

kunstproductie gedijen kan, is wel een regeringszaak.

47)  Thijm in Een brief aan de Vierde Klasse van het Koninklijk 

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 

(Utrecht 1848). Krabbe 2007: 161.

48)  Thijm publiceert deze artikelen vanaf 1847 tot 1884 met 

name in de Dietsche Warande, een door hemzelf opgericht 

tijdschrift. Tibbe 2005: 73-92. 

Naarmate de eeuw vordert en de industrialisatie op gang begint te 
komen, verhaalt Thijm steeds opnieuw over een afbraak, een onjuiste 
restauratie, een lelijk nieuw ontwerp of verfoeilijke nieuwbouw, en wijt 
al deze ‘wandalismen’ aan een gebrek aan schoonheidszin. Thijms 
interesse voor de bouwkunst van zijn eigen tijd vertoont nog een ander 
aspect van zijn ijver voor behoud, een educatief en ideologisch gemo-
tiveerde voorkeur voor een bepaalde ‘stijl’ van nieuwbouw. Omdat 
architectuur in Thijms opvattingen de ‘volkomen plastische uitdruk-
king van de volksgeest’ is en ‘een der voornaamste, der belangrijkste, 
der onwraakbaarste getuigen van de geschiedenis van den volksgeest’ 
moesten ook eigentijdse gebouwen die volksgeest uitstralen.49 Zijn refe-
rentiebeeld is de oud-Hollandse stad en vooral het zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse stadsbeeld dat voor hem het volkskarakter en de Hol-
landse identiteit bij uitstek uitdrukte.50

De voortdurende oproep van Thijm tot cultureel ontwaken van zowel 
zijn medeburgers als de overheid en de uitdrukkingsvorm die hij zoekt 
in het gedeeld gedachte verleden van de Gouden Eeuw, maken hem tot 
een exponent van het in de jaren 1860 opkomende cultureel nationa-
lisme. Met ‘cultureel nationalisme’ wordt een groeiend natiebewustzijn 
bedoeld, een besef onderling verbonden te zijn door een gemeenschap-
pelijke cultuur en taal, waardoor men zich één natie kon voelen.51 In de 
traditie van Thijms ‘Wandalisme’-serie ligt de aanklacht ‘Holland op 
zijn smalst’ in De Gids van 1873, gepubliceerd door Victor de Stuers, de 
latere referendaris voor Kunsten en Wetenschappen bij het Departement 
van Binnenlandse Zaken.

Wetenschap

Hoewel Victor de Stuers in het algemeen gezien wordt als degene die 
het initiatief nam tot de monumentenzorg, de regering bestokend met 
de idee dat de zorg voor monumenten een taak van de overheid is,52 
was het een archeoloog die in 1859 het voortouw nam. Dat was de egyp-
toloog C. Leemans (1839-1891), directeur van het RMO te Leiden, die 
binnen de gelederen van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen 

49)  Tibbe 2005: 88.

50)  Idem: 85.

51)  Bank 1990.

52)  Tillema 1975: 253- 264. Bergvelt 1998 (dl. II, 88 noot 

36)  wijst erop dat Tillema en Duparc ten onrechte het 

Nederlandse cultuurbeleid bij De Stuers laten beginnen, 

omdat zij de ontwikkelingen die aan de periode De Stuers 

voorafgingen niet behandelen.
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aandrong op een plan om met morele en financiële steun van de over-
heid ‘de nog bestaande overblijfselen der oud-vaderlandse kunst op te 
sporen en voor een geheelen ondergang te bewaren’.53 De Akademie 
benoemde een commissie van vier, onder wie Leemans zelf. Leemans,  
veel meer een man van de wetenschap dan Thijm, bepleitte een syste-
matische en wetenschappelijke aanpak.54 Eerst moest er een plan 
komen, dan een inventarisatie van de overblijfselen (gebouwen, maar 
ook schilder- en beeldhouwkunst, muurschilderingen en voorwerpen 
van kunstnijverheid) en vervolgens moest worden bezien wat voor 
behoud in aanmerking kwam.55

Het idee van Leemans viel in goede aarde en paste binnen de opvat-
tingen van de tijd over staatsbemoeienis met kunst en cultuur. De Aka-
demie was een wetenschappelijke instelling, die weliswaar door de staat 
gesubsidieerd werd, maar niet van de staat was.56 De morele steun waar 
Leemans om vroeg, kan groot zijn geweest, de financiële hulp bleef daar 
ver bij achter.57

Uit de beschrijving van de taakcommissie, door Leemans als voorzit-
ter uiteengezet voor een breder publiek in de Dietsche Warande in 1860, 
blijkt dat zijn motieven vooral wetenschappelijk van aard zijn en dat 
die wetenschap de geschiedenis is. Hij stelt dat de beoefening van de 
geschiedenis afhankelijk is van overblijfselen uit het verleden, zowel om 
kennis te verkrijgen van ‘de zeden en gebruiken van het voorgeslacht’, 
als om zich, zo vervolgt Leemans, ‘eene heldere voorstelling te vormen 
van de ontwikkeling van vroegere beschaving en kunst […]’. Om die 
kennis te bevorderen is elke bijdrage, hoe gering ook, waardevol. De 
bijdragen en pogingen moeten ertoe leiden dat, waar mogelijk, alles in 
het werk wordt gesteld ‘gebouwen en gedenkteekens, waaraan zich de 
herinnering van roemruchtige feiten of groote mannen verbindt, tegen 
ondergang of verwaarlozing te bewaren’.58

53)  Tillema 1975: 219-244. Pots 2000: 480 noot 15.

54)  ‘Commissie tot het opsporen, het behoud en het 

bekend maken van overblijfselen der Vaderlandsche kunst 

uit vroeger tijden’. Leden zijn naast Leemans, de theoloog 

en kerkhistoricus W. Moll, W.N. Rose, architect en vanaf 

1858 rijksbouwmeester, en L.J.A. van de Kun, ingenieur. Een 

‘multidisciplinaire’ commissie.

55)  De commissie schreef brieven aan diverse instellingen, 

kerkbesturen, maatschappijen en genootschappen en later 

aan gemeente- en schoolbesturen met de vraag waar zich 

interessante gebouwen en voorwerpen bevonden.

56)  Krul 2005: 3-22. Citaat op 9.

57)  Tillema 1975: 219-244. Krul 2005: 9.

58)  De Dietsche Warande 5 (1860), geciteerd bij Krabbe 2007: 173. 

De resultaten van het werk van de commissie stelden teleur, ook voor 
de leden zelf. Naast geldgebrek, het ontbreken van personeel – de 
commissie bestond uit vier leden – bleek het te gecompliceerd om via 
correspondenten in het land de gewenste gegevens voor de inventari-
satie te verzamelen.59 Een groot probleem vormde de selectie: moest 
bijvoorbeeld ‘een koperen sleutel, onder de grond in Katwijk gevonden’ 
bewaard worden?60

Toch was het allemaal niet voor niets: hoewel de commissie weinig 
heeft weten te behouden kwam er een inventaris, zij het een beperkte, tot 
stand. Het beste resultaat ligt misschien wel op een ander vlak. Juist door 
de problematiek veroorzaakt door de werkwijze van de commissie werden 
de commissieleden geconfronteerd met de vraag: wat is een monument 
nu eigenlijk? Een vraag die tot dan toe door niemand was gesteld.

In het eindverslag van de commissie doet Leemans een poging een 
definitie te formuleren van een monument en wat de criteria zijn voor 
behoud. De commissie is daar niet uitgekomen, maar legt de kwestie 
aan de lezers voor:

Het is zeer de vraag […] of uitsluitend bouwkunstige verdiensten en eigen-
schappen voor het blijvend bestaan van een gebouw of eenig gedenk-
teeken in rekening gebragt moeten worden, dan wel of ook eenig overwe-
gend gewigt mag worden toegeschreven aan geschiedkundige herinnerin-
gen, aan zulk een gebouw verbonden; aan eene schilderachtige werking, 
in verband tot den omtrek, waarin het zich bevindt, of aan de behoefte, 
om ook van tijden, waarin de bouwkunst in een minder gelukkige tijdperk 
verkeerde, eenige proeven van hare voortbrengsels te blijven bezitten.61

Een eeuw later vinden we dezelfde redenen terug in de Monumenten-
wet: schoonheid, geschiedenis, herinneringen, stads- en dorpsgezich-
ten, zonder een hiërarchie tussen de criteria.

In de praktijk van de laatste helft van de negentiende eeuw konden 
de genoemde criteria echter als tegenstrijdig worden gezien. Dat was 
nu juist het probleem van de commissie. Schoonheid en historische 
waarde konden tegen elkaar uitgespeeld worden: ‘Iets kon historisch 
interessant zijn, maar niet mooi, en als het door sommigen mooi 
werd gevonden, kon het toch worden afgebroken omdat de historische 
waarde gering was.’62

59)  Krul 2007: 9, 10. Krabbe 2007: 173.

60)  Tillema 1975: 222.

61)  Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 

1866, cxi; geciteerd in Krul 2005: 17.

62)  Krul 2005: 17.
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Het laatste criterium van de commissie Leemans is wat tegenwoordig 
als ‘representativiteit’ zou worden herkend en in de huidige praktijk van 
de momentenzorg ook wordt toegepast, hoewel het niet voorkomt in de 
wet. Omgekeerd is voor de commissie de volkskundige waarde uit de 
Monumentenwet nog geen begrip en dus geen grond om een ‘gedenk-
teeken’ te representeren en te beschermen. De ‘volkskundige waarde’ 
van objecten wordt in andere kringen ontwikkeld. 

Volkskunde 

Belangstelling voor de volkscultuur is een aan de Romantiek gerelateerd 
verschijnsel dat zich in heel West-Europa voordoet en het studieobject 
vormt van de opkomende volkskunde. Volkscultuur is een breed onder-
zoeksdomein dat uiteenlopende fenomenen bevat zoals volksverhalen 
en -liederen, legenden en sprookjes maar ook kleding en haardrachten, 
naast religieuze opvattingen en gebruiken, kortweg de zeden en gewoon-
ten – de cultuur – van het eigen volk.63 De eerste ‘onderzoekers’ of liever 
dilettanten, geleerde amateurs, gaan van de vooronderstelling uit dat de 
eigentijdse dagelijkse cultuur van het volk authentiek is en als zeer oud 
en traditioneel beschouwd kan worden. De in de late achttiende eeuw in 
Duitsland tot ontwikkeling gekomen Germanenforschung, die zocht naar 
de wortels van het eigen volk en door Johann Herder en de gebroeders 
Grimm werd gepropageerd, had ook in Nederland haar invloed.64

De Groningse dominee Westendorp, die wilde weten welke volken 
de hunebedden hadden gebouwd en in welke tijden, was ook geïnte-
resseerd in de sagen en legenden die onder het volk de ronde deden, 
naast de literaire bronnen en de bodemvondsten, om meer inzicht te 
krijgen in oude religies en heidense gebruiken.65 Westendorps brede, 
door Germaanse oudheidkunde geïnspireerde belangstelling, is een 
voorbeeld van hoe de oudheidkunde en volkskunde in het begin van de 
negentiende eeuw hand in hand gaan en zelfs in één persoon kunnen 
samenvallen.

63)  De Jong 2006: 13. Zie voor een geschiedenis van de 

Nederlandse volkskunde: Dekker 2000: 13-65. Voor een 

inzicht in het internationale debat over ideologische kwesties 

rond de studie van volkscultuur: Roodenburg 2000: 66-110.

64)  Roodenburg 2000: 67.

65)  Dekker 2000: 19. Van der Woud 1998b: 110.

Deze aandacht voor de veronderstelde continuïteit van gebruiken en 
gewoonten van het volk opent wat Frijhoff de ‘sociale ruimte’ noemt.66 
Hoe ook de fysieke ruimte wordt ontsloten, blijkt uit de nieuwe blik op 
het landschap, waardoor de heuvels in het vlakke land zoals de terpen, 
wierden en woerden nu gezien worden, daar waar ze eerder ‘onzicht-
baar’ waren.67 De terpen en wierden in het Noord-Nederlandse kustge-
bied waren al opgemerkt door hun economische functie, maar krijgen 
nu een nieuwe betekenis.68 Westendorp legde ze uit als grafheuvels; dat 
deze interpretatie onjuist is en later zal blijken dat het woonheuvels zijn, 
is niet van belang. Het besef dat de terpen door mensenhanden zijn 
gemaakt evenals de scherven en andere oude voorwerpen die zich erin 
bevinden, maken ze tot getuigenissen van een oud voorgeslacht, tot 
materiële resten van een voorbije cultuur. 69

J. Halbertsma (1789-1869), bekend Fries taal- en letterkundige, is ook 
geïnteresseerd in zowel oudheid- als volkskunde. Hij ziet oudheden als 
voorwerpen die het karakter van een volk inzichtelijk maken: ‘Oudheden 
van een volk zijn zigtbare vormen, waarin de volksgeest zich geuit heeft, 
en nog na honderden van jaren aan ons kenbaar maakt. Al deze kleinig-
heden en bijzonderheden leiden tot algemeene en groote uitkomsten 
nopens het karakter van eeuw en volk.’ Halbertsma verzamelt zelf en 
schenkt zijn collectie aan het Friese kabinet van oudheden, gesticht in 
1853 door het provinciale bestuur van Friesland om de verzameling van 
het Fries genootschap een plaats te geven.70 Die verzameling was sinds 
de jaren dertig enorm gegroeid vooral door de grote hoeveelheden oud-
heidkundige vondsten uit de terpen (zie figuur 1.5). Over de betekenis 
van de voorwerpen die niet direct een duidelijke functie hadden, zoals 
de potten, werd in de bijeenkomsten van het genootschap intens gede-
batteerd. Hoe moest het bot van een rund (nummer 32 op de figuur) 
met gaatjes erin worden geïnterpreteerd? Als het bot uiteindelijk geïden-
tificeerd wordt als een ‘glis’, een schaats, stammend uit de prehistorie, 
waarmee de voorouders zich met behulp van prikstokken over het ijs 

66)  Frijhoff 1994: 256.

67)  Van der Woud 1998b: 110. Zie ook 56, 57.

68)  Jensma & Knol 2005. Terpen werden als waardevol 

beschouwd vanwege de vruchtbaarheid van de aarde. Het 

afgraven van de terpen om die grond vervolgens duur te 

verkopen, was een bekende praktijk, 35-42.

69)  Jensma & Knol 2005: 35.

70)  Het Fries Genootschap is opgericht in 1827 door Wopke 

Eekhoff. De officiële naam is: Friesch Genootschap voor 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
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bewogen, spreekt dat heel erg aan, want het ‘stimuleerde gevoelens  
van eigenheid in het ook toen al schaatsgekke Friesland’.71 De schaats 
en de discussie daarover is een voorbeeld van waar het de verzamelaars 
en liefhebbers eigenlijk om ging: het achterhalen van het eigene en de 
oorsprong van de Friezen.

Het identiteitsmotief komt dus meer op de voorgrond bij het verza-
melen en bijeenbrengen van voorwerpen in musea, waarbij vooral uit 
Hindeloopen afkomstige artefacten als exemplarisch gezien werden als 
identiteitsdragers van de hele Friese natie. De musealisering waarvan 
hier sprake is – het uit de oorspronkelijke, lokale context halen van 
objecten en deze tentoonstellen in een kabinet of museum – wordt 
gelegitimeerd als een reddingsactie, omdat ze anders in situ zouden 
verdwijnen.72 Het redden heeft volgens De Jong een cultuurpolitiek  

71)  Jensma & Knol, 2005. De discussie over de ‘glissen’  

vond plaats in 1846, niet over de schaats op de afbeelding, 

maar over een in de terp van Irnsum gevonden bot. Er werden 

zeer veel van dergelijke ‘glissen’ gevonden, 43.

72)  De Jong 2006: 21-22, ontleent het begrip ‘musealisering’ 

doel: het attenderen op het belang van de eigen Friese identiteit.73

Na de toe-eigening van de lokale Hindelooper cultuur op een ‘natio-
nale’ Friese schaal op de Historische tentoonstelling in 1877 te Leeuwar-
den, wordt een jaar later de Hindelooper cultuur en speciaal de Hinde-
looperkamer, nu op internationaal niveau, op de wereldtentoonstelling 
van 1878 in Parijs door de Nederlandse overheid gerepresenteerd als 
nationale volkscultuur en symbool van de Nederlandse identiteit. Dit 
was geen uitsluitend Nederlands verschijnsel; overal in Europa werd de 
volkscultuur gebruikt bij de constructie van een nationale identiteit en 
bevordering van nationaal gevoel.74

Het Nederlandse paviljoen was opgetrokken in de oud-Hollandse stijl, 
waar Thijm niet ontevreden over zal zijn geweest, omdat het overeenkomt 
met zijn opvattingen over esthetica en architectuur. Het naast elkaar 
voorkomen van in tijd en plaats verschillende cultuuruitingen die toch als 
uitdrukkingen van Nederlandse symbolen konden worden gezien, werd 
niet als incongruent gezien. Integendeel, de Gouden Eeuw, representant 
van het ‘roemrijk verleden’ en de tijdloze en authentiek gedachte volkscul-
tuur konden beide als ‘typisch Hollands’ worden ervaren.75

Concluderend wil ik opmerken dat historische gebouwen, volkscultuur 
en oudheidkundige objecten in de negentiende eeuw naast hun waar-
dering op esthetische gronden vooral van betekenis worden door het 
verhaal dat zij kunnen vertellen over de geschiedenis van het eigen volk. 
Zo kunnen ze als samenbindend middel fungeren in de constructie van 
een nationale identiteit.

De materiële overblijfselen uit het verleden krijgen dus een nieuwe 
cultuurpolitieke betekenis toegekend, die de voornaamste beweegreden 
vormt om deze cultuuruitingen te redden, te beschermen en te bewaren 
als ‘erfgoed’. ‘Erfgoed’ is weliswaar geen begrip in die tijd, maar geeft 
wel precies de inhoud aan waar de betekenisverandering van de mate-
riële cultuur in deze context om draait. Het proces van het construeren 
van erfgoed bestaat uit twee factoren, waarvan de eerste de toe-eigening 

aan Jan Vaessen 1986: 255-268, die het weer van de Zwitserse 

filosoof Herman Lübbe (1983) heeft overgenomen. De Jong 

gebruikt ‘musealisering’ vooral in beperkte zin: objecten die 

van betekenis veranderen door ze in een museum te plaatsen. 

De andere twee auteurs hanteren een bredere betekenis van 

het begrip: musealisering van de samenleving als een proces 

dat verband houdt met de modernisering.

73)  De Jong 2006: 61.

74)  Idem: 578, 579.

75)  Idem: 579.

figuur 1.5 D. Cannegieter, Vondsten uit de wierde te Hallum, 1870.
 Aquarel, Fries Museum, Leeuwarden.
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van het verleden is door bepaalde groepen of door de natie in haar 
geheel, en de tweede het doorgeven aan het nageslacht van de bewijzen 
van die identiteit.76 De ‘dirigenten van de herinnering’ waren zich goed 
bewust dat dit proces alleen maar slagen kon als het ‘erfgoed’ door 
zoveel mogelijk mensen gezien en beleefd kon worden, dus toeganke-
lijk werd gemaakt voor een breed publiek. Musea en tentoonstellingen 
vervulden daar een belangrijke functie in, zoals met de voorbeelden is 
aangegeven.

De grondslag van de drie criteria van de Monumentenwet – weten-
schappelijke, esthetische en volkskundige waarden – om monumenten 
te beschermen heeft een kleuring die terugwijst naar de negentiende-
eeuwse discussie. In het klimaat van het cultureel nationalisme, dat 
rond 1900 een hoogtepunt bereikt, is het ontstaan van de bemoeienis 
van de overheid met cultuur te situeren.

1.3.2 Cultuurbeleid

Na 1900 verandert het politieke klimaat. Ook de overheid komt in de 
ban van het cultureel nationalisme en heeft behoefte aan symbolen van 
nationale eenheid, waar vooral de liberalen naarstig naar op zoek zijn.77 
De liberalen – althans de sociaalliberale groepering – zijn gaan inzien 
dat het principe van staatsonthouding niet meer volledig gehandhaafd 
kan worden. De erkenning dat individuen niet altijd zelf verantwoorde-
lijk zijn voor de verdrukking waarin zij verzeild raken, vormt de legitime-
ring voor een positieve waardering van het ingrijpen door de staat.78 De 
opkomst van het socialisme speelt onmiskenbaar een rol in de wijzigin-
gen van oude vormen en gedachten. Door de ‘sociale kwestie’ verleggen 
de liberalen hun prioriteiten naar de volksgezondheid en volkshuisves-
ting.79 De Gezondheids- en Woningwet, tot stand gekomen tijdens het 
kabinet Pierson, zijn daar onder meer het resultaat van (zie hoofdstuk 
2). Wetgeving op het gebied van cultuur komt echter niet tot stand. Van 

een actieve cultuurpolitiek is nog geen sprake.

76)  De Jong 2006: 68. Zie ook Frijhoff 1992 en 2007.

77)  Pots 2000: 121-122. Te Velde 1922: 121-122, besproken in 

De Jong 2003: 156, 157.

78)  Bank & Van Buuren 2000: 36. Van Schendelen 1997: 75. 

76. Zowel Bank & Van Buuren als Van Schendelen baseren 

zich op Stuurman 1992.

79)  Bank & Van Buuren 2000: 35. Van Schendelen 1997: 76, 77.

Naast het beschavingsoffensief komt er ook een breed beschermings-
offensief vanuit de particuliere hoek op gang: de Natuurbescherming,  
de Bond Heemschut, de Vereniging Hendrik de Keyser, maar ook diverse 
provinciale schoonheidscommissies worden in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw opgericht.80 

Het eerste voorstel voor een ontwerp van een wet ter bescherming 
van historische gebouwen is dan ook geen politiek initiatief, maar komt 
van de Nederlandse Oudheidkundige Bond (NOB, sinds 1949 KNOB), 
een particuliere instelling. De NOB, opgericht in 1899, heeft als doel 
coördinatie en ordening aan te brengen in de activiteiten van lokale en 
regionale oudheidkundige genootschappen en verenigingen, en wil als 
een soort koepel fungeren om al die bezigheden op landelijk niveau te 
behartigen. De activiteiten van de NOB beslaan een breed werkterrein, 
want naast de bescherming van historische gebouwen, waar al een halve 
eeuw voor is gepleit, komt ook de zorg voor de natuur, de oudheidkunde 
en de volkskunde onder de aandacht.

In het ‘wetsvoorstel’ van 1910 komt ook het bodemonderzoek voor, 
de eerste keer dat het op nationaal niveau aan de orde is. C.W. Vollgraff, 
classicus en zelf onderzoeker van de bodem, was lid van de commissie  
die zich bezighield met het voorstel, en verantwoordelijk voor het onder-
deel oudheidkunde, waar ook de volkskunde ondergebracht was. Een 
wet is vooral nodig, volgens Vollgraff, om wetenschappelijk bodemon-
derzoek te waarborgen. Over de principes van een wet en het verschil 
met de historische gebouwen merkt hij op: ‘Recht moet berusten op 
een door ieder te aanvaarden zedelijk beginsel; bodemschatten waaraan 
de kennis der geschiedenis onzer voorouders hangt, zijn een nationale 
zaak. Het belangrijkste is de te verwerven kennis, in die zin zijn bodem-
schatten niet met het algemene monumentenbezit gelijk te stellen.’81 
Omdat ‘de archeologie steun, sympathie en medewerking nodig heeft’, 
is Vollgraff tegen wettelijke bepalingen die de publieke affiniteit zouden 
kunnen verspelen. Beter is het om begrip te kweken voor vrijwillige 
medewerking: ‘Maak slechts gebruik van dwangmaatregelen in uiterste 
noodzaak.’82

80)  De Jong 2006: 219-230. Zie bijvoorbeeld De Klerk (1998), 

waar de provinciale schoonheidscommissie van Zuid-Holland 

aan de orde komt en Segers (1994) over Gelderland en 

de bemoeienissen van het Gelders Genootschap met de 

gebouwde omgeving.

81)  Tillema 1975: 503. Het citaat is een parafrase van het 

betoog van Vollgraff door Tillema.

82)  Idem: 503.
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De vele pogingen die (na 1910) zijn ondernomen om het parlement te 
bewegen tot wetgeving op het gebied van monumenten en archeologie 
zijn allemaal mislukt. Het kan zijn dat de museumkwestie de gemoede-
ren bezighield en ook de kwestie Leiden versus Groningen, het conflict 
tussen Van Giffen en Holwerda, heeft het tot stand komen van een rege-
ling voor het bodemonderzoek ongetwijfeld vertraagd.83 De begripsver-
warring en onduidelijkheid over wat archeologie is, spelen daar ook een 
rol in.

In dezelfde vergadering waarin Vollgraff zijn opvattingen over een 
monumentenwet te berde brengt, spreekt Berlage nog over archeologie 
zoals de architecten daar gedurende de hele negentiende eeuw over 
spraken: archeologie als oudheidkunde en archeologen als oudheid-
kundigen, dat wil zeggen: kenners van oude architectuur: ‘De moderne 
architecten kunnen dus met dezelfde piëteit tegenover de oude monu-
menten vervuld zijn als de archaeologen, maar meenen bovendien deze 
bij de uitoefening van hun beroep als bron van studie en leering niet te 
kunnen missen.’84

Kort daarvoor had Abraham Kuyper in 1896 tijdens een debat in de 
Tweede Kamer over de benoeming van een nieuwe hoogleraar archeologie 
in Leiden – A.E.J. Holwerda was de beoogde kandidaat – het verschil uitge-
legd zoals dat in zijn ogen bestond tussen archeologie en oudheidkunde:

De oudheidkunde begint, waar de archaeologie hare taak vervuld heeft. 
De oudheidkunde is eene systematische wetenschap, die de gegevens, haar 
door de archaeologie geboden, samenneemt, combineert en tot zulk een 
geheel opbouwt, dat men een inzicht krijgt in het geheele leven en den 
toestand van een volk. De archaeologie […] ligt daar achter, en mist elk 
systematisch karakter, maar bedoelt een onderzoek dat zich eenvoudig 
richt op het leeren kennen van hetgeen uit het leven van een weggestorven 
volk nog overbleef of in het verborgen schuilt, en houdt zich dus bezig niet 
alleen met monumenten, maar ook met opschriften en geschriften […].85

In het onderscheid dat Kuyper maakt tussen oudheidkunde en archeo-
logie is de archeologie ondergeschikt aan de oudheidkunde. Onder 
archeologie verstaat hij het bodemonderzoek, het opsporen van de 
overblijfselen van vroegere bewoners, van volken die ooit in Nederland 
gehuisd hebben.

83)  Eickhoff 2003: 179-202.

84)  Tillema 1975: 503.

85)  Eickhoff 2007: 247-249. Citaat op 249. De leerstoel was 

na de dood van Reuvens tot dit moment niet meer vervuld.

Het verzamelen van deze bronnen is een middel en staat in dienst  
van de oudheidkunde, de wetenschap die op systematische wijze de 
eenmaal verzamelde bronnen interpreteert met het doel kennis over de 
levensomstandigheden van volken die nu niet meer bestaan te verwer-
ven. Opvallend is dat Kuyper ook het inzicht in de sociale dimensie van 
het ‘geheele leven’ noemt, waarbij het laatste het tijdsaspect is en dus 
de historische dimensie. Kuyper lijkt hier wetenschap op te vatten als 
sociale geschiedenis. Duidelijk is wel dat zijn definitie, door de schei-
ding tussen het bodemonderzoek en de interpretatie van de resultaten 
van dat onderzoek, een zekere spanning behelst.

In de Monumentenwet van 1961 is diezelfde spanning terug te vinden. 
De wet, die de bescherming mogelijk maakt van bepaalde gebouwen 
en terreinen, geeft in de eerste plaats het belang aan dat de overheid 
hecht aan cultuur en geschiedenis. Het beschermen van delen van het 
bodemarchief als monument en het regelen van het bodemonderzoek 
en de vondsten staan dan ook niet op zichzelf, maar worden geacht dat 
belang te dienen.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de criteria voor bescher-
ming als monument, dat wil zeggen de wetenschappelijke, esthetische  
en volkskundige waarde, ook van toepassing zullen zijn op het 
bodemarchief. De volkskundige waarde verwijst zoals gezegd naar de 
uit de negentiende eeuw stammende interesse in de ‘oorsprong van 
het eigene’ en regionale en nationale identiteitsvorming die daarmee 
gepaard ging.

Hoe de ‘volkskundige waarde’ anno 1961 geïnterpreteerd moet wor-
den, zegt de wet niet, en zij laat dat over aan de deskundigen, maar 
deze waarden accentueren wel de sociale component. ‘Geschiedenis’ 
wordt in de wet niet als zodanig genoemd, de titel van de wet geeft daar 
kennelijk voldoende duidelijkheid over: ‘Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst’. De wet spreekt zich daarmee indirect uit over wat archeologie 
als vakdiscipline zou moeten inhouden.

J. Cals zelf, de instigator van het wetsvoorstel, heeft daar expliciet een 
opvatting over. In het voorwoord van Honderd Eeuwen Nederland is hij 
van mening dat het oudheidkundig bodemonderzoek vooral geschiede-
nis betreft en zich een plaats heeft verworven te midden van de histo-
rische wetenschappen. Hij juicht de uitgave van harte toe, omdat deze 
‘voor brede kringen geschikt en aantrekkelijk’ is en ‘in het bijzonder van 
belang zal zijn voor het onderwijs in de geschiedenis’.86 Dit past in het 
cultuurbeleid van het ministerie, waarin cultuureducatie en sociale en 

86)  Bogaers e.a. 1959: 6.
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geografische spreiding van culturele waarden een belangrijk element 
vormen, evenals het stimuleren van de behoefte aan schoonheid en  
het bevorderen van een actieve kunstbeoefening en de volkskunst.87  
Cals ziet het cultuurbeleid als onderdeel van ‘maatschappelijke defen-
sie’, het redden van de hele westerse beschaving.88

De toepassing van de wet op het bodemarchief is niettemin proble-
matisch. Delen van het bodemarchief kunnen op grond van de drie crite-
ria een status als monument krijgen. Dit ondergrondse archief is echter 
pas te kennen door een opgraving – een opgraving die duidelijk maakt of 
de criteria van de wet van toepassing zouden zijn geweest. Iedere opgra-
ving heft echter de monumentenstatus op, omdat het monument wordt 
vernietigd. Alleen de vondsten zijn dan mogelijk een roerend monument. 
Terwijl zonder opgraven moeilijk aannemelijk is te maken en zeker niet 
empirisch aantoonbaar, dat een deel van het bodemarchief voldoet aan 
de wettelijke criteria voor een monument. Dit is een blijvend dilemma 
voor de archeologische monumentenzorg en met name voor de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die zowel de 
taak heeft monumenten te beschermen als bodemonderzoek te doen. 
Archeologische monumentenzorg is en blijft een ambigu begrip. Hoe de 
ROB met deze ambiguïteit omgaat, komt in de volgende paragrafen aan 
de orde.

1.4 De Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek 

Tijdens de bezetting is de oprichting van de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) voorbereid door het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Van Giffen. De taken van de 
in 1947 opgerichte dienst, het doen van opgravingen en het bijhouden 
van een centrale vondstadministratie, zijn vrijwel conform de nota die 
Van Giffen op verzoek van het ministerie had geschreven.89 Uit de nota 
Splitsing oudheidkundig bodemonderzoek en museumwezen, achtereen-
volgens monumentenzorg, blijkt dat Van Giffen van de ROB een centrale 
opgravingdienst wilde maken, die ook de opgravingstaak van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) zou moeten overnemen.90 In 
de praktijk blijkt het alleenrecht op opgraven van de ROB een papieren 

87)  Pots 2000: 261.

88)  Idem: 261-264.

89)  Zie Eickhoff 2003 voor de archeologiebeoefening en de 

problemen die dat met zich meebracht tijdens de bezetting.

90)  Van Es 1975: 385.

monopolie, de andere instituten blijven zelf opgraven.91 Ook de in 1946 
ingestelde RDMZ behoudt de eigen opgravingdienst en ook nu blijven 
conflicten over wie waar mag opgraven niet uit.92 De oplossing wordt 
gezocht in het verdelen van de buit. De Voorlopige Monumentenraad 
(1946), waar Van Giffen deel van uitmaakt, bepaalt dat gebouwen vanaf 
300 na Christus tot het terrein van de RDMZ behoren en die uit de peri-
ode daarvoor onder de (toekomstige) ROB zullen valle.93 Hoewel zijn for-
mele argumenten voor een centrale dienst van economische aard zijn – 
het oogmerk is kostenbesparing en doelmatigheid –, is ook het machts-
streven van Van Giffen niet te onderschatten, stelt Eickhoff. Van Giffen 
werd benoemd tot hoofd van de dienst en kon op die positie eindelijk de 
Nederlandse archeologie beheren en beheersen. Hij zal die positie ech-
ter niet lang houden. Hooglopende conflicten met het ministerie over de 
vestigingsplaats van de nieuwe dienst leiden ertoe dat hij in 1949 wordt 
ontslagen.94 Het ministerie besluit de dienst in Amersfoort te vestigen, 
met Glazema als directeur.95 De ROB bestond in het begin vooral uit 
mensen van de RDMZ en het BAI met speciale belangstelling voor his-
torische gebouwen. In de wederopbouwperiode, toen naast nieuwbouw 
ook veel restauraties plaatsvonden, lag het accent op het opgraven van 
de vele kerken en kastelen die beschadigd of geruïneerd waren door de 
oorlog, een unieke kans voor archeologen om erbij te kunnen.96

1.4.1 De herleving van het reddingsdiscours (1965-1990)

Als W. van Es, opgeleid in Groningen, in 1965 directeur wordt van de 
ROB ziet hij zich gesteld voor de opgave die het uitvoeren van de Monu-
mentenwet met zich meebrengt. Het ‘graafinstituut’, zoals Van Es de 
ROB – het geesteskind van Van Giffen – typeert, is opgezadeld met de 
erfenis van Holwerda. Het is een taak die niet gewenst is en volgens Van 
Es de ROB is ‘opgedrongen’ door het ministerie, maar dat een regeling 
voor archeologische monumentenzorg samen met de zorg voor histo-
rische gebouwen in een en dezelfde wet worden opgenomen, is zeker 

91)  Idem: 387.

92)  Halberstma 1992: 134, 135.

93)  Tillema 1975.

94)  Het ministerie had in eerste instantie, in maart 1947, 

beslist dat de dienst in Leiden zou worden gevestigd.

95)  Eickhoff 2003: 206-209. 

96)  Bijvoorbeeld de Grote Kerk van Elst. Van Es 1972: 127. Zie 

ook Bogaers 1955 en Moorman 2003.
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geen ‘volstrekt novum’ zoals Van Es beweert.97 In ieder geval is hij zich 
onmiddellijk van het probleem bewust. De wet kent immers een zekere 
spanning tussen het bodemarchief als kennisbron voor de vakdiscipline 
en het bodemarchief als monument (zie §1.3). Voor de vakdiscipline heeft 
het bodemonderzoek de functie van het verzamelen van de bronnen 
om ze op wetenschappelijke wijze te interpreteren en zodoende kennis 
van het verleden te produceren. Aan de andere kant staat de wettelijke 
bescherming, waar de wet criteria voor heeft gestipuleerd. Hoe gaat Van 
Es om met die dualiteit?

Van Es moet dus twee vraagstukken oplossen. Ten eerste moet hij de 
monumentenzorg een zodanige plaats en functie geven dat het eigen-
lijke werk ongestoord doorgang kan vinden. En ten tweede moet hij een 
antwoord formuleren op de vraag: wat is archeologie?

Om een oplossing te vinden voor het eerste probleem zoekt Van Es 
naar een overtuigende redenering, een mogelijkheid om de archeologie 
te verbinden met de monumentenzorg. Het ‘reddingsdiscours’ komt 
hem te hulp om de monumentenzorg te kunnen integreren met het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Van Es ontwikkelt de gedachte dat noodopgravingen in feite ook een 
vorm van monumentenzorg zijn. Een onderzoek naar wat zijn voorgan-
gers met het begrip ‘noodopgravingen’ bedoelden blijkt verhelderend. 
Van Giffen bijvoorbeeld gebruikt de term ‘noodopgravingen’ niet, maar 
in plaats daarvan ‘toegepaste’ opgravingen, ter onderscheiding van de 
‘vrije’ opgraving, de Lustgrabung, zoals de Duitsers dat zo mooi uitdruk-
ken. Een vrije opgraving is systematisch, want die wordt uitgevoerd ‘vol-
gens een van te voren beraamd algemeen plan, op de geïnventariseerde 
oudheid- en geschiedkundige monumenten […]’. Toegepast bodemon-
derzoek daarentegen bestaat uit opgravingen ‘geboden door het toeval. 
Te doen op incidentele vondsten, hoe dan ook te voorschijn gekomen of 
gebracht’.98

Sommigen verstaan onder ‘noodopgraving’ een beperkte opgraving 
op kleine schaal die plotseling noodzakelijk is geworden door een toevals-
vondst bij grondwerkzaamheden.99 Dat het grondwerkzaamheden betreft 
die door andere actoren worden uitgevoerd, is een belangrijke legitimatie 
voor het opgraven: het redden van informatie die anders verloren zou 
gaan. Zodoende creëert Van Es een voorstelling van zaken waarin de 

97)  Van Es 1975: 385.

98)  Idem: 391 noot 25.

99)  Onder anderen sommige leden van de Rijkscommissie 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van Es 1975: 390, 

391 noot 15 en 16. 

Rijksdienst door de grondverstorende activiteiten van anderen in een 
positie wordt gedwongen om op te graven. Het reddende opgraven krijgt 
hiermee de status van Monumentenzorg en is te vergelijken met de vijf-
voor-twaalfgedachte die de volkskunde in het begin van de negentiende 
eeuw hanteerde. De motivatie is hetzelfde: het redden van een ‘schat’ die 
anders voorgoed verloren zou gaan.100 Het verzamelen van de overblijf-
selen van volkscultuur ging echter gepaard met het musealiseren van de 
geredde objecten terwijl de bodemvondsten, eenmaal opgegraven, geen 
beschermd monument meer zijn en meestal in kasten, dozen en depots 
verdwijnen. Als ze al niet weggegooid werden, zoals Glazema tientallen 
dozen met scherven uit een raam van de Mariënhof – het gebouw waar 
de ROB destijds was gehuisvest – kieperde.101 Geen onrechtmatige han-
deling, want volgens de Monumentenwet zijn vondsten het eigendom 
van de opgravende instantie. Vondsten komen slechts in beperkte mate 
in een museum terecht en vooral als het spectaculaire voorwerpen zijn en 
van een bijzondere schoonheid, zoals de fibula, in figuur 1.6, gevonden 
in Wijk bij Duurstede tijdens een opgraving van Van Es. In de visie van 
Van Es is opgraven het instrument om wetenschappelijke kennis over het 
verleden te produceren. Om het onsystematische karakter van de nood-
opgravingen enigszins te beperken, zijn bewuste keuzes nodig op grond 
van wetenschappelijke overwegingen.102

Dit betekent dat elke opgraving een antwoord moet kunnen geven op 
een actuele, wetenschappelijke vraagstelling en uitsluitend bedreigde 
vindplaatsen voor opgraven in aanmerking komen. Daarmee is de cirkel 

100)  Roodenburg 2000: 80. Van der Laarse 2005: 12.

101)  Halbertsma 1992: 140, 141.

102)  Van Es 1981: 9.

figuur 1.6  Fibula gevonden tijdens de opgravingen van de ROB in 1969 in  
Wijk bij Duurstede (Dorestad), datering: 755-800, diameter 8,5 cm.  
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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het vele opgraven wordt erdoor gelegitimeerd en de wettelijke bescher-
ming kan uitsluitend op het criterium ‘wetenschappelijk waarde’ worden 
gebaseerd. Het enige doel van de monumentenzorg dat uit de theorie 
voortvloeit, ‘de bescherming van archeologische monumenten’, is ‘altijd 
behoud voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek’.106

Het tweede probleem waar Van Es aandacht aan moest schenken, 
was de vraag: wat voor wetenschap is archeologie? Vanaf het begin van 
de twintigste eeuw was de ‘cultuurhistorische benadering’ het heersende 
paradigma in de vakdiscipline. Deze beoefening van het vak is historisch 
genoemd, omdat archeologen overal in Europa op zoek gingen naar de 
herkomst van de Europese beschaving. In het eigen land betekende dit 
veelal de vraag naar de ontstaansgeschiedenis van het eigen volk, de 
‘oorsprong van het eigene’. Eickhoff noemt deze benadering dan ook 
terecht ‘cultuurhistorisch-etnische archeologie’.107 Een ‘cultuur’ is in deze 
benadering het geheel van materiële resten die dezelfde kenmerken heb-
ben en op een bepaalde plaats tegelijkertijd en regelmatig voorkomen. 
De aanname is dat een dergelijke ‘archeologische cultuur’ wijst op een 
groep, stam of volk, en dat op grond van hun artefacten onderscheid kan 
worden gemaakt met andere groepen, stammen of volken. De uit Austra-
lië afkomstige en invloedrijke archeoloog V. Gordon Childe (1892-1957) 
formuleerde dit in 1929 zo:

We fi nd certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial 
rites, and house forms – currently recurring together. Such a complex of 
associated traits we shall term a ‘cultural group’ or just a ‘culture’. We 
assume that such a complex is the material expression of what today 
would be called a ‘people’.108

Hoewel Van Es erkent dat de archeologie begonnen is als historische 
wetenschap – ‘de archeologie is opgegroeid in het huis der geschiede-
nis’ –, kleven er vele problemen aan deze benadering van het vak.109 Zelf 
geschoold in het ‘empirisch’ bastion van Van Giffen, wijst hij erop dat 
de kritiek van historici op het wetenschappelijk karakter van het werk 
van Holwerda een ‘gevoel van onbehagen’ in de archeologische wereld 
teweegbracht. Deze spanning tussen archeologie en geschiedenis, die 
Van Es constateert, ligt niet zozeer in de kritiek op Holwerda,110 maar 

106)  Van Es 1988: 54.

107)  Eickhoff 2003: 14.

108)  Childe 1929 V-VI, in Johnson 1999: 16. Trigger 1993: 170.

109)  Van Es 1976: 296.

110)  Jan en Annie Romein bijvoorbeeld in De lage landen bij de zee 

(1976, oorspr. 1934) hebben milde kritiek op sommige interpretaties 

rond en is de monumentenzorg ingelijfd bij de wetenschap. Weten-
schappelijk (bodem)onderzoek en monumentenzorg zijn nu ‘onlos-
makelijk verbonden’. Zij kunnen niet zonder elkaar, zoals Van Es stelt, 
‘zij vormen slechts twee aspecten van een ondeelbare grootheid en het 
verbindend element is de documentatie’.103 Deze driedelige taak van de 
ROB heeft een cyclische samenhang: ‘elk van hen is tegelijk voorwaarde 
en gevolg van de twee anderen’;104 de voorloper van de AMZ-cyclus ziet 
het licht (fi guur 1.7).

‘De reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’ is 
het doel van het verzamelen van gegevens. Het resultaat van al die 
activiteiten ‘zal vermeerdering van de archeologische kennis zijn’.105 
Het geheel aan denkbeelden, zoals geformuleerd door Van Es, is een 
theoretische constructie over de samenhang van archeologie als weten-
schap en als monumentenzorg. De theorie verandert niet wezenlijk 
tijdens zijn bewind, wel zorgt de invloed van de praktijk voor nuances 
en verhelderingen. De theorie heeft twee consequenties voor de praktijk: 

103)  Van Es 1975: 388.

104)  Van Es 1981: 5.

105)  Idem: 9. Van Es 1988: 109.

figuur 1.7 Cyclische opvatting van de monumentenzorg (naar Van Es).
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Omgekeerd waren de argumenten van Glazema voor Van Es niet door-
slaggevend om de archeologie uitsluitend als een historische discipline 
te beschouwen. De natuurwetenschappelijke richting van Van Giffen 
won na de oorlog aan kracht, volgens Van Es, waardoor zich een zekere 
mate van dualisme heeft ontwikkeld: de meer op geschiedenis georiën-
teerde Leidse richting en de Groningse ecologische en landschappelijke 
benadering.113

Daarnaast, stelt Van Es, zijn er archeologen, die zich minder als his-
toricus en meer als socioloog of cultureel antropoloog zijn gaan zien,  
en de ‘culturele ontwikkeling van de menselijke soort in zijn totaliteit 
bestuderen’.114 Ondanks deze verschillende tendensen ziet Van Es toch 
een eenheid in tot dan toe gehanteerde onderzoeksmethodes.

In de jaren tachtig spreekt Van Es zich duidelijker uit voor een  
opvatting van het vak als een van menswetenschappen, waarmee de 
cultuurhistorische benadering terrein verliest.115 Deze ommezwaai van 
de cultuurhistorische benadering naar een sociale wetenschap heeft 
kennistheoretische implicaties.

Het zoveel mogelijk verzamelen van kennisbronnen, waar de ROB zich 
altijd al mee bezighield, komt nu in een ander, theoretisch licht te staan. 
Opgraven is geen doel op zich meer, maar een middel om menselijk 
gedrag in het verleden te verklaren. Ook dan zijn veel gegevens nodig. 
Alleen als er voldoende ‘gegevens-feiten’ zijn verzameld, kan een zin-
volle analyse worden uitgevoerd, die vervolgens tot een synthese moet 
leiden. Een van de consequenties is echter dat het vele opgraven weinig 
zichtbare resultaten oplevert. Door de jaren heen moet Van Es steeds 
weer constateren dat er een negatieve discrepantie bestaat tussen het 
aantal opgravingen en de hoeveelheid publicaties. Publicaties die boven-
dien meestal niet meer zijn dan opgravingverslagen.116

Een aantal grootschalige en langdurige regionale onderzoekspro-
jecten, georganiseerd rond een thema, moet het onderzoek een meer 
wetenschappelijke fundering geven.117 Van nieuwe methodes om gege-

113)  Van Es 1976: 297.

114)  Idem: 299.

115)  Van Es 1981: 9. Idem 1988: 306-7. Zie ook Slofstra 1994: 

9-33 voor de kennistheoretische ontwikkelingen van het vak. 

Ook Van der Leeuw 1994: 133-164.

116)  Van Es 1972, 1981, 1988.

117)  Idem 1981: 11-15. De onderzoeksprojecten zijn: project 

Noord-Holland, project Kromme Rijngebied, project oostelijk 

Rivierengebied, project Urbanisatie in de Middeleeuwen. 

Opvallend is dat alleen het laatste project een thema heeft: 

heeft eerder te maken met de door historici gehuldigde opvatting dat 
archeologie een hulpwetenschap van de vakdiscipline geschiedenis is, 
evenals de epigrafie en de numismatiek. Een opvatting die Kuyper al 
verkondigde (zie §1.3.1). Het zijn historici, bijvoorbeeld Romein in De 
Lage Landen bij de zee, die geschiedenis schrijven met de gegevens die 
de archeologie heeft opgeleverd. De archeologen zelf doen dat niet.

Een belangrijk argument voor Van Es om het vak niet als geschiede-
nis te begrijpen, is de toe-eigening van de representatie van het vroegste 
verleden door de nationaalsocialisten in Duitsland, om hun Blut und 
Boden-ideologie wetenschappelijk te legitimeren. Dat heeft een smet 
op de archeologie nagelaten. Door archeologie als geschiedenis op te 
vatten, ontstaat het gevaar dat de politieke betekenis van het vak te veel 
nadruk krijgt. Voor Van Es is ‘het compromitterende echec van de his-
toriserende archeologie in Nazi Duitsland’, een aanwijzing dat ‘het his-
torische pad […] bezaaid was met voetangels en klemmen’.111 Voor Van 
Es’ voorganger Glazema vormden deze argumenten echter geen enkele 
reden het vak niet als een historische wetenschap op te vatten:

Eerst in de geschiedwetenschap komt (het verleden) tot een nieuw leven, 
echter in een andere, aan de cultuur van ons heden gebonden en beto-
verde gestalte. In het heden, dat, om met Romein te spreken, als een 
onvoltooid verleden kan worden beschouwd, en dat onverbrekelijk met 
het verleden verbonden is, wordt dit verleden herschapen tot een nieuwe 
werkelijkheid. In dit licht is het in archeologische kringen gehuldigde 
motto: ‘Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt’, een naïef 
realisme dat bij kennis-theoretische doordenking geen stand houdt.112

Met zijn laatste opmerking doelt Glazema natuurlijk op Van Giffen, die 
een strikte scheiding tussen feiten en interpretatie voorstond, waarin 
ook Van Es lijkt te geloven. Opvallend ‘post- positivistisch’ is Glazema’s 
visie op de beoefening van de geschiedenis, waarin hij zich bewust is 
van de positie van de historicus, die deel uitmaakt van het historisch 
proces en dus slechts een beeld kan construeren van het verleden, een 
‘nieuwe werkelijkheid’.

van Holwerda, maar zijn ‘Vroege geschiedenis’ wordt wel vermeld, 

naast publicaties van o.a. Van Giffen en Byvanck.

111)  Van Es 1976: 296.

112)  Glazema in een rede bij de opening van Mariënhof, het gebouw 

waar de ROB gevestigd wordt in 1950, geciteerd door Van Es 1976: 294.
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De resultaten van al het onderzoek bleven echter mager, een werkelijke 
synthese te bewerkstelligen bleek niet eenvoudig. Dat lijkt een ander 
gevolg te zijn van het opvatten van archeologie als sociale wetenschap. 
Het menselijk gedrag dat archeologen bestudeerden, speelde zich wel-
iswaar af in het verleden, maar de kennis die dat opleverde had vaak 
weinig historische cohesie en bleef daardoor fragmentarisch. Zoals de 
historicus Harmsen al zei: ‘De stenen bijl is in zichzelf inderdaad een 
stenen voorwerp maar een historisch feit, dat wil zeggen een stuk infor-
matie over een prehistorische cultuur, wordt het pas binnen de samen-
hang van het historisch denken.’121 

Historische kennis, in de zin van het grote verhaal zoals historici dat 
construeren, ligt niet binnen het bereik van archeologen, volgens Van Es. 
Hooguit is er het kleine verhaal te vertellen van de ‘bewoningsgeschiede-
nis’.122 Archeologen zelf spreken niet voor niets van ‘archeologische ken-
nis’, kennis die wetenschappelijk gezien interessant is voor archeologen, 
maar vraagtekens oproept over de maatschappelijke relevantie.

De consequentie van de neopositivistische wetenschapsopvatting raakt 
ook de AMZ; Van Es had immers de theorie van de eenheid tussen de 
monumentenzorg en wetenschap geconstrueerd. Vanuit deze visie is 
het verklaarbaar dat het beschermen van monumenten uitsluitend werd 
gebaseerd op het wettelijke criterium wetenschappelijke waarde en 
alleen bedoeld is om deze monumenten later, op een tijdstip dat het de 
archeologen uitkomt, op te graven. De monumentenzorg zoals ontwik-
keld in de periode Van Es heeft een zeer specifieke en dus beperkte bete-
kenis. De sociaal-culturele component van de monumentenzorg blijft in 
deze interpretatie buiten het gezichtsveld.

Het streven van Van Es naar de verwetenschappelijking van de 
archeologie geeft aan hoe moeizaam de vakdiscipline zich na de Tweede 
Wereldoorlog emancipeerde van het nationalisme en tot autonome 
wetenschap uitgroeide. Het klassiek beschavingsideaal was met Van Gif-
fen al verdwenen, in de periode Van Es is het historisch denken tussen 
haakjes geplaatst en daarmee het belang dat een samenleving hecht aan 
haar ontstaansgeschiedenis. De band met de geschiedenis wordt niet 
helemaal doorgeknipt, maar op een zijspoor gezet. Een teken van de 
blijvende dubbelzinnigheid in de relatie tussen archeologie en geschie-
denis.

121)  Harmsen 1968: 32.

122)  Van Es 1976: 298, 301.

vens te verzamelen, zoals de streekverkenning en de steekproef, is de 
verwachting hoog. Bij een streekverkenning wordt een gebied systema-
tisch verkend op het voorkomen van oppervlaktevondsten. De steek-
proef duidt op nieuwe theoretische inzichten ontleend aan de sociale 
wetenschappen. De theorie dat menselijk gedrag zich kenmerkt door 
wetmatigheden en dus voorspelbaar is, maakt het volledig opgraven 
van een vindplaats niet meer noodzakelijk, omdat een statistisch verant-
woorde steekproef volstaat.118

De opgraving blijft echter het zwaartepunt van het archeologisch 
onderzoek waar de deductieve methode – verklaren van verschijnselen 
uit algemene wetmatigheden – ook van toepassing is. Het vooraf formu-
leren van hypothesen, die vervolgens in het veld worden getoetst, moet 
het onderzoek op een hoger wetenschappelijk niveau brengen: ‘het 
eigenlijke wetenschappelijke werk bestaat uit het verklaren van wat in en 
op grond over het menselijk verleden te lezen valt’, met als uiteindelijk 
doel ‘de reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’.119

Het gebruik van de kwantitatieve methode van dataverzameling  
en het deductieve model wijst op een neopositivistische wetenschaps-
opvatting. Dat is niet verwonderlijk, omdat de sociale wetenschappen in 
deze tijd zelf georiënteerd zijn op het model van de natuurwetenschap-
pen en ‘sociologie als science’ wordt begrepen.120 De verwetenschap-
pelijking van de archeologie, die Van Es nastreeft, is gebaseerd op dit 
model. Het neopositivisme, een aangepaste vorm van het oorspronke-
lijke positivisme, blijft zich kenmerken door een empirisch ideaal, een 
geloof in waardenvrijheid en het nastreven van een zo groot mogelijke 
objectiviteit. Het erkennen van de onmogelijkheid van een totale objec-
tiviteit is een van die aanpassingen. Ook de scheiding van feiten en 
interpretatie is niet meer zo absoluut. Wel bestaat er nog steeds een 
grote terughoudendheid ten aanzien van interpretaties, een erfenis van 
Van Giffen.

urbanisatie. De andere projecten lijken vooral gekozen 

vanwege de archeologische perioden. 

118)  Van Es 1981. Deeben, Van Doesburg & Van Kregten 2004.

119)  Van Es 1981: 15.

120)  Zijderveld 1987: 63. Ook de Amerikaanse archeoloog 

Lewis Binford baseerde zijn wetenschapstheorie op dit model 

van de sociale wetenschappen. Met zijn fameuze leuze 

‘Archaeology is anthropology or it is nothing’ zette hij in de 

jaren zestig een debat in gang over de kennistheoretische 

grondslagen van de archeologie, dat ook naar Nederland 

overwaaide. Zijn model is bekend geworden als de ‘New 

Archaeology’, Trigger 1989: 294-303.
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Deze nieuwe introductie van een bestaand begrip moet wel gevolgen 
hebben voor de manier van omgang met dit erfgoed. Erfgoed heeft, 
afgezien van de betekenis die eraan wordt toegekend, in ieder geval een 
maatschappelijke connotatie, het suggereert dat de nalatenschap van 
vorige generaties voor de samenleving als geheel van belang is.127 In de 
herziene Monumentenwet zelf komt het begrip ‘erfgoed’ niet voor en 
dus ook geen indicaties hoe ermee om te gaan.

Het is aan Willems de monumentenzorg om te buigen naar een 
maatschappelijke activiteit en dus ook een antwoord te formuleren op 
de vraag ‘wat is AMZ?’. Vanaf het begin wordt de AMZ bekeken in het 
verlengde van de wet en in de eerste plaats opgevat als beschermen 
en behouden. Een eerste omschrijving van de AMZ is het behoud en 
beheer van het bodemarchief. De kwestie van de maatschappelijke 
relevantie van deze activiteiten wordt begin jaren negentig veelvuldig 
besproken op diverse symposia en congressen. Willems blijkt een 
tweeslachtige houding te hebben: enerzijds ziet hij in dat de maatschap-
pelijke kant van de archeologie van belang is, anderzijds heeft hij een 
sterke voorkeur voor de wetenschappelijke potentie van het bodemar-
chief. Zijn korte definitie van erfgoed: ‘erfgoed is materiële nalaten-
schap uit het verleden’, blijft dicht bij de oorspronkelijke betekenis van 
overgeërfd goed. Deze erfenis bevindt zich in de bodem, dus het hele 
bodemarchief bevat in deze visie erfgoed. Het maatschappelijke aspect 
van het erfgoed is het verhaal over het verleden dat archeologen moeten 
vertellen. Een tweede betekenis is dat het erfgoed ook de drager is van 
informatie, die goed behouden moet worden om later op te graven.128 
Deze reflectie op erfgoed, het verhaal en de beeldvorming van het ver-
leden verdwijnt echter al snel naar de achtergrond, omdat meer prakti-
sche en pragmatische zaken de aandacht vragen129.

De minister van WVC Hedy d’Ancona (november 1989-juli 1994) 
maakt van de archeologische monumentenzorg een zelfstandig beleid-
sterrein en gaat een eigen beleid voeren. Dat beleid zal zich richten op 
het behoud en beheer van het bodemarchief waarbij de prioriteit zal 
liggen op de selectie, omdat duidelijk is dat niet alles onder alle omstan-
digheden bewaard kan blijven.130 Goed gemotiveerde keuzes zullen moe-

127)  Grijzenhout 2007: 1-4.

128)  Willems 1993: 54-58.

129)  Zo zal de ROB in de komende jaren twee maal 

een ingrijpende organisatie ondergaan. Het syteem van  

provinciaal archeologen zal veranderen. Convenanten  met 

belangrijke spelers in de ruimtelijke ordening zoals de NS en 

de provincies worden gesloten.

130)  Investeren in cultuur, 1992. Nota Cultuurbeleid 1993-1996.

1.4.2 Monumentenzorg: het behoudsdiscours (na 1990)

Als W.J.H. Willems in 1989 Van Es opvolgt als directeur, staat hem een 
zware opgave te wachten. Gedurende zijn directieschap zal de omge-
ving waarin archeologie en AMZ functioneren, sterk veranderen. De 
veranderingen hebben gevolgen voor de ROB zelf; in plaats van een 
wetenschappelijke dienst moet de ROB een erfgoeddienst worden. De 
verwetenschappelijking van de archeologie ten tijde van Van Es moet 
nu het veld ruimen voor een maatschappelijk georiënteerde AMZ. Deze 
ontwikkeling staat niet op zichzelf. Andere terreinen van het cultuur-
beleid van de overheid hebben eerder dergelijke operaties ondergaan, 
bijvoorbeeld de musea, waar dit proces van vermaatschappelijking in de 
jaren zeventig is ingezet.123

Willems ziet zich geconfronteerd met de eerder al besproken ambi-
guïteiten en ambivalenties van de monumentenzorg. Het ministerie 
van WVC schrijft in de Memorie van Toelichting bij de Vervanging van 
de Monumentenwet uit 1988 dat voor de bescherming van archeologi-
sche terreinen – het onzichtbare bodemarchief – vooral het criterium 
wetenschappelijke waarde van toepassing is; de codificering van de 
monumentenzorgpraktijk onder Van Es.124 Tegelijkertijd heeft hetzelfde 
ministerie het voornemen van de ROB een dienst te maken gericht op 
de zorg voor het erfgoed. Het begrip ‘erfgoed’ duikt op in de memorie 
van toelichting op de wet van 1988 als algemene term voor historische 
gebouwen, voorwerpen en archeologische terreinen.

Ondanks deze hernieuwde aandacht voor erfgoed worden de ‘plaat-
sen van herinnering’ uit de wet geschrapt. Les lieux de mémoire van 
Pierre Nora, een serie van zeven delen, die verschijnt van 1984-1992, 
begint dan net aan zijn grote succes en zal veel navolging vinden.125 Het 
idee van de wetgever is dat de vervanging van het beschermingscrite-
rium volkskundige waarde door ‘cultuurhistorische’ waarde, dit verlies 
zal goedmaken.126

123)  Vaessen 1986.

124)  Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3.

125)  In Nederland vanaf 2005, een initiatief van de historicus 

Wesseling. O.a.: Blockmans & Pleij 2007.

126)  Memorie van toelichting bij de Vervanging van de 

Monumentenwet. Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3. 

Andere wijzigingen van de wet die betrekking hebben op de 

archeologische monumentenzorg zijn dat vondsten eigendom 

van de Staat worden en een plaats moeten krijgen in de in te 

stellen provinciale depots.
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als ‘oernatuur’ en ‘wilde’ natuur, roept naast groot enthousiasme ook 
weerstanden op. De herwaardering voor het cultuurlandschap die daar 
het gevolg van is heeft als referentiebeeld ‘het lege land’, het land-
schap zoals het in de periode voor het moderniseringsproces gedacht 
wordt.134 Hoe het was weten we vooral uit de literatuur. Het besef van de 
vergankelijkheid van het leven en het landschap en de weemoed die dit 
oproept zijn door niemand beter verwoord dan door Nescio:

En aan ‘t einde der weiden zag je nog even den dijk van de Zuiderzee, het 
land was zoo weemoedig in die Novemberschemering, de vierkante toren 
van Randsdorp in de verte en de rij van nietige huisjes aan weerszijden  
er van, ze scheidden zoo noode van den dag dat ‘t was alsof ‘t na deze 
schemering niet licht meer zou worden, zoo zou ‘t wezen als wij stierven,  
nog maar een korten tijd dan zou alles afgeloopen wezen, en wij waren 
zeer droevig. Maar Bavink zei, dat hij eerst nog ‘t een en ander uitrichten  
wilde.135

Op het RAAP-symposium manifesteert zich voor het eerst een omslag 
in het denken over de omgang met het bodemarchief door de publieke-
lijke erkenning van de problematische relatie tussen de archeologische 
monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. Een ander nieuw element 
is de verbreding van het perspectief op het bodemarchief dat niet meer 
uitsluitend gezien wordt als een geïsoleerd fenomeen, maar als onder-
deel van het cultuurlandschap, het ‘cultuurhistorisch bodemarchief’. De 
culturele betekenis van het bodemarchief, op zich al een oude ‘Leidse’ 
traditie komt nu meer op de voorgrond. De ‘cultuurhistorische benade-
ring’ is dus terug in een moderne gedaante waar de identiteit van het 
landschap een belangrijke plaats inneemt. Het behouden van die identiteit 
is voor Waterbolk, hoogleraar in de archeologie in Groningen, het doel 
van de monumentenzorg: ‘Monumentenzorg en natuurbehoud zijn 
beide zijn van vitaal belang. We willen ons thuis blijven voelen in dit land 
en dan moeten we het ondanks alle niet te vermijden veranderingen ook 
kunnen blijven herkennen. Onze lokale, regionale en nationale identiteit 
wordt niet alleen door onze geschiedenis en taal bepaald, maar ook door 
de omgeving, waarin we zijn opgegroeid of waarin we werken’.136

134)  Van der Woud, 1998a. De Pater (1994) legt de grens 

rond 1870, als begin van het proces van industrialisatie en 

verstedelijking en aantasting van het landschap. Hij relativeert 

de keuze van een dergelijk tijdstip echter ook.

135)  Nescio z.j.(1933).

136)  Waterbolk 1984: 101. Het artikel is een verkorte versie van de 

Kroonvoordracht gehouden op 23 maart 1984. Waterbolk was ook 

aanwezig op het symposium met een vergelijkbaar verhaal. Ook  

ten worden gemaakt, omdat ook privébelangen in het geding zijn wan-
neer er beperkingen aan het grondgebruik worden opgelegd. Ook hecht 
de minister aan de belevingswaarde van de zichtbare archeologische 
monumenten voor de bewoners en het toegankelijk maken daarvan voor 
het publiek in het algemeen.

De minister was naast andere prominente sprekers uit de acade-
mische en beleidswereld aanwezig op het symposium in 1990 over de 
toekomst van het bodemarchief. Het door de Stichting RAAP georga-
niseerde symposium is een belangrijk moment in de ontwikkeling van 
het denken over archeologie en monumentenzorg, door de inbreng 
van nieuwe elementen, zoals de titel van de conferentie al aangeeft: 
Cultuurhistorie en milieu in 2015. Op weg naar een landschap zonder 
verleden?131 De keuze voor dit thema was ingegeven door de ernstige 
bedreiging van het bodemarchief. Een eerder rapport over de bedreiging 
van het bodemarchief in binnensteden was nog geen aanleiding geweest 
tot reflectie op het eigen handelen en is niet aangegrepen om na te 
denken over wat archeologische monumentenzorg zou kunnen zijn.132 
Eind jaren tachtig moeten archeologen steeds vaker constateren dat 
het bodemarchief in een snel tempo aan het verdwijnen is, terwijl het 
onmogelijk is om alles te redden. De opgravingcapaciteit van de ROB en 
de universiteiten is daartoe ten enenmale ontoereikend. Ook de hausse 
aan nieuwe beleidsplannen is een aanleiding voor het symposium. Rond 
1990 verschijnt er een groot aantal beleidsnota’s van de rijksoverheid op 
het gebied van de ruimtelijke ordening – de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening –, natuur- en milieubeleid en landinrichting, die in prin-
cipe allemaal bedreigend kunnen zijn voor het bodemarchief.133

Niet alleen het bodemarchief, maar ook het Nederlandse cultuur-
landschap is in hoog tempo aan het verdwijnen. In het kielzog van de 
zorg om het milieu krijgt eerst het natuurbeleid een flinke beleidsimpuls 
met het Natuurbeleidsplan en vervolgens het landschap. De nadruk in 
het Natuurbeleidsplan op natuurontwikkeling met referentiebeelden 

131)  Bloemers, Van Pelt & Perk 1990.

132)  Van Es e.a. (red.) 1982. Het rapport definieert 

monumentenzorg als het bewaren van overblijfselen van 

het verleden om later op te graven, nu aangevuld met 

‘planologische maatregelen’ door waardevolle archeologische 

terreinen een aangepaste bestemming te geven, zoals 

groenvoorzieningen, volkstuinen en parkeerplaatsen.

133)  Zoals Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1989), 

Vinex (1990), Natuurbeleidsplan (1990), Structuurnota 

Landbouw (1990), Derde Nota Waterhuishouding (1991), 

Structuurschema Groene Ruimte (1992), Nota Landschap 

(1992). 
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den. Het selectiebeleid dat ontwikkeld moet worden, dwingt de ROB 
om na te denken over wat waardevol is en waarom. Zeker nadat de 
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 
ondertekend was door de Europese lidstaten in Valetta op het eiland 
Malta in 1992. Het verdrag zal de geschiedenis ingaan als het Verdrag 
van Malta. De politieke strekking van het verdrag is duidelijk. Door het 
centraal stellen van het archeologisch erfgoed als bron van het Europese 
collectieve geheugen krijgt het erfgoed opnieuw een cultureel-politieke 
betekenis, nu om een – veronderstelde – Europese identiteit uit te dra-
gen die de Europese eenheid kan versterken. Maar ook het vaderlandse 
verleden wordt in Nederland door de regering van belang geacht. Ken-
nis van het vroegste verleden kan tot inzicht leiden in de eigen cultuur, 
‘juist omdat het niet alleen de hoogtepunten laat zien, maar ook hoe we 
tot die hoogtepunten zijn gekomen en vanuit welke tradities een volk is 
geworden tot wat het is.’141 Naast deze politieke betekenis is het archeo-
logisch erfgoed van wezenlijk belang voor de kennis van de geschiede-
nis van de mensheid (preambule) en daarmee een ‘instrument for histo-
rical and scientific study’ (artikel 1.1).

In Nederland ligt het zwaartepunt vanaf het begin van het debat over 
de implementatie van het Verdrag, dat achttien artikelen bevat, op de 
artikelen 5 en 6. Archeologisch erfgoed zou indien haalbaar onder de 
grond – in situ – behouden moeten worden (artikel 4); om dit bereiken 
is een participatiebenadering gewenst; archeologen zouden in de diverse 
stadia van ruimtelijke planprocessen moeten participeren om een even-
wichtige strategie voor het behoud en beheer van archeologische vind-
plaatsen te verzekeren (artikel 5). Artikel 6 behandelt financiële zaken en 
wordt geïnterpreteerd als het verstoorder-betaalt-principe: degene die 
als veroorzaker van ingrepen in de bodem kan worden aangemerkt, is 
financieel verantwoordelijk voor de kosten van vooronderzoek, opgravin-
gen en voor de publicatie van de resultaten van deze onderzoeken. In het 
verdrag zelf komt het begrip ‘verstoorder’ niet voor; zowel overheden als 
private actoren worden geacht de kosten van archeologische werkzaam-
heden voor hun rekening te nemen.

De keuze om de artikelen 5 en 6 als de kwintessens van het verdrag 
te beschouwen, getuigt van een zekere mate van tweeslachtigheid bij het 
ministerie en de ROB. Het veroorzaker-betaalt-beginsel zal ongetwijfeld 
een stimulans tot opgraven teweegbrengen, terwijl niet opgraven maar 
behouden als beleidsuitgangspunt geldt. Die ambivalentie wordt vervol-
gens alleen maar versterkt als tijdens het bewind van staatssecretaris 

141)  Memorie van Toelichting Tweede Kamer 1993-94. 

In het voorstel van J.H.F. Bloemers om een Nationaal Archeologische 
beleidsplan plus (NAP+) te ontwikkelen, moeten kennis van de cultuur-
historie en beleid gericht op de ruimtelijke ordening op ‘dynamische 
wijze’ met elkaar worden verbonden. Daarom is een conceptuele ver-
nieuwing op twee fronten nodig: de interne integratie van de drie vakdis-
ciplines (archeologie, historische bouwkunde en historische geografie) 
en de externe integratie (cultuurhistorie en ruimtelijke beleid).137 Het 
concept voor de eerste ligt al klaar: ‘cultuurlandschap’, en zal later de 
‘biografie van het landschap’ worden.138 Een goed concept vinden voor 
de externe integratie is veel lastiger, omdat kennisvermeerdering en 
ruimtelijk beleid in een inhoudelijk samenhangend geheel geconceptua-
liseerd moeten worden. In deze visie blijft kennisvermeerdering, hoewel 
breder dan ‘archeologische’ kennis, centraal staan.

De voorstellen voor een nieuwe benadering, gedaan op het RAAP-
symposium, hoewel op zichzelf een succes, konden geen consensus 
genereren over de meest geschikte oplossingen. Het archeologische 
beleidsplan, het NAP+, komt dan ook niet van de grond. De ROB pakt 
deze draad niet op en het ministerie ontwikkelt zijn eigen beleid met 
de Cultuurnota 1993, Investeren in Cultuur. Ook de verbreding van het 
behoud van vindplaatsen naar de bescherming van cultuurhistorische 
waarden, valt bij de ROB niet in vruchtbare aarde. De Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur, door Bloemers voorgesteld als tegenhanger van de 
Ecologische Hoofdstructuur, haalt het niet. De ROB laat wel een onder-
zoek doen naar een AHS, een Archeologische Hoofdstructuur, maar ook 
die blijkt geen haalbare kaart.139 Evenals een plan voor het behoud van 
‘grotere samenhangende gebieden’ waarin de relatie met de cultuurhis-
torie wel wordt gelegd.140 Dergelijke plannen behelzen duidelijke keuzes 
voor het beschermen c.q. behouden van bepaalde terreinen, maar de 
consequenties van die keuzes zijn, in de visie van de ROB, dat de nog 
onbekende vindplaatsen vogelvrij worden verklaard. Deze angst voor 
‘witte vlekken’ leidt tot een voorkeur om alle opties open te houden.
De opvatting dat alles waardevol is, is echter niet meer staande te hou-

J.M. Bos, archeoloog, verbonden aan het voormalige IPP, pleitte al 

eerder voor het in stand houden van het cultuurlandschap. Waterland 

bijvoorbeeld is volgens Bos een cultuurmonument en ‘zou eigenlijk 

een Archeologisch Landschapspark moeten worden’. Wel met oog op 

opgravingen in de toekomst, Bos 1984: 73; 1985: 9-12.

137)  Bloemers 1990: 69,70.

138)  NWO-programma Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling  

(2001-2009), Bloemers e.a. 2001.

139)  Eerden 1993.

140)  De Zwart 1996.
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hier dus erkend, naast de wetenschappelijke betekenis. In de visie van 
OCW en ROB kan de culturele dimensie als geheugen van de samenle-
ving echter alleen tot leven komen door wetenschappelijk onderzoek dat 
immers het schrijven van geschiedenis tot doel heeft en de basis vormt 
voor het vertellen van verhalen. 

In de tweede plaats introduceert de ROB de AMZ –cyclus, een con-
ceptualisering van de procesgang van alle taken op het gebied van de 
AMZ.145 Via inventariseren en waarderen wordt een selectie gemaakt van 
vindplaatsen die waardevol genoeg zijn om te behouden. Na de selectie 
volgt het cruciale moment in de cyclus: het oordelen over bescherming 
(behoud in situ) of opgraven (behoud ex situ) van de vindplaatsen, 
ook wel het selectiebesluit genoemd. Behoud in situ heeft de voorkeur, 
opgraven vindt alleen plaats als behoud in situ niet haalbaar is. Onder 
bescherming wordt zowel wettelijke als planologische bescherming – 
het inpassen van geselecteerde vindplaatsen in het ruimtelijk (bestem-
mings)plan – verstaan. De wetenschappelijke interpretatie en synthese 

145)  Willems 1999: 12, 13. ROB/OCW 1995.

Aad Nuis (1994-1998) de gevestigde monopolies op het verrichten van 
opgravingen wegvallen door het opgraven aan de markt over te laten.142

Voor de ROB betekenen al deze ontwikkelingen een cultuuromslag. De 
ROB moet omschakelen van opgraven naar behoud, van wetenschap 
naar beleid. Vragen over de eigen positie in een veranderend bestel en 
over wat AMZ zou moeten inhouden, maken deze nieuwe opgave niet 
eenvoudig. In de beleidsnota het Verleden Zeker. Naar een meer effec-
tieve archeologische monumentenzorg in Nederland, presenteren OCW 
en de ROB een visie op de AMZ, een eerste voorzet die zal leiden tot 
een grondige wijziging van het archeologisch bestel.143

Deze visie bestaat in de eerste plaats uit het beleidsvoornemen om 
de zorg voor het erfgoed te decentraliseren; een effectieve zorg voor het 
bodemarchief zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn 
van de drie bestuursniveaus.144  Provincies en gemeenten zullen taken 
van de ROB over moet nemen, zodat de ROB zich kan terugtrekken op 
kerntaken. Het uitvoeren van de wet is een van die taken evenals de zorg 
voor het erfgoed dat van ‘nationaal belang’ is. De verwachting is dat 
deze verbreding van de zorg een betere bescherming van het erfgoed zal 
opleveren – niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht. 
Een betere zorg is nodig omdat het bodemarchief sterker dan ooit onder 
druk staat en het archeologische erfgoed van belang wordt geacht voor 
de samenleving als geheel. De legitimering van de overheidszorg wordt 
gezocht in het identiteitsmotief. Kennis van het verleden kan in deze 
visie voldoen aan de behoefte van burgers aan binding, die de bewinds-
lieden signaleren als het gevolg van de toenemende globalisering van de 
samenleving. De sociaal-culturele betekenis van het bodemarchief wordt 

142)  Brief van Nuis aan de Tweede Kamer, 1997. Tweede Kamer (1996-

1997) 23821 nr.8: 9-11. Nuis is een voorstander van scheiding van beleid 

en uitvoering: hij wil de capaciteit van de uitvoering (opgraven) doen 

toenemen en daartoe ruimte scheppen voor private instellingen. Nuis 

heeft ook het voornemen om de opgravingactiviteiten van de ROB te 

verzelfstandigen per 1 januari 1998. Zie voor een uitvoerige bespreking 

van de implementatie van het Verdrag van Malta en de opvattingen van 

de verschillende staatssecretarissen die zich daarmee bezighielden: 

Eickhoff 2005: 21-27.

143)  OCW/ROB 1995.

144)  Het al door minister van WVC, Elco Brinkman (1982-1989) 

ingezette streven naar een complementaire taakverdeling tussen de 

drie overheden in het cultuurbeleid werd door zijn opvolgers voortgezet 

en sinds D’Ancona ook in de archeologische monumentenzorg. 

Pots 2000: 331-333. Brinkman was ook verantwoordelijk voor de 

decentralisatie van de taken van de RDMZ zoals in de herziene 

Monumentenwet van 1988 is vastgelegd. 

figuur 1.8 De AMZ-cyclus
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De AMZ, opgevat door Willems als een dynamisch managementproces, 
behoeft voortdurend onderzoek naar beleidsinstrumenten die de kwali-
teit van alle fasen van de AMZ-cyclus zullen verbeteren. 147 Op den duur 
zal dat uitgroeien tot een veelomvattend en complex kwaliteitssysteem 
voor de archeologiebeoefening en de AMZ in Nederland waar de hele 
beroepsgroep bij betrokken is. Zo regelt de Kwaliteitnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), bijvoorbeeld de uitvoering van opgravingen en het 
overige veldwerk, terwijl de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA) een uitvoerig overzicht geeft van de stand van kennis (en ken-
nislacunes) en de vragen die de beroepsgroep op dat moment belang-
rijk vindt. Doel van de NOaA is samenhang in het wetenschappelijk 
onderzoek te bevorderen en samenwerking te bewerkstelligen tussen 
onderzoekers en is te gebruiken bij het opstellen van onderzoeksvragen. 
In de AMZ-cyclus speelt de NOaA expliciet geen rol bij het selectiebe-
sluit, wel in de fase ‘waardering’ en in gevallen dat tot opgraving beslo-
ten wordt kan de NOaA een inspiratiebron en hulpmiddel zijn bij het 
formuleren van onderzoeksdoelen.

De geschetste visie op de AMZ krijgt zijn vervolg in beleidsplannen 
die nadere uitwerkingen van het voorgestane beleid bevatten.148 Hoge 
prioriteit krijgt het ontwikkelen van non-destructieve methoden en tech-
nieken gericht op een preventief beleid. Een van de eerste resultaten is 
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), een verwach-
tingskaart die de aanwezigheid van archeologische relicten voorspelt.149 
Het inhoudelijk vormgeven van het kenniscentrum dat de ROB zich 
voorneemt te worden is een andere prioriteit.

De relatie met de ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt in de Leidraad 
voor de ruimtelijke ordening.150 Sleutelbegrippen in het behoudsdiscours 
zijn ‘vroegtijdige inbreng in de ruimtelijke ordening’ en ‘rekening 
houden met’. De inbreng bestaat uit het aanleveren van de resultaten 
van de fases inventarisatie tot en met selectie, waarmee planners en 
bestuurders vervolgens rekening dienen te houden en op te nemen in 
bestemmingsplannen. Naar analogie van de ruimtelijke ordening die 
voorgesteld wordt als hiërarchisch systeem waarin het beleid van het 
rijk geacht wordt door te werken naar de lagere overheden151, wil de ROB 

147)  Willems 1999.

148)  ROB 1997: Beleidsplan 1997-2000. ROB/OCW 1999: 

Beleidsvoornemens 2001-2004.

149)  Deeben e.a. 1997.

150)  ROB 1998.

151)  Planologen denken daar anders over, zie Korthals Altes 

van data verkregen uit het doorlopen van de cyclus leveren nieuwe infor-
matie op die toegepast kan worden om beleidsinstrumenten te ontwik-
kelen voor de AMZ, om kennislacunes op te sporen en om wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk te maken. De interactie met de maatschappij 
- educatie, publicatie en voorlichting over de waarde en het belang van 
het archeologisch erfgoed gericht op het vergroten van het draagvlak- 
sluit de cirkel. Deze specifieke zienswijze op de AMZ, een voortzetting 
van het cyclische denken van Van Es, roept een aantal vragen op over de 
inhoudelijke consistentie en de consequenties voor de praktijk. 

De nadruk op behoud in situ doet de vraag rijzen wat de positie is 
van de kennis van het verleden die immers juist door opgraven verkre-
gen wordt. Is de ROB nog verantwoordelijk voor het produceren van die 
kennis, of zullen vooral de universiteiten de interpretatie en synthese 
van de cyclus op zich moeten nemen? En hoe is dit te rijmen met de 
gesignaleerde maatschappelijke behoefte aan kennis van onze geschie-
denis? De onuitgesproken verwachting lijkt te zijn dat de mogelijkhe-
den tot duurzaam behoud beperkt zullen blijven, waardoor er genoeg 
bodemarchief opgegraven kan worden om de benodigde kennis van het 
verleden te generen. Het archeologisch dilemma, is onmiskenbaar aan-
wezig in de AMZ-cyclus. Hoe de keuze tussen behoud of opgraven ook 
uitvalt, het achterliggende motief blijft de wetenschappelijke waarde van 
het bodemarchief. De cyclus is daarmee eenzijdig toegespitst op kennis-
vermeerdering, maar nu ook op kennis van de bodem en het bodemar-
chief als zelfstandige categorieën. 

Door de focus op kennisvermeerdering heeft de cyclus geen aan-
dacht voor de opgaven en taken van het ruimtelijk beleid. De relatie met 
de ruimtelijke ordening blijft buiten beeld; de AMZ-cyclus is niet gericht 
op een participatieve benadering van het ruimtelijke ordeningsproces. 

De voorstelling van de cyclus als een grotendeels gesloten systeem 
betekent ook een grote mate van hiërarchie; de uitvoering van en con-
trole op het proces veronderstelt een centrale positie van de overheid. 
De synthese die de AMZ-cyclus beoogt, is anders ook moeilijk denkbaar. 
Het ambigue karakter van de AMZ blijkt ook hier: een centrale instan-
tie verhoudt zich slecht met de voorgenomen decentralisatie van het 
bestel. 146

146)  Dit blijkt eens te meer uit de opvatting dat het    

 – toekomstige – beleid van de ROB moet ‘doorwerken’  

naar provincies en gemeenten. OCW/ROB 1995. ROB 1998.
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1.5 tot besluit

Het Verdrag van Malta compliceert het traditionele denken over de 
archeologie en de AMZ. De AMZ-cyclus creëert het archeologisch 
dilemma: elke op grond van de wetenschappelijke waarde geselecteerde 
vindplaats komt zowel in aanmerking voor bescherming als opgraven. 
De ontwikkelingen die geleid hebben naar de nu ingezette opvattingen 
over de AMZ, gekoppeld aan een sterke voorkeur voor een beleid dat 
behoud in situ als grondslag heeft, demonstreren de voortdurende 
ambivalentie tussen de maatschappelijke en wetenschappelijke waarde 
van het bodemarchief. Vooral dat laatste veroorzaakt spanningen met 
de ruimtelijke ordening.

In het volgende hoofdstuk komt onder andere de Vinex aan de orde, 
waarin naast andere zaken aandacht wordt geschonken aan de beteke-
nis die het bodemarchief kan hebben voor de kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving. De aanleiding voor de ROB om in 1995 een ‘Vinexbeleid’ 
te gaan voeren, ligt echter vooral in de bedreiging die de woningbouw in 
de Vinexlocaties vormt voor het bodemarchief.155 Met Malta in de hand 
verwacht de ROB een beleid gericht op behoud in situ te kunnen imple-
menteren door op alle locaties volgens de AMZ-cyclus te werk te gaan 
en zoveel mogelijk geselecteerde vindplaatsen in te passen in bijvoor-
beeld groenvoorzieningen. Vervolgens is het streven om archeologische 
‘sporen’ te visualiseren. Van alle Vinexlocaties is een globale archeolo-
gische verwachtingskaart gemaakt in termen van hoge, middelhoge en 
lage verwachtingen in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht.

155)  Wentink & Van Marrewijk 1995. Knoop 1996. 

provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen gaan controleren en 
formeel toetsen op de doorwerking van het rijksbeleid.152

De culturele betekenis van het bodemarchief en het belang van een 
geïntegreerd cultuurhistorisch beleid, in Het Verleden Zeker al erkend, 
blijven echter onderbelicht. De staatssecretarissen van OCW houden 
vast aan het belang van deze betekenis. Na Nuis stelt Van der Ploeg 
(1998-2002) opnieuw het identiteitsmotief aan de orde en daarnaast 
de behoefte aan zingeving -het ideologisch motief- die in het huidige 
Nederland steeds meer zichtbaar wordt. Vragen over de kwaliteit van 
het bestaan en de zin van het leven, zijn vragen over de eigen identiteit. 
Een identiteit die in toenemende mate aan het verleden wordt ontleend. 
Deze groeiende behoefte aan kennis over het verleden betekent dat van 
archeologen antwoorden verwacht mogen worden die aansluiten bij de 
maatschappelijke keuze- en afwegingsvraagstukken in de ruimtelijke 
ordening. Van der Ploeg verwijst naar het Belvederebeleid (zie Hoofd-
stuk 2) waarin de inrichting en kwaliteit van de leefomgeving een essen-
tiële opgave vormt van de cultuurhistorie.153

De ROB vult de culturele opgave in door toepasbare kennis ter 
beschikking te stellen van planners en ontwerpers en het recreatief 
‘medegebruik’ van monumenten te stimuleren als tenminste ‘vanuit de 
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het erfgoed, het beheer van het 
monument op verantwoorde wijze gegarandeerd is’.154 De ‘inrichting’ 
van monumenten is dus het sluitstuk van de AMZ-cyclus voor zover 
het de wettelijke bescherming van monumenten betreft. Pas nadat een 
monument beschermd is, komt als een afterthought inrichting en vorm-
geving aan de orde.
 
De door Nuis voorgenomen marktwerking in de archeologie, die tijdens 
het bewind van Van der Ploeg geëffectueerd werd, betekent een ingrij-
pende wijziging in bestel. Opgraven en ander veldwerk kunnen nu door 
daartoe gecertificeerde bedrijven plaats vinden die volgens de Europese 
aanbestedingsregels dienen te werken. Ook adviesbureaus verschijnen 
op het toneel, zelfstandig of gekoppeld aan opgravingsbedrijven. De 
opgravingsdienst van de ROB wordt verzelfstandigd in het Archeolo-
gisch Dienstencentrum (ADC).

1995, Siraa e.a. 1995, Brussaard 1986. 

152)  ROB 1998b.

153)  ROB 1999: Beleidsvoornemens 2001-2004.

154)  Idem.



 bOuwEN OP hEt bODEmaRchIEF  –   
RuImtElIjkE ORDENINg EN kwalItEIt vaN 
DE lEEFOmgEvINg

2.1 De stad als kunstwerk

Na invoering van de Woningwet in 1901 ontstond een beleidspraktijk  
waarin het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening gedurende het 
grootste deel van de twintigste eeuw, bij de volkshuisvesting en woning-
bouw lag.1 De overheid zag het als haar taak de abominabele, onge-
zonde woonomstandigheden die vooral in de grotere steden heersten 
te verbeteren. De toename van de stedelijke bevolking vanaf midden 
negentiende eeuw, een gevolg van slechte werkgelegenheidsperspectie-
ven op het platteland en hoop op een betere toekomst in de stad, ver-
oorzaakte een groot tekort aan woningen, waardoor velen gedwongen 
waren hun toevlucht te zoeken in zeer onhygiënische krot- en kelderwo-
ningen.2 De stadsuitbreidingen van het laatste kwart van de negentiende 
eeuw waren zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht in de meeste 
gevallen niet voldoende om de problemen op te lossen.3

De wet legt het initiatief tot ‘verbetering van de behuizing der bevol-
king’ bij de gemeenten, die een aantal instrumenten in handen krijgen 
om slechte panden en wijken te saneren, grond en opstallen ‘in het 
belang der volkshuisvesting’ te onteigenen en nieuwe woningen te 
bouwen.4 Een belangrijk instrument is de verplichte bouwverordening 
waarin voorschriften opgenomen moeten worden over sanitaire voor-
zieningen, de grootte van de vertrekken, de licht- en luchttoevoer en de 
afvoer van water, rook en vuil. Van groot belang is uiteraard de financiële 
paragraaf, waarin vastgelegd is dat het Rijk kan bijdragen aan een deel 
van de financiering van de (woningwet)bouw als die wordt geïnitieerd 
en geëxploiteerd door erkende woningcorporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven.5

1)   Van der Cammen & De Klerk 1993: 9. 

2)   Van der Woud 1998a. Zie ook Van Schendelen 1997: 40, 97-102.

3)   Keers 1989: 10. 

4)   Woningwet 1901, art. 77-79, in Keers 1989: 10.

5)   Van Schendelen 1997: 97-102. Segers 1994: 17.

2 )
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esthetische opgave ontstaan.9 De stad werd als kunstwerk opgevat.
Stedenbouw, voorheen een bezigheid van civiel ingenieurs, wordt een 
nieuw terrein voor architecten, waarmee het esthetisch element als 
ordenend principe een belangrijke impuls krijgt. Voor de architecten 
die worden ingeschakeld bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen, 
veronderstelt dit een omslag in hun denken, van het ontwerpen van het 
afzonderlijke gebouw naar een ontwerp gebaseerd op een ruimtelijke 
conceptie van de stad.

Behulpzaam daarbij is het onderzoek van Duitse en Oostenrijkse 
theoretici naar de morfologie van oude steden om daaruit principes te 
distilleren voor de eigentijdse stedenbouw.10 Met name Camillo Sitte’s 
leerboek uit 1889 Der Städtebau nach seinen künstlerische Grundsätzen 
maakt een grote indruk in Nederland. Sitte’s verhandeling bevat een 
vergelijkend onderzoek naar de stedelijke structuur en de ruimtelijke 
werking van straten en pleinen in vooral middeleeuwse steden en 

9)   Van der Woud 1997: 260-270.

10)  Onder andere: Stübben 1890. Baumeister 1876.  

Henrici 1893, 1904.

Uitbreidingsplan

Behalve de slechte kwaliteit van de afzonderlijke woning is ook de ‘stel-
selloze aaneenrijging van straten’ uit het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw een reden geweest voor de wetgever om een stelselmatige 
aanpak te bevorderen.6 De ‘verwarde bebouwing met al haren nasleep’, 
die bovendien het resultaat is van een aanleg ‘zonder enig merkbare 
grondgedachte’, moet worden vervangen door de orde van het plan.7  
Dit is het door de wet verplichte uitbreidingsplan.

Nu is het uitbreidingplan geen nieuw fenomeen, de plannen van 
uitbreiding van bijvoorbeeld stadsingenieur J.G. van Niftrik voor Amster-
dam, van stadsarchitect W.N. Rose voor Rotterdam of van stadsbouw-
meester H.J. Heuvelink voor Arnhem demonstreren dat rond het midden 
van de negentiende eeuw een dergelijk plan al een bekende figuur is. De 
onvermijdelijkheid van een planmatige aanpak in de stedenbouw, zo laat 
Van der Woud zien, was een langzaam groeiend besef dat pas kon ont-
staan toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de betekenis van 
het algemeen belang veranderde en de eigen verantwoordelijkheid van 
het stadsbestuur voor de ontwikkelingen in de stad een steviger profiel 
kreeg: ‘Het denken over de stad vanuit de positie van het bestuur werd 
dus vanouds bepaald door belangenbehartiging, maar veranderde in de 
richting van planning – een denk- en werkwijze die belangen op korte 
termijn durft te schaden om ze op de langere termijn des te beter te kun-
nen dienen.’8

De noodzaak van een uitbreidingsplan stelt de gemeentebesturen 
voor een vraagstuk van kwalitatieve (de woning en woonomgeving) en 
praktische (financieel-economische, bouwtechnische eisen) aard: waar uit 
te breiden en hoe, op welke locaties en in welke vorm? Zo kan het uitbrei-
dingsplan worden aangewend om een eenvoudig stratenplan te ontwer-
pen, maar wil een uitbreidingsplan meer zijn dan een verzameling straten 
en pleinen, dan is een grondgedachte nodig, een ordenend en bindend 
beginsel zowel op het tweedimensionale vlak, de plattegrond als de driedi-
mensionale invulling, de ruimtelijke verschijningsvorm. Om deze samen-
hang tussen grondplan en morfologie ook in relatie met de stad als geheel 
te kunnen zien, was de ontdekking van de esthetiek van het ‘stadsbeeld’ 
eind negentiende eeuw essentieel. Zo kon de idee van stedenbouw als een 

6)   Scheffer 1952, in Keers 1989: 7.

7)   Keers 1989: 7, 13, respectievelijk Memorie van Toelichting 

bij de Woningwet en Scheffer 1952.

8)   Van der Woud 1998a: 429. Zie ook Van der Woud 2006: 170.

figuur 2.1  ‘Plattegrond der Stad Arnhem’, behorende bij ‘Plan tot den uitleg van de stad  
Arnhem’, 1853, H.J. Heuvelink (1806-1867).
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Diverse architecten en civiel ingenieurs betrokken bij de stadsuitbrei-
dingen na 1901 zijn door Sitte’s opvattingen beïnvloed. Bekend is zijn 
invloed op het plan voor Amsterdam-Zuid (1900-1905) van H.P. Berlage.12 
Niet alleen een architect als Berlage, maar ook de ingenieur W.F.C. Schaap 
(1870-1933), directeur van gemeentewerken te Arnhem, kent zijn literatuur 
over stedenbouw: 

Het onderwerp stedenbouw is in den laatsten tijd door vele schrijvers 
behandeld; als eerste kan worden genoemd Camillo Sitte die in zijn werk 
[…] op de aesthetische eischen wees waaraan een stadsproject moet 
voldoen. Intussen moet men voor de toepassing daarvan kunnen beschik-
ken over een aantal openbare gebouwen, kerken en monumenten het-
geen in eene stad als Arnhem moeilijk is.

Voor Schaap telt echter niet slechts het esthetische, maar ook het prakti-
sche argument: 

Terecht wijst professor Henrici, de ontwerper van uitbreidingsplannen 
voor München, Hannover enz. op het leelijke en onpractische van open 
stervormige pleinen […]; zij geven aanleiding tot opstopping van het 
verkeer en voortdurend last van wind en stof en komen dan ook in onze 
projecten niet voor.13

In Sitte’s opvatting dat open architectonische structuren niet bevor-
derlijk zijn voor het geluk van de mens is het al uit de Verlichting stam-
mende en uiteindelijk op Plato teruggaande inzicht aanwezig dat de 
gebouwde omgeving een negatieve invloed kan uitoefenen op de mens: 
‘Bad buildings which have been planned or constructed without order 
or intelligence or which are overladen with foolish, grotesque or exu-
berant decoration necessarily have a bad effect on the mentality of the 
people.’14 

Omgekeerd is deze preoccupatie met educatie, die ook bij veel archi-
tecten, stadsbesturen en woningcorporaties in deze tijd te zien is, duide-
lijk zichtbaar in het werkelijk gebouwde Amsterdam-Zuid naar Berlage’s 
Tweede Plan Zuid, overigens niet meer volgens de ideeën van Sitte, maar 
nu geïnspireerd door de boulevards van Hausmanns Parijs en de City 
Beautiful-beweging.15 Amsterdam-Zuid is daarom als een schoolvoor-

12)  Bock 1975: 55, 56, 60.

13)   Lavooij 1990: 76.

14)   Honour 1973: 81; citaat van de Zwitserse fi losoof 

J.G. Sulzer (1720-1779).

15)   Bock 1975: 51. Taverne 2000: 50, 68. Voor de kwestie 

of Berlage al of niet door de City Beautiful was geïnspireerd, 

zie Colenbrander 1999: 112, 113.

confronteert die met de pleinen en boulevards van moderne stedelijke 
uitbreidingen, zoals in Parijs en Wenen. In Nederland zijn vergelijk-
bare pleinen te vinden in het onuitgevoerde plan voor de uitbreiding 
van Amsterdam van Van Niftrik, en het Keizer Karel Plein in Nijmegen, 
dat wel is aangelegd (fi guur 2.2). De conclusie van Sitte is dat een op 
de esthetica geïnspireerde morfologie, zoals het gesloten en intieme 
middeleeuws stadsbeeld, te prefereren is boven een uitbreiding als de 
Ringstraße in Wenen, met haar grote pleinen gefl ankeerd met openbare 
gebouwen. De belevingswaarde is hier een van Sitte’s argumenten, 
omdat zijns inziens dergelijke grote, kille pleinen zonder enige artistici-
teit, alleen maar een schadelijk effect kunnen hebben op het geestelijk 
welzijn van de moderne stadsbewoner.11

11)  Jerram 2007: 4-9. Vergelijk Harvey (1989: 276, 277), 

die wijst op het potentiële verband tussen dit soort ideeën 

over het omgaan met ruimte en plaats, en de reactionaire 

opvattingen van bijvoorbeeld Heidegger, zonder overigens 

Sitte daaraan schuldig te verklaren.

figuur 2.2 Keizer Karelplein, Nijmegen in 1938, aangelegd in 1879.
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of zonder ‘wiggen’, radialen van groenstructuren, zoals in de eerste 
twee voorbeelden. Een andere mogelijkheid was geheel nieuwe steden 
en dorpen te bouwen, zoals in het satellietmodel, waarin de bestaande 
stad de kern vormt, met andere woorden centralisatie of decentralisatie 
als uitgangspunt van (stads)uitbreidingen.

De ideaaltypische modellen van de tuinstad en de satellietstad zijn 
populair in het begin van de twintigste eeuw in bijna heel West-Europa 
en Amerika, maar komen in deze vorm in Nederland zelden van de 
grond.20 De oorspronkelijke Engelse tuinstad was bedoeld als een zelf-
standige, zelfvoorzienende en zichzelf besturende stad op het platte-
land, waar zowel industrie als landbouw de bestaansgrond moest vor-
men; een combinatie van wonen en werken, de mogelijkheden tot ont-
spanning in de natuur, ontsloten door nieuw aan te leggen infrastruc-
tuur.21 In Nederland komt het tuindorp tot stand in de vorm van een 
combinatie tussen centralisatie en decentralisatie, in een afgezwakte 
vorm, ver weg van het idee van de oorspronkelijke tuinstad – de autar-
kische gemeenschap. De vele tuindorpen van de eerste twee decennia 

20)  Van Schendelen 1997: 155-161; Korthals Altes 

2004. Tuinsteden werden wel gebouwd in bijvoorbeeld 

Oostenrijk en Duitsland, zoals in Frankfurt am Main, waar 

het satellietmodel ingang vindt. Römerstadt is een van 

de satellieten van Frankfurt en een van de beroemdste 

voorbeelden, genoemd naar de Romeinen, omdat tijdens 

de aanleg in 1927-1928, overblijfselen van een Romeinse 

nederzetting werden gevonden in het dal van de Nidda. 

21)  Van Schendelen 1997: 110-113. Korthals Altes 2004: 17-24.

beeld op te vatten van het geloof dat de schoonheid van de gebouwde 
omgeving een verheffende uitwerking op de bewoners zal hebben. 

In deze tijd waarin het picturale stadsbeeld zo belangrijk wordt 
geacht, is het niet verwonderlijk dat ook de bepleiters van een wettelijk 
geregelde monumentenzorg inzien dat naast het afzonderlijke gebouw 
als monument ook de omgeving daarvan waardevol kan zijn. Volgens 
sommigen zou een dergelijke wet een artikel moeten bevatten waarin 
gemeenten bepalingen kunnen opnemen ‘ter bescherming der schoon-
heid van stads- of dorpsgezicht en tegen wijzigingen in de omgeving 
van een monument […]’.16

Zowel voor Sitte als Berlage maken de bestaande monumenten van 
een stad uiteraard deel uit van het stadsbeeld en moeten behouden 
blijven als trots van de natie: ‘Het instandhouden der schoonheden uit 
het tijdperk van glans is een nationaal belang; men erkent het overal. 
Amsterdam erkenne het ook! Men zal het verlies der pittoreske schoon-
heden van onze hoofdstad te laat betreuren’, schrijft Berlage in 1883 in 
zijn artikel ‘Amsterdam en Venetië’.17 Ook zijn deze monumenten bij 
hem en zijn collega’s in goed beheer: ‘De oude monumenten kunnen 
dus geacht worden niet alleen veilig te zijn in de handen der moderne 
architecten, maar zij kunnen rekenen op een zorgvolle behandeling.’ En 
zij kunnen eveneens een belangrijke dienst bewijzen ‘als bron van studie 
en leering’.18

Naast de esthetische theorie, die zich vooral met de morfologie van 
de ‘ideale stad’ bezighield, en de meer pragmatische theorieën, is er 
in de jaren twintig ook een debat over verschillende tweedimensionale 
modellen van stedelijke uitbreidingen. Voorbeelden hiervan zijn te 
zien in figuur 2.3, ideeën van Duitse ontwerpers die ook in Nederland 
opgang deden en een ontwerp voor een tuinstad in het Gooi (figuur 
2.4), geïnspireerd door de denkbeelden van de Engelsman E. Howard 
(1850-1928) en de Engelse Garden City Movement.19

De modellen laten het sociaal-politieke dilemma zien waarmee 
stadsbestuurders en stedenbouwkundigen werden geconfronteerd. 
Het vraagstuk was waar nieuwe woningen te bouwen. Een idee was de 
woningbouw concentrisch te laten aansluiten bij de bestaande stad met 

16)   De Nederlandse Oudheidkundige Bond pleitte evenals  

de Bond Heemschut voor een dergelijke aanpak. Tillema 1975: 

505-510. Citaat op 509.

17)   Bock 1975: 52.

18)  Tillema 1975: 503.

19)  Howard 1898: To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. 

In 1902 gepubliceerd als Garden Cities of To-morrow.

figuur 2.3  Stedenbouwkundige uitbreidingsmodellen: concentrisch, radiaal  
en door middel van satellietsteden.
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De visie van De Miranda houdt ook een vrij absolute scheiding van 
wonen en werken in, waardoor de nieuwe stad in feite een ‘slaapstad’ 
wordt, zoals hijzelf ook aangeeft, echter zonder daaraan negatieve con-
notaties te verbinden, zoals later gebeurde. De nieuwe stad zou wel 
degelijk van een stedelijk karakter moeten zijn, alleen al door het aantal 
inwoners (maximaal 50.000) en ‘dorpsche toestanden’ overstijgen. 
Anticiperend op de kritiek van de ‘welgestelden’ in het Gooi die ‘hun’ 
natuurschoon willen behouden, verwoordt De Miranda een pleidooi 
voor regionale planning. Alleen door een overkoepelend regionaal plan 
en een systematisch ontwerp is de ‘stelselloze’ uitbreiding van de ste-
den en dorpen in het Gooi te voorkomen en een ‘paarse gordel’ van 
natuurschoon duurzaam te behouden: ‘extension for prevention’.

In de eerste veertig jaren van de twintigste eeuw, zo kunnen we uit 
het voorgaande concluderen, is het welbevinden van de stadsbewoner 
de leidraad bij het denken over stadsuitbreidingen. De basis voor dat 
welbevinden wordt gevonden in de esthetica, naast een ordentelijke 
huisvesting en een doeltreffende ruimtelijke ordening.

van de twintigste eeuw, die werden gebouwd in een stedelijke context, 
gesitueerd aan de randen of op enige afstand van bestaande steden, 
voldoen volgens Korthals Altes wel aan de geest van het oorspronkelijke 
model,22 maar zijn veel kleinschaliger opgezet; ‘tuinwijk’ zou dan ook 
een betere typering zijn. 

Bekende voorbeelden zijn Betondorp en tuindorp Oostzaan in 
Amsterdam en Vreewijk in Rotterdam, maar ook Arnhem en Nijmegen 
hebben hun tuindorpen, het ‘Rode Dorp’ in Nijmegen, inmiddels voor 
het grootste deel afgebroken, en de Geitenkamp en Mussenberg in Arn-
hem; de laatste wijk is inmiddels wettelijk beschermd. 

Het ontwerp voor een tuinstad, de ‘Gooistad’ van de Amsterdamse 
wethouder De Miranda, was uitsluitend bedoeld om in te wonen, geconci-
pieerd als een forensenstad voor de Amsterdamse arbeider.23 De bewuste 
locatiekeuze van De Miranda voor een nieuwe stad in het Gooi als een 
nieuwe vorm van sociale woningbouw reflecteert de sociaaldemocrati-
sche interpretatie van de tuinstadgedachte. Voor de emancipatie van de 
arbeidersklasse is een woning in een gezonde en aangename leefomge-
ving een eerste vereiste, die buiten de bestaande stad gerealiseerd moet 
worden, te midden van de natuur. Niet in de ongezonde ‘natuur’ van 
moerassige veengebieden, maar op de zandgronden van het Gooi.

Wanneer de roep “naar buiten” weerklinkt en de neiging geconsta-
teerd wordt, om de grote stad te ontvlieden en buiten te gaan wonen, 
dan wordt altijd aan de schoone natuur van bosch en hei gedacht. De 
welgestelden geven een voorbeeld. Zij, die zich thans reeds als forens 
buiten Amsterdam gaan vestigen, plegen zich niet in den polder, doch 
in het Gooi of den duinstreek te vestigen. Dit is op het oogenblik slechts 
alleen voor de beter gesitueerden mogelijk. […] De duizenden minder 
welgestelden, de arbeiders, die gaarne buiten gevestigd zouden willen 
zijn, zijn daartoe thans niet in staat, wijl economisch bereikbare woon-
gelegenheid voor hen niet aanwezig is. Deze te scheppen is de grond-
slag van de tuinstadplannen.24

22)  Korthals Altes 2004: 139.

23)  S.R. de Miranda was als wethouder Volkshuisvesting 

van Amsterdam voorzitter van de in 1923 ingestelde 

‘Tuinstadcommissie’. De commissie had de opdracht te 

onderzoeken of een tuinstad of tuindorpen op enige afstand van 

de stad een oplossing konden zijn voor het huisvestingsvraagstuk. 

De commissie besloot tegen de tuinstad en tegen de 

Gooistad. De nota van De Miranda vertegenwoordigde een 

minderheidsstandpunt. Ottens 1975: 114-119.

24)  Uit de nota van De Miranda, in Ottens 1975.

figuur 2.4  Plan voor Gooistad, 1926.
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Er is op dat moment ook alle reden voor een gematigd optimistische 
kijk. In de dertien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is veel 
tot stand gebracht. In Nederland zijn de opeenvolgende kabinetten 
Drees erin geslaagd de omvangrijke problemen op sociaal en econo-
misch terrein succesvol aan te pakken. Direct na de oorlog, in de weder-
opbouwperiode, is het allereerst het herstel van de oorlogsschade, dat 
de aandacht vraagt; de gaten die geslagen zijn in het stedelijke weefsel 
moeten worden gerepareerd. Zwaar getroffen steden als Rotterdam, 
Arnhem en Nijmegen worden onmiddellijk geconfronteerd met het 
dilemma hoe deze reconstructie en vernieuwing vorm te geven en de 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: de oude stad zoveel moge-
lijk herbouwen of een toekomstgerichte, moderne ‘big city’ ontwikkelen, 
‘een groote stad […] of een rustig milieu’.29 Rotterdam kiest voor cityvor-
ming, Arnhem en Nijmegen uiteindelijk voor een compromis.30

Demografische ontwikkelingen maken de huisvestingskwestie en 
de te verwachten verstedelijking tot een urgent probleem. Veel, snel en 
vooral goedkoop bouwen van woningen moet een oplossing bieden 
voor de enorme woningnood. Tegelijkertijd is het herstel van de econo-
mie een eerste vereiste. Om de groei van de economie te bevorderen is 
een verdergaande industrialisatie, rationalisatie van de (land)bouw en 
uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk, dit laatste ook door de 
toegenomen mobiliteit.31

Al deze niet geringe en complexe opgaven vragen om planning en 
coördinatie op alle beleidsterreinen, ook van de ruimtelijke ordening. 
Van grote invloed op het streven naar een betere toekomst, ook in 
Nederland, waren de opvattingen van Karl Mannheim, die met zijn con-
cept planning for freedom wilde aangeven dat planning noodzakelijk is 
om moderne democratische samenlevingen te coördineren en te sturen. 
Alleen zo kon chaos worden voorkomen. Voor planning, die gebaseerd 
moet zijn op wetenschappelijke kennis, ziet hij een belangrijke taak voor 
de overheid weggelegd.32

In Nederland wijst de instelling in 1945 van het Centraal Planbureau, 
de eerste van een reeks van planningsinstanties, al op het inzicht van de 
toegenomen noodzaak van planning. Ook de tijdens de bezetting opge-
richte Rijksdienst voor het Nationale Plan wordt gehandhaafd, alleen 

29)  Van de Cammen & De Klerk 1993: 103. Lavooij 1990: 104.

30)  Zie voor Rotterdam o.a. De Klerk 1998: 229, 230, 236-248 

en Vanstiphout 2005: 126-134, 144-152. Voor Arnhem: Lavooij 

1990: 95-116 en voor Nijmegen: Asselbergs 2003: 4-11.

31)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 97, 98.

32)  Blokland 2006: 267-279.

2.2 De stad als sociaal-ruimtelijke constructie 

‘Het mensdom is een nieuw tijdperk van zijn geschiedenis ingetre-
den’, aldus koning Boudewijn in zijn toespraak op de opening van de 
Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. De nieuwe tijd – zo wil de 
Expo uitstralen – zal zich onderscheiden door de opbloei van een nieuw 
humanisme, dat gesteund door de verdere ontwikkeling van de weten-
schap de hoop op een vreedzame co-existentie en samenwerking van 
alle volken dichterbij zal brengen. Want zo stelde de koning: ‘Meer dan 
ooit blijkt beschaving af te hangen van de Wetenschap.’

Dit ‘humanistisch modernisme’, zoals J. Kint deze ideologie achter 
de Expo noemt, berust op een aantal uitgangspunten, dat ook door 
andere auteurs als kenmerkend voor de moderniteit wordt gezien: een 
rationeel mensbeeld, vooruitgangsgeloof, wetenschap als waarheidscri-
terium en een groot vertrouwen in technologie en toegepaste weten-
schap om maatschappelijke problemen op te lossen.25 Het oplossen van 
maatschappelijke problemen is het domein van de politiek; voor Boom-
kens zijn politiek en wetenschap dan ook de hoekstenen van de moder-
niteit: ‘[Zij vormden] de exclusieve informatie- en inspiratiebronnen van 
de inrichting van de samenleving.’ 26 Politiek gezien, volgens Harvey, is 
het grote probleem voor alle ‘advanced capitalistic countries’, hoe kwes-
ties van volledige werkgelegenheid, adequate en betaalbare huisvesting 
voor iedereen, sociale voorzieningen en welvaart aangepakt moeten 
worden binnen een democratisch en kapitalistisch bestel. De grootscha-
lige reconstructieprogramma’s die met nieuw elan overal in het leven 
worden geroepen en de nadruk op planning als middel om deze te ver-
wezenlijken, typeert Harvey als een nieuwe versie van de Verlichting.27

In de rede van de Belgische koning is echter een kritische toon te 
beluisteren door het voorzichtige vraagteken dat hij plaatst bij een al 
te optimistisch geloof in vooruitgang op basis van technische ontwik-
kelingen: ‘Techniek alleen volstaat niet om een beschaving te scheppen. 
Techniek kan enkel tot vooruitgang leiden, wanneer we tegelijk onze 
morele opvattingen ontwikkelen en samen een constructieve inspan-
ning willen leveren.’28 Juist deze kritische kanttekening maakt de Expo 
tot een embleem van de ‘tijdgeest’ en een scharnierpunt, de opmaat 
voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de moderniteit. 

25)  Kint 2001: 93-100.

26)  Boomkens 2006: 8-9. 

27)  Harvey 1989: 68.

28)  Toespraak koning Boudewijn (internet).
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van het ruimtelijk beleid en de andere relevante beleidsterreinen en 
bestuurslagen, via overleg, overreding en samenwerking, is een belang-
rijk kenmerk van de ruimtelijke ordening: ‘een primair communicatieve 
activiteit’.37 Sturen wil zeggen het op grond van ideeën over de gewenste 
ruimtelijke inrichting van de samenleving aangeven waar de diverse 
functies en activiteiten in een logische samenhang gelokaliseerd kunnen 
worden: de juiste functie op de juiste plek.38 Een voortdurende afweging 
van diverse belangen vormt de basis van deze twee kenmerken van de 
ruimtelijke ordening.

Dit normatieve en ideologische karakter van de ruimtelijke ordening 
blijkt al uit het suburbanisatiebeleid dat de Eerste nota voorstaat als 
antwoord op de verstedelijkingsproblematiek. De spreiding van woon-  
en werkgelegenheid, die de regering proclameert, wortelt in een anti-
stedelijke ideologie: de grote steden in de Randstad moeten niet te groot 
worden. Groene bufferzones moeten ervoor zorgen dat de steden niet 

37)  WRR 1998: 21.

38)  De Vries 2002: 33-41. WRR 1998: 21-31.

de naam verandert in 1965 in Rijksplanologische Dienst.33 In 1958, het 
jaar waarin de periode van de rooms-rode coalitie (de kabinetten Drees 
1948-1958) eindigt, heeft de planmatige en programmatische aanpak 
van deze regering een sterke economische groei tot stand gebracht, 
waardoor een flinke stijging van de welvaart mogelijk wordt en de basis 
van de verzorgingstaat is gelegd.34 Een beleid gebaseerd op planning 
bleek dus vruchtbaar te zijn.

Ruimtelijke ordening

Het vertrouwen in planning als instrument om maatschappelijke proces-
sen te sturen, dringt ook door in de ruimtelijke ordening. De rapporten 
van de Werkcommissie Westen des Lands, die tentatieve oplossingen 
formuleren voor het verstedelijkingsvraagstuk van de Randstad, spelen 
een cruciale rol in deze ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek 
hebben twee gevolgen. Allereerst maakt het onderzoek duidelijk dat zon-
der planning chaos ontstaat. Zonder ingrijpen door de overheid, zo is de 
verwachting van de commissie, zal West-Nederland overbevolkt raken 
en volledig dichtslibben. ‘The study was intended to make the need for 
planning obvious’, zo stellen Faludi en Van der Valk vast.35 In de tweede 
plaats is het inzicht ontstaan dat de congestieproblematiek van de Rand-
stad niet opgelost kan worden zonder de rest van het land erbij te betrek-
ken, waarmee de commissie de onvermijdelijkheid wil aantonen van 
een ruimtelijke ordening die zich op het schaalniveau van het hele land 
afspeelt en bovendien de verantwoordelijkheid van het rijk is.

In de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke ordening (1960) erkent de 
regering deze verantwoordelijkheid voor een nationaal ruimtelijk beleid: 
‘Ruimtelijke ordening is het van overheidswege bewust leiding geven 
aan de ruimtelijke ontwikkeling van het land in haar voortdurende relatie 
met de toeneming van de bevolking, de groei van het economisch leven 
en de sociale, culturele en geestelijke ontplooiing van het volksleven.’36

De contouren van de ruimtelijke ordening die hier in beginsel al 
zichtbaar zijn – coördineren en sturen – zullen verder uitgebouwd wor-
den tot het formeel juridische stelsel van de ruimtelijke ordening met 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 als spil. De coördinatie 

33)  Op 1 januari 2002 is de RPD opgeheven en zijn de taken 

overgedragen aan het Ruimtelijk Planbureau.

34)  Van der Cammen & de Klerk 1993: 97-99.

35)  Faludi & Van der Valk 1994: 103 e.v.

36)  Nota inzake de ruimtelijke ordening, 1960: 115, geciteerd 

in Siraa e.a. 1995: 29.

figuur 2.5   Verstedelijkingsvorm volgens de Eerste nota, schets van de RPD.
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Its direction is away from a concern purely with the physical environment 
and towards intentionally rational, comprehensive planning; away from  
a primarily practice-orientated profession towards greater reliance on  
theoretical understanding; and away from the domination of planning by 
architects and engineers towards opening its ranks to various disciplines, 
notably in the social sciences.41

Van stedenbouw naar planologie

In Nederland is het Steigenga (1913-1974), de eerste hoogleraar op de 
nieuwe leerstoel planologie in Amsterdam, die een wetenschappelijke 
en rationele aanpak bepleit. In zijn visie is ruimtelijke planning in de 
eerste plaats een maatschappelijke opgave: ‘het doen ontstaan van 
een nieuw stuk samenleving’ en daarmee geen taak voor architecten of 
ingenieurs, maar het werkterrein voor ‘social engineers’. Het probleem 
van planning is in zijn ogen niet technisch van aard, maar normatief. In 
zijn formulering van het doel van planning als ‘het bereiken van de best 
mogelijke wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving’, onder-
streept hij dat normatieve karakter.42 Daarmee definieert hij de nieuwe 
academische discipline planologie als een sociale wetenschap. Om zijn 
betoog over het weren van architecten uit het nieuwe vakgebied kracht 
bij te zetten, doet Steigenga een beroep op Popper met een referentie 
over het ‘componeren’ van steden:

Hoezeer ik ook sympathiseer met de aesthetische aandrift, meen ik toch, 
dat een kunstenaar zijn uitdrukking moet zoeken in ander materiaal dan 
in menselijke persoonlijkheden. Schoonheidsdromen hebben te wijken 
voor de noodzaak om mensen in nood te helpen en mensen die onrecht 
lijden te beschermen, en voor de noodzaak om instellingen tot deze doel-
einden op te bouwen.43

Met dit marginaliseren van de architecten verdwijnt de esthetiek als 
ordenend principe en wordt de vorm ingezet voor sociale doeleinden. 
Het ondergeschikt maken van de architectonische vorm heeft een ingrij-
pende verschuiving tot gevolg van stedenbouw naar ruimtelijke plan-
ning, en van esthetische theorie naar sociale theorie als de grondslag 
voor planning.

41)  Faludi 1973: 41.

42)  Steigenga 1962: 4, 5, 6. Steigenga 1964: 13, 24, 25.

43)  Steigenga 1962: 6, citaat van Popper, zonder vermelding van 

een jaartal. De Nederlandse vertaling is van 1950 (oorspr. 1945).

aan elkaar groeien. Het bestaande patroon, de stedelijke ring die de 
Randstad vormt, dient gehandhaafd te blijven. Dit willen vrijhouden van 
het open middengebied, het ‘Groene Hart’, is niet ingegeven vanwege de 
natuur, dat pas later een argument wordt, maar om de agrarische functie 
te behouden. Door de expansie naar buiten te richten kan er paal en perk 
worden gesteld aan het dichtgroeien van de Randstad (figuur 2.5). De 
overloopgebieden, de plaatsen waar nieuwe steden kunnen verrijzen om 
de bevolkingsgroei op te vangen, worden aangewezen in onder andere 
Noord-Holland en de Flevopolders.39

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet sinds de 
Eerste nota een ontwikkeling in het denken over de ruimtelijke ordening 
ontstaan die meer is dan het afwegen van deelbelangen en politieke 
strijd over de voorrang van die belangen. Het streven is een bepaalde 
meerwaarde te bereiken, ‘een optimaal resultaat voor ruimte en samen-
leving’.40 De synthese die wordt beoogd, bestaat dan uit het willen 
verwezenlijken van een goed leefmilieu, zoals dat in de Tweede nota 
expliciet zal worden geformuleerd.

Planning is een activiteit om te bedenken hoe die goede leefomge-
ving het best kan worden bereikt. Het is nodig om hier wat uitvoeri-
ger stil te staan bij planning en na te gaan wat in de literatuur onder 
planning wordt verstaan. Wat is planning? Is planning slechts een 
instrument, een neutrale apolitieke activiteit? Duidelijk zal worden dat 
planning een dynamisch begrip is en geen eenduidige betekenis heeft. 
Opvattingen over planning veranderen voortdurend.

2.3 Planningtheorie

De nieuwe grootschaligheid van de planningopgave gekoppeld aan het 
inzicht dat de vooroorlogse stedenbouw te veel werd gekenmerkt door 
het primaat van het kunstzinnige ontwerp, doen al snel de behoefte 
ontstaan aan reflectie over ruimtelijke planning. Zowel de esthetische 
benadering waarvan in §2.1 een aantal voorbeelden is geschetst, als de 
technisch georiënteerde werkwijze van de civiel ingenieurs worden als 
ontoereikend gezien. Planning moet professioneler en wetenschappe-
lijker worden in de nieuwe opvattingen waarin een rationele methode 
van planning centraal komt te staan. Faludi ziet de ontwikkeling in het 
denken over planning als volgt:

39)  Siraa e.a. 1995: 25-29.

40)  WRR 1998: 21.
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Op zichzelf is het idee dat de omgeving en dus ook de gebouwde om-
geving invloed heeft op het gedrag van mensen niet nieuw (§2.1). Wat 
Oud echter niet lijkt te zien en Steigenga ook niet – hoewel de laatste 
oog heeft voor de dynamiek van processen die de ruimte steeds weer 
herscheppen – is de dialectiek van die verhouding tussen de ruimtelijke 
en de sociale dimensie. Als een ruimtelijke structuur eenmaal tot stand 
is gekomen, leven de bewoners die sociale structuur als het ware, maar 
dragen tegelijkertijd ook zelf weer bij aan de vorming van de leefomge-
ving die constant wordt gereproduceerd of veranderd door het handelen 
van mensen. Of zoals Harvey het zegt: ‘The particular spaces of the city 
are created by myriad actions, all of which bear the stamp of human 
intent.’47 In de werkelijkheid van het dagelijkse leven kan dit betekenen 
dat parkeergarages worden getransformeerd in kerken en het gemeen-
schappelijk groen in een parkeerplaats voor de deur – een proces van 
lokale toe-eigening.48

Terwijl Steigenga het rationele, omvattende model van planning 
bepleit, is in de Verenigde Staten een debat gaande over de waarde en 
betekenis van dit model voor de praktijk. Het debat gaat over de vraag 
of planning op rationele wijze mogelijk is. Aanzet tot het debat is het in 
1955 gepubliceerde onderzoek van Meyerson en Banfield· naar het volks-
huisvestingsbeleid in Chicago. Hoewel de auteurs al uitgaan van een 
beperkt rationaliteitbegrip, ‘bounded rationality’, zoals Herbert Simon 
dit formuleerde, moeten zij toch constateren dat het rationele model 
van planning in de praktijk niet werkt: ‘[…] in the real world we are struck 
at once by two facts; there is very little planning, and there is even less 
rationality.’ Toch houden zij vast aan het model als ideale benaderings-
wijze van planning.49

Bijlmermeer

Ondertussen wordt in Nederland voort gewerkt in de traditie van het 
rationele model. In Amsterdam en elders in Nederland zien de autori-
teiten in de jaren zestig hoogbouw als oplossing voor de woningnood.50 
De planning van de Bijlmer is een voorbeeld van planning volgens dit 
model.51

47)  Harvey 1989: 213-214. Harvey parafraseert M. de Certeau.

48)  Vanstiphout 2006: 22-25.

49)  Banfield 1959, in Faludi 1973: 142.

50)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 114.

51)  Deze subparagraaf is ontleend aan Bolte & Meijer 1981, 

tenzij anders vermeld. 

De verwetenschappelijk van planning die Steigenga nastreeft, gaat ge -
paard met alle kenmerken van het rationele, omvattende model zoals 
dat vooral in de Amerikaanse literatuur van die dagen de ronde doet. Het 
begint met de afwijzing van de vooroorlogse blauwdruk of technische 
planning die weliswaar op onderzoek – een survey – gebaseerd was, maar 
waarin de stap van kennis naar uitvoering niet werd geproblematiseerd.44

Het rationele model onderkent dat planning een kwestie is van poli-
tieke oordeelsvorming en het maken van keuzes. Het is een van de taken 
van de wetenschap om die keuzes voor de politiek te facili teren door het 
construeren van alternatieven op grond waarvan de beste oplossing kan 
worden gekozen. Steigenga wil voor een bepaald ruimtelijk vraagstuk, 
zoals het bouwen van een nieuwe stad of wijk, alternatieve sociaal-ruim-
telijke modellen formuleren . Deze modellen of ‘sociaal ruimtelijke kon-
structies’ vormen de synthese van het wetenschappelijk onderzoek en 
laten zien welke waarden, en dus welke samenlevingsstructuur, eraan ten 
grondslag liggen. Bovendien geven de modellen een beredeneerd inzicht 
in de gevolgen, de eventuele neven effecten en de benodigde middelen.

Steigenga verwijst naar de utopie als voorbeeld voor de ruimtelijke 
constructies die in zijn ogen gedachte-experimenten voorstellen en daar-
mee het creatieve element in de sociale wetenschap vertegenwoordigen. 
De planvorming bestaat volgens het rationele model uit successievelijk 
wetenschappelijk geconstrueerde modellen, politieke keuze, ontwerp.45

Steigenga benadrukt het belang van de verdere ontwikkeling van sociale 
theorievorming voor planning, in het besef dat een ruimtelijke struc-
tuur altijd een sociale structuur impliceert. Ruimtelijke structuren op elk 
niveau, van buurt, wijk, stad tot verstedelijkingspatronen voor het hele 
land, beïnvloeden en bepalen immers menselijke relaties en maatschap-
pelijke processen. Ook een architect als J.J.P. Oud is deze verhouding 
niet ontgaan:

De verantwoordelijkheid van de architect van tegenwoordig, die door zijn 
op-het-doel-gerichtheid mede helpt bepaalde manieren van doen vorm te 
geven, is daarom bijzonder groot. De stadsaanleg met zijn verkeer, met 
zijn groen, met zijn water, met zijn kerken, scholen, sportvelden, enz.  
legt een complete dag-verdeling en dag-besteding voor de bewoners en  
de gebruikers vast. Levens kunnen door dit alles gelukkig of ongelukkig 
beïnvloed worden! 46

44)  De Vries 2002: 42-46. Wissink 2000: 83, 84.

45)  Steigenga 1973: 13, 14.

46)  Oud 1963: 23.
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zakelijk zijn en een betere ontsluiting voor het verkeer. Brede radiale 
autowegen, de ringweg om de stad en een ondergrondse spoorlijn, de 
metro, zijn al voorzien. Voor de volkshuisvesting betekenen deze uit-
gangspunten dat het accent gelegd wordt op een snelle doorstroming. 
De woningbouw in Bijlmer moet, zo is de gedachte, honderdduizend 
van deze doorstromers huisvesten. Toekomstwaarde is een van de 
belangrijkste achtergrondideeën van het ontwerp. In het willen antici-
peren op toekomstige wensen en mogelijkheden, door grotere en beter 
afgewerkte woningen, een leefbare woonomgeving zonder auto’s, veel 
groen, collectieve voorzieningen en een adequaat vervoersysteem, is 
duidelijk een socialistische visie op de ‘Stad van Morgen’ te herkennen.

Grootschalig en visionair als het plan voor de Bijlmer mocht zijn, het 
uiteindelijke resultaat voldeed niet aan de verwachtingen. De problemen 
zijn bekend. Bedoeld om honderdduizend mensen en vooral de voor-
hoede van de arbeidersklasse een riante woonruimte in een parkachtige 
omgeving te bieden, liep het uit op leegstand en losbandigheid, om 
niet te zeggen criminaliteit. De gewenste bewoners kwamen niet. Toch 
bestond er een brede consensus binnen en buiten de gemeente over het 

Het idee voor een staduitbreiding van Amsterdam met een zuidooste-
lijke ‘lob’ dateert van eind jaren vijftig (figuur 2.6) en is terug te vinden 
in de eerste schetsen van de RPD voor de Eerste nota (figuur 2.5). 
Het planconcept voor de Bijlmer lijkt naadloos aan te sluiten bij het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), hoewel het oorspronkelijke concen-
trische model vervangen is door het concept van de ‘lobbenstad’ met 
groene scheggen tussen de lobben. Het AUP (figuur 2.7) is een ‘plan in 
hoofdzaak’ en heeft het karakter van een structuurplan – het loopt daar-
mee vooruit op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin het gemeen-
telijke structuurplan een formele planfiguur wordt – en is zeker geen 
blauwdruk. Een dergelijk plan geeft de globale bestemmingen aan die 
later in deelplannen worden uitgewerkt en ingevuld – het plan als kader 
voor toekomstig handelen.

Het basisconcept voor de uitbereiding met de Bijlmer is bedacht 
door de dienst Stadsontwikkeling en maakt deel uit van een omvattende 
visie op de ontwikkeling van Amsterdam en omgeving in de komende 
decennia. Uitgangspunten van het concept zijn een verdergaande city-
vorming, waarvoor grote doorbraken, heel veel slopen en saneren nood-

figuur 2.6  Schets van de agglomeratie Amsterdam, eind jaren vijftig. figuur 2.7  Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, 1935.
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voering. Met andere woorden: er was geen duidelijke scheidslijn tussen 
beleid en uitvoering. Het gevolg was dat het planningsproces het karak-
ter kreeg van een onderhandelingsproces.

De belangrijkste participanten in dit proces zijn het rijk, de provincie,  
de gemeentelijke diensten, exploitanten en aannemers, woningbouwver-
enigingen, architecten, bouwbedrijven en de federatie van woningbouw-
verenigingen. Deze brengen allemaal hun eigen inzichten, waarden 
en belangen mee over het ontwerp, de aanpak en de uitvoering. Ook 
hebben de verschillende actoren andere kennis, specialisaties en infor-
matie op uiteenlopende gebieden. Het rijk, met name de minister van 
Volkshuisvesting, heeft vooral een financieel belang en moet goedkeu-
ring verlenen aan de gesubsidieerde woningbouw. De beleggers hebben 
uitsluitend een financieel belang en laten het op een gegeven moment, 
als de liberalisatie van de woningbouw ter sprake komt, afweten. De 
Woningdienst wil invloed op experimenten met en de uitwerking van de 
verkavelings- en bouwplannen en op de keuze van de architecten. De 
woningbouwverenigingen bewaken vooral het aspect van de huurprijs. 
De bouwbedrijven hebben er belang bij de continuïteit van hun bedrijf in 
de gaten te houden.

De conclusie moet wel zijn dat de planning van de Bijlmer niet volgens  
het rationele model verliep. Het rationele, omvattende model gaat 
immers uit van de pretentie het geheel van een probleemveld te kunnen 
overzien en alle alternatieve oplossingsrichtingen in kaart te kunnen 
brengen. Op basis van de afweging van alle gevolgen van die alternatie-
ven, doorgerekend met de kosten en baten, wordt vervolgens een keuze 
gemaakt voor de beste oplossing. Het model gaat ervan uit dat de poli-
tiek die keuze maakt en ambtenaren het beleid of plan uitvoeren. Opval-
lend is dat in het planningsproces van de Bijlmer de gemeente Amster-
dam en in het bijzonder de dienst Stadsontwikkeling zich opstelde en 
gedroeg als de centrale en rationele actor van het beleid, die dacht het 
hele proces zelf te kunnen sturen en beheersen op basis van het plan. 

De centrale coördinatie die Stadsontwikkeling nastreefde bleek echter 
niet haalbaar en het commitment aan de oorspronkelijke intenties was 
geen garantie voor de uitvoerbaarheid.

Deze gang van zaken in het realisatieproces van de Bijlmer is geen 
geïsoleerd verschijnsel, problemen met de uitvoering komen veelvuldig 
voor in beleidsprocessen. Pressman en Wildavsky, bevonden zich onder 
de eersten die signaleerden dat politici bij het bedenken en formuleren 
van beleid te weinig nadenken over de uitvoerbaarheid en daar zelf 
onderzoek naar deden. Hoewel in een andere context, is hun inmiddels 

Bijlmerplan, maar die consensus betrof het oorspronkelijke concept,  
dat weliswaar in nota’s in woorden was vastgelegd en in een maquette  
driedimensionaal verbeeld, maar het moest stellen zonder gedetail-
leerde uitwerking en openbare verantwoording. De consensus over de 
‘modelstad’, die vooral beruste op een intentie, bleek fragiel te zijn. 

Het concept wordt gedragen door twee organiserende principes. 
Allereerst de wijkgedachte waarin de collectiviteit van het wonen cen-
traal staat met een stelsel van woningen en gemeenschappelijke voor-
zieningen. Het tweede principe is de ‘core’, de ruimtelijke expressie 
van de wijkgedachte, zoals die in de structuur van het nieuwe stadsdeel 
tot uitdrukking moet komen. Dit concept is een goed voorbeeld van 
wat hiervoor werd opgemerkt over het corresponderen van ruimtelijke 
opbouw en structuur met een sociale ordening.

De wijkgedachte zoals in het Bijlmerplan geconcipieerd, geeft de 
gewenste inrichting van de samenleving van de toekomst aan op een 
moderne, grote schaal. De gemeenschapszin van de oude buurten is 
verplaatst naar het niveau van een middelgrote stad; een poging om 
Gemeinschaft en Gesellschaft te verenigen vanuit het geloof dat de 
belangen van het individu en de gemeenschap samenvallen. De Duitse 
socioloog Tönnies (1855-1936) is de bedenker van het begrippenpaar 
Gemeinschaft-Gesellschaft, dat de – analytische – tegenstelling uitdrukt 
tussen een door tradities bepaalde samenlevingsvorm, zoals de familie, 
het dorp en de kleine stad enerzijds en een moderne, rationele, toe-
komstgerichte maatschappijvorm anderzijds.52

Het zijn nu juist de genoemde organiserende principes die sneuvelden 
in het planningsproces. De dienst Stadsontwikkeling, die de realisatie 
van het plan organiseerde en coördineerde, bleek het proces niet totaal 
te kunnen controleren. Stadsontwikkeling onderschatte de complexi-
teit van het proces, onder andere veroorzaakt doordat snel met het 
bouwen moest worden begonnen. Daardoor had Publieke Werken het 
vervoerstelsel al vroeg in de planvorming vastgelegd in verband met 
het snel bouwrijp maken van de grond. De uitgangspunten voor de 
woningbouw werden binnen deze beperking daarentegen geleidelijk 
aan ontwikkeld. Een andere bepalende factor die de complexiteit ver-
grootte, bestond uit het grote aantal andere actoren dat betrokken was 
bij het proces, en de afhankelijkheden en beperkingen die dat met zich 
meebracht. Dit betekende dat het planvormingsproces continu doorliep 
en hand in hand ging met het proces van definitieve uitwerking en uit-

52)  Zijderveld 1987: 199-203.



9 0 E R O P  O F  E R O N D E R 9 1 H O O F D S T U K  2 :  B O U W E N  O P  H E T  B O D E M A R C H I E F

bij de volgende stap. Gekozen oplossingen zien als tijdelijk en indien 
nodig aanpassen c.q. verbeteren, is een substantieel element van deze 
benadering. Bewuste toepassing betekent dat beleidsmakers rekening 
moeten houden met de genoemde beperkingen en zo in staat zijn 
(ongewenste) gevolgen van het beleid snel te onderkennen en door 
terugkoppeling en evaluatie bij te stellen; een doelbewust organiseren 
van leren door trial-and-error.

Wederzijdse aanpassing wil zeggen dat beleid of planning niet het 
privilege is van één centrale actor, zoals een overheidsdienst, maar 
dat de interactie tussen de diverse bij het beleid betrokken actoren en 
instellingen, kennis en ervaringen bijeen brengt waarmee nieuwe per-
spectieven en visies op een beleidsprobleem ontstaan. Dit kan tot meer 
evenwichtige en haalbare oplossingen leiden. Bewuste toepassing houdt 
in dat beleidsmakers welbewust op zoek gaan naar variëteit in visies en 
invalshoeken op het beleidsprobleem in kwestie en rekening houden 
met de percepties van anderen.

Serial en mutual adjustment vormen samen de basis van het door 
Lindblom zo genoemde disjointed incrementalism, dat kort samengevat 
inhoudt dat beleid in alle, analytisch te onderscheiden fases – beden-
ken, vaststellen, uitvoeren – een continu leerproces zou moeten zijn. De 
ideeën van Lindblom komen nog terug in hoofdstuk 3.

2.4 De stad als systeem

In de jaren zestig wordt de ruimtelijke ordening van Nederland als 
exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid op systematische en 
planmatige wijze voortgezet. Door middel van nota’s en structuurschet-
sen geeft de overheid haar voornemens en dus ook haar voorkeuren 
weer over de ruimtelijke inrichting van de samenleving.

Met dit ruimtelijk beleid streeft de overheid een goede leef- en woon-
omgeving na om zodoende de condities te waarborgen voor het welzijn 
van de bevolking: ‘Zij wil de levensontplooiing van de bevolking, voor 
zover die van het leefmilieu afhankelijk is zo goed mogelijk dienen. […] 
De mens en zijn geluk staan ook hier in het middelpunt.’58 Een goed 
leefmilieu in de zin van de ruimtelijke ordening is een ambiance waarin 
aan de materiële en culturele, waaronder educatieve en recreatieve, 
basisvoorwaarden voor een potentieel welzijn is voldaan. Hoewel de 
ideeën over wat onder een goed leefmilieu verstaan moet worden veran-

58)  Tweede nota 1966: 1.

beroemde onderzoek uit 1973, Implementation: how great expectations 
in Washington are dashed in Oakland: or, why it’s amazing that federal 
programs work at all […], nog steeds relevant. Zij laten zien dat de uit-
voering van beleid bestaat uit complexe implementatieprocessen, waar 
een veelheid van actoren bij betrokken is op verschillende tijdstippen, 
die allemaal steeds opnieuw hun instemming of actieve medewerking 
moeten verlenen. Het gevolg is dat de in het begin aanwezige consen-
sus in de loop van het proces verwatert. Bovendien betekent consensus 
over de doelstellingen van een beleid niet dat actoren dezelfde motieven 
en einddoelen hebben. De uitkomsten van het beleid zijn dan ook vaak 
niets anders dan compromissen, een flauwe afschaduwing van de oor-
spronkelijke doelen.53

Inmiddels had ook de Amerikaanse econoom en politicoloog Lind-
blom dit probleem op het terrein van planning al onderkend. Wat in 
werkelijkheid gebeurde in de Bijlmer zou hij herkennen als de dagelijkse 
praktijk van politiek en planning. Als een scherpe waarnemer van die 
praktijk kwam hij al vroeg tot de slotsom dat het rationele planningsmo-
del empirisch niet houdbaar is.54 Dit model veronderstelt een scheiding 
tussen beleid en uitvoering, die in de werkelijkheid niet terug te vinden 
is.55 Integendeel, tijdens de uitvoering duiken nieuwe problemen op die 
ook weer opgelost moeten worden: ‘From the seedbed of implementa-
tion, then, new policy problems grow and are plucked for the agenda in 
never-ending succession.’·. Geheel in lijn met de bevindingen van Majone 
en Wildavsky die later constateren: ‘implementation is the continuation 
of politics with other means’.56

De observaties van Lindblom dat beleidsmakers en planners in de 
praktijk dicht bij de status-quo blijven en geleidelijk aan verbeteringen 
proberen aan te brengen, leidden tot het idee van ‘incrementalisme’.57 
Het incrementalisme sluit dus beter aan bij bestaande praktijken dan 
het ideaal van het rationele model. Maar het heeft daarmee wel een 
ingebouwd conservatisme. Lindblom verhelpt dat door twee voorwaar-
den te stellen, die bewust toegepast moeten worden: serial en mutual 
adjustment. Seriële aanpassing is een continu proces van stapsgewijze 
beleidswijzigingen in de gewenste richting, door rekening te houden 
met de gevolgen en neveneffecten van een bepaalde beleidsmaatregel 

53)  Pressman & Wildavsky 1973.

54)  Lindblom 1959, in Faludi 1973.

55)  Lindblom & Woodhouse 1993 (1968): 59, 60.

56)  Majone & Wildavsky 1978.

57)  Braybrook & Lindblom 1963. Lindblom & Woodhouse 1993.
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maken de locatiekeuzes voor woningbouw tot een complex vraagstuk. 
Een eerste antwoord is te zorgen voor gedifferentieerd woningaanbod 
in een gevarieerd leefmilieu. De historisch gegroeide situatie kan daarbij 
een rol spelen, stelt de nota. De gewenste diversiteit kan bereikt worden 
door de bestaande verscheidenheid in het landschap en historische 
bebouwing te benutten: ‘In het ruimtelijk beleid moet daarom hoge 
waarde worden toegekend aan het behoud, waar mogelijk, van de dif-
ferentiaties binnen ons land, die natuur en historie ons hebben gebracht 
én aan het scheppen van een nieuw veelzijdig (woon)milieu.’60

Een volgende oplossing is het controleren van de verstedelijking 
door het principe van ‘gebundelde deconcentratie’, een concept dat 
spreiding verenigt met concentratie.61 Om de nieuwe woonmilieus op 
de juiste plaats te situeren, is zowel een zekere mate van concentratie 
van de groei in bepaalde gebieden nodig, als een voortzetting van het 
spreidingsbeleid uit de eerste nota. Nu met het motief om de intussen 
ontstane ongecontroleerde suburbanisatie in te dammen.62 De achter-
liggende gedachte is dat het compromis tussen stad en land een goede 
tussenoplossing is, the best of two worlds: buiten wonen, maar toch 
profiteren van de voordelen en voorzieningen van de stad.

Voor de inrichting van de fysieke ruimte van Nederland, betekent dit 
dat de groei gelokaliseerd wordt in de nabijheid van nader te bepalen 
bestaande steden, volgens het beginsel ‘milieudifferentiatie’: A-, B-, C- 
en D-milieus – van de grotere dorpen (A) naar de grote steden (D) met 
daartussen de B-milieus, de toekomstige groeikernen, en C-milieus, de 
middelgrote steden (figuur 2.8).

Het stadsgewest, ‘een gespreid samenstel van een of meer grote cen-
tra met omringende kleine kernen die door hun vele onderlinge relaties 
een functioneel geheel vormen’, dat overeenkomsten vertoont met het 
eerdere model van de satellietstad, is het gebied waar de groei zoveel 
mogelijk opgevangen dient te worden (figuur 2.9).63

Het aanwijzen van overloopgebieden en nieuwe steden als overloop 
van de noordelijke Randstad, zoals Purmerend en Alkmaar in Noord-
Holland en Almere en Lelystad in de Flevopolders, impliceert ook welke 
gebieden open moeten blijven, zoals het Groene Hart en het Rivierenge-
bied.64 

60)  Tweede nota 1966: 57.

61)  Idem: 86.

62)  Idem: 77-80.

63)  Idem: 81.

64)  Idem: 168-169.

deren, is tot eind jaren negentig de zorg voor collectieve en individuele 
voorzieningen volgens het beginsel van de ‘verdelende rechtvaardigheid’ 
een constante factor in het ruimtelijk beleid.

De Tweede nota over de ruimtelijke ordening (1966) is bij uitstek de 
belichaming van het ‘moderne project’ waarin het moderniseringsproces 
wordt voortgezet door een toekomstgerichte en rationele planning van 
de fysieke en sociale inrichting van de samenleving. De nota reflecteert 
als geen ander document uit die periode het optimistische tijdsbeeld: 
geloof in vooruitgang en groei op alle terreinen, sterke gerichtheid op 
Amerika, groot vertrouwen in de potentie van de wetenschap om maat-
schappelijke problemen op te lossen en een strikte scheiding tussen 
beleid en wetenschap. De Tweede nota belichaamt dan ook de overtui-
ging van de juistheid van het rationele, omvattende model van planning.

De inzet van het ruimtelijk beleid is het handhaven van een goed  
leefmilieu en het zorg dragen voor een adequate huisvesting van de 
bevolking, ook op de lange termijn – de planhorizon is het jaar 2000. 
De inleidende woorden van de nota luiden als volgt:

Ons land is in een periode gekomen, waarin de zorg voor het in stand 
houden van een goed leefmilieu aan overheid en maatschappij meer dan 
vroeger ter harte moet gaan. Het besef daarvan dringt algemeen door. 
Steeds meer mensen krijgen te maken met de verstedelijking en haar 
gevolgen voor het woonmilieu, met het vraagstuk van de recreatieruimte, 
met de moeilijkheden op het gebied van verkeer en parkeren, met het 
belang van de zuiverheid van het water en de lucht.59

De nota schetst in een beredeneerde ruimtelijke toekomstvisie hoe een 
proces van ordelijke verstedelijking kan leiden tot een situatie waarin 
zowel gebruik als inrichting van de ruimte efficiënt en rechtvaardig zijn. 
De beruchte prognose van het CBS, die het aantal inwoners raamde op 
twintig miljoen in het jaar 2000, maakte een dergelijk toekomstbeeld 
extra noodzakelijk.

De grote vraag volgens de nota is hoe en waar de verwachte bevol-
kingsgroei op te vangen, en in geografische zin waar de noodzakelijke 
uitbreidingen moeten plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt is reke-
ning te houden met voldoende keuzemogelijkheden voor de bevolking. 
De toegenomen welvaart heeft gezorgd voor een grotere keuzevrijheid 
op vele terreinen, en zal zich ook manifesteren in de keuze voor een 
woning en de woonomgeving. Onzekerheid vanwege de onvoorspel-
baarheid van de ontwikkelingen in woonwensen op de lange termijn, 

59)  Tweede nota 1966: 1.
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Duidelijk is dat de Monumentenwet, die dan net in 1961 door het par-
lement is aangenomen, in de Tweede nota alleen van toepassing wordt 
geacht op de gebouwde omgeving, waartoe naast monumentale gebou-
wen ook pleinen, grachten en straten worden gerekend. Dat de Monu-
mentenwet ook van toepassing is op het bodemarchief, is in de Tweede 
nota niet te merken.

Het ruimtelijk beleid zoals geformuleerd in de Tweede nota komt neer 
op het binnen bepaalde randvoorwaarden, die met de planconcepten 
gebundelde deconcentratie, stadsgewest en milieudifferentiatie worden 
ingevuld, aanbieden van een verscheidenheid aan woonmilieus door het 
aanwijzen van uitbreidingslocaties voor de bouw van nieuwe woningen.

Zowel de Eerste als de Tweede nota kon echter niet voorkomen dat 
ongewenste uitbreidingen zich voordeden; het beleid kwam niet van de 
grond of ‘werkte niet door’ in de terminologie van de planologen. De 
tegenstroom, de trek uit de steden naar buiten, die in de jaren zestig op 
gang kwam, was niet tegen te houden, althans niet op de manier zoals 
het Rijk dat bedoeld had. Kleine dorpen breidden zich gewoon uit, onge-

Monumentenzorg

De Tweede nota besteedt ook aandacht aan de sanering en reconstructie 
van de steden. De nieuwe uitbreidingen zijn immers ook noodzakelijk 
vanwege de sanering, krotopruiming en aanleg van nieuwe wegen in 
de oude binnensteden: het proces van cityvorming. Bovendien is de 
stedenbouwkundige structuur van veel steden niet geschikt voor het 
moderne leven. Algehele sloop is echter geen optie, wel gedeeltelijke 
reconstructie en ‘rehabilitatie’. De aantrekkelijkheid van veel binnen-
steden wordt ook in grote mate bepaald door hun ‘cultuurhistorische 
rijkdom die nationaal tot onze grootste bezittingen behoort’. In zulke 
gevallen is zorgvuldige afweging noodzakelijk en moet gedacht wor-
den aan restauratie en in het geval van woonhuizen aan het opnieuw 
bewoonbaar maken. De Monumentenwet, zo stelt de nota, biedt de 
mogelijkheid stads- en dorpsgezichten en afzonderlijke gebouwen te 
beschermen om het ‘oorspronkelijke monumentale aspect van steden 
en dorpen zoveel mogelijk te behouden’.65

65)  Idem: 95-99.

figuur 2.8 Fragment ruimtelijke structuurschets van Nederland omstreeks 2000 uit de  
Tweede nota, 1966.

figuur 2.9  Schetsmatige toelichting van het begrip ‘stadsgewest’.
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een pleidooi voor planning als een continu en cyclisch proces dat syste-
matisch, rationeel en controleerbaar moet zijn. Planning volgens deze 
methode neemt geen besluiten die mogelijkheden uitsluiten, maar houdt 
rekening met nieuwe ontwikkelingen door speelruimte open te houden:  
‘Het plan is bewegend plan en de ruimtelijke ordening een proces.’ 71 
De opzet van de Derde nota zelf is inderdaad niet meer comprehen-
sive, maar bestaat uit drie delen72 om de nieuwe planningsmethodiek 
te accentueren: ‘Hiermee wordt tevens onderstreept dat de ruimtelijke 
ordening in een dynamische samenleving als de onze zich moeilijk 
in een samenvattende conceptie, op een moment gepresenteerd, 
laat vatten, doch eerder voorwerp is van continue herwaardering en 
herformulering.’ 73

In de jaren zeventig is het optimisme van de zonnige jaren zestig 
aan het verdwijnen. De oliecrisis, die hard aankomt in Nederland, 
en het rapport van de Club van Rome Grenzen aan de groei, dat de 
kwetsbaarheid van het milieu aan de orde stelt, zorgen voor twijfels 
aan een verdergaande modernisering en het vooruitgangsstreven. De 
Oriënteringsnota, verschenen in de periode van het kabinet Den Uyl 
(1973-1977), staat in het teken van herbezinning over deze vraagstukken. 
Vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van het bevorderen van 
economische groei, technische vooruitgang en industrialisatie, die ten 
koste gaan van natuur en milieu. De nota spreekt ook twijfel uit over de 
mogelijkheden van de ruimtelijke ordening om de kwaliteit van de leef-
omgeving te garanderen: ‘Ruimte is in grote delen van Nederland een 
schaars goed geworden. Het optimisme, dat door een goede ruimtelijke 
ordening ook op de lange duur een aantrekkelijk leefklimaat behouden 
zou kunnen blijven, is getaand […].’74

Het ontwikkelingsoptimisme heeft plaatsgemaakt voor het besef dat 
er grenzen gesteld behoren te worden. De heroriëntatie levert de vol-
gende hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid op: selectieve economische 
groei, zorg voor het milieu, verbetering van het leefklimaat, verminde-
ring van ongelijkheid en achterstand en een verdeling van de welvaart. 
Dit vergt een planning voor de lange termijn en democratische controle 
op het beleid.75 Deze doelstellingen zijn een afspiegeling van het heer-
sende politieke en maatschappelijke klimaat.

71)  Oriënteringsnota 1974: 22.

72)  Oriënteringsnota 1974, Verstedelijkingsnota 1976, Nota 

landelijke gebieden 1977. 

73)  Oriënteringsnota 1974: 3.

74)  Idem: 3.

75)  Idem: 32, 71, 84, 104.

acht de wensen van het Rijk. Kleinere gemeenten zullen nu eenmaal 
andere doelstellingen en problemen hebben dan het Rijk, bijvoorbeeld 
het vergroten van het draagvlak van de gemeentelijke voorzieningen. 
Bovendien is voor veel gemeenten het begrip ‘nationaal ruimtelijk 
beleid’ helemaal geen issue; zij zien dat niet als hun probleem.66

De overheid is zich overigens wel bewust van dat fenomeen. In de 
Tweede nota wordt duidelijk gesteld dat coördinatie en afstemming met 
de lagere overheden ervoor moet zorgen dat het beleid van de overheid 
‘doorwerkt’.67 Toch is het ook hier weer evident dat de theorie van het 
rationele model geen aansluiting heeft met de werkelijkheid. Het rati-
onele model veronderstelt dat als de keuzes eenmaal gemaakt zijn en 
besluiten genomen, het beleid zoals gepland wordt uitgevoerd. In de 
praktijk blijkt dat deze vanzelfsprekendheid een illusie is en implemen-
tatie voortdurend om nieuwe keuzes vraagt.

De ervaringen met de implementatie van het suburbanisatiebeleid 
van de Tweede nota hebben een bijstelling van de planningsmethodiek 
tot gevolg. Het systeemmodel is een nadere adaptatie van het rationele 
model waarin planning nu opgevat wordt als een proces, waarin terug-
koppelingen en evaluaties zijn opgenomen en de overheid fungeert als 
de centrale coördinator van beleid en planning.68 Ruimte en samenleving 
worden voorgesteld als een complex systeem van subsystemen. Ook 
deze benadering hecht grote waarde aan kennis, maar nu aan kennis van 
maatschappelijke processen om in te kunnen spelen op gangbare ont-
wikkelingen en vooral om die ontwikkelingen te kunnen voorspellen.69

Met de systeembenadering werd planning de manier om problemen 
aan te pakken op alle beleidsterreinen, niet alleen in de ruimtelijke orde-
ning. Planning werd opgevat als een (beperkt) rationeel besluitvormings-
proces. Het planningstelsel breidde zich enorm uit, ook over andere 
beleidsterreinen; verschillende sectoren gingen eigen ruimtelijk beleid 
voeren, waardoor een complex en onoverzichtelijk stelsel ontstond. Het 
sector-facetmodel moest een oplossing bieden om integrale planning 
door de overheid beter mogelijk te maken: planning door afstemming.70

In de Derde nota over de ruimtelijke ordening zijn deze opvattingen 
over systeemfunctionele planning terug te vinden, een onderwerp dat 
uitvoerig wordt behandeld in de Oriënteringsnota (1974). De nota houdt 

66)  Korthals Altes 1995: 76, 77.

67)  Tweede nota 1966: 163-165.

68)  Wissink 2000: 90-93.

69)  Siraa 1995: 103-111.

70)  Wissink 2000: 86-87.
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2.5 De stad als sociaal-cultureel domein

De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (1988) introduceert een aantal 
nieuwe elementen, waaronder in de eerste plaats een sterkere oriëntering 
dan in de voorafgaande nota’s op de internationale, economische positie 
van Nederland, die verbeterd kan en moet worden. De traditioneel sterke 
kanten van Nederland als transport- en distributieland kunnen daartoe 
worden benut. Nieuw is ook het belang dat aan kwaliteit wordt gehecht. 
Hoewel kwaliteit altijd een uitgangspunt is geweest in het ruimtelijk 
beleid – in het streven naar een goede woon- en leefomgeving is kwaliteit 
meer of minder ingebouwd –, wordt nu expliciet ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
benoemd als een factor die, indien bewust ‘toegevoegd’, een meerwaarde 
kan opleveren. De nota onderscheidt drie elementen van ruimtelijke kwa-
liteit: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.80

Een derde nieuw aspect is de introductie van de ‘markt’ een van de 
hoofdthema’s van de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig, nu ook in 
het ruimtelijk beleid, vooral in de volkshuisvesting. De privatisering van 
de volkshuisvesting kent een lange aanloop en voorbereiding en zal zijn 
beslag vinden in de nota van staatssecretaris Heerma, Volkshuisvesting 
in de jaren 90, zoals in de Vierde nota wordt aangekondigd.81 In het 
besef dat de markt weinig belangstelling zal hebben voor de sociale 
woningbouw blijft het Rijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen.

In een integraal ruimtelijk ontwikkelingsperspectief schetst de nota 
hoe het voorgenomen beleid en de ruimtelijke inrichting de economische 
concurrentiepositie van Nederland gezonder kunnen maken. Uitgangs-
punt is kort gezegd het versterken van de al aanwezige sterke punten in 
economische zin. Dan komen onmiddellijk in beeld de Randstad met de 
twee mainports Amsterdam en Rotterdam, de stedelijke knooppunten, 
min of meer overlappend met de stadsgewesten, en de Stedenring Cen-
traal Nederland, dat als economisch kerngebied gezien wordt. 

De Stedenring strekt zich uit van Amsterdam en Rotterdam tot 
Arnhem-Nijmegen in het noordoosten en Eindhoven in het zuidoos-
ten (figuur 2.10). De steden binnen dit gebied die zijn aangewezen als 
stedelijk knooppunt krijgen voorrang als het om de inzet van middelen 
gaat, zoals grondkostensubsidies en andere investeringen; sterke ste-
den sterker maken is hier duidelijk het beginsel. De andere regio’s zul-
len het ‘op eigen kracht’ moeten doen.82

80)  Vierde nota 1988, dl. d: 84, 85.

81)  Idem, dl. d: 9.

82)  Idem, dl. d: 20, 120-121.

De nota signaleert ook verschuivingen in de bestaande waardepatronen, 
die zich onder andere uiten in verzet van de bevolking op het platteland 
tegen de aanleg van wegen en tegen de ruilverkavelingen. In de stad 
komen bewoners in opstand tegen cityvorming en de verkeersdoorbra-
ken en reconstructies die daarvan het gevolg zijn. De leefbaarheid in de 
grote steden komt in gevaar en de bewoners eisen zeggenschap over 
hun leefomgeving. Als ruimtelijke ordening inderdaad de best weder-
kerige aanpassing is van ruimte en samenleving ten behoeve van die 
samenleving, zo stelt de nota, zal het beleid op zoek moeten gaan naar 
nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting, die meer recht doen aan de 
belevingswaarde van stad en land.76 Voor het landelijk gebied betekent 
dit dat met het oog op de kwaliteit van de woonomgeving, cultuurhisto-
rische waarden – architectonisch en landschappelijk waardevolle bebou-
wing – zoveel mogelijk behouden worden en indien nodig beschermd.77 
Het beleid voor stedelijke inrichting stelt het behoud en versterken van 
de sociaal-culturele functie van de binnensteden voorop, dus behoud 
van bestaande stedelijke structuren en bescherming van de cultuurhis-
torische waarden in plaats van sloop en nieuwbouw.

Het belang van monumenten voor de leefbaarheid van zowel stad 
als land is duidelijk aanwezig in de Derde nota, maar niet zonder voor-
waarde: ‘Monumenten en waardevolle oude stadsgezichten, mogen 
geen dode stukjes stad worden.’78

In het stadsvernieuwingsbeleid is het accent verlegd naar het 
bewoonbaar houden van de stadscentra en de verbetering van leefom-
standigheden van de bevolking in oude stadswijken. De verandering in 
het denken over planning is ook hier zichtbaar. Een kleinschalige, prak-
tische en snelle aanpak ter verbetering van woningen en wijken wordt 
effectief geacht. Een incrementele strategie bestaande uit een aaneen-
rijging van ‘vele kleine activiteiten in plaats van concepties van groter 
schaal’ heeft nu de voorkeur.

In de grote steden zelf duurt het nog wel even voor de kleinschalige 
aanpak steun vindt van de gemeentelijke diensten die zich met Stadsont-
wikkeling bezighouden. In Amsterdam bijvoorbeeld duurt het tot de komst 
van wethouder Jan Schaefer, in 1978, voordat het ‘bouwen voor de buurt’ 
daadwerkelijk doorgezet kon worden. Schaefer is de man van de renovatie, 
die afrekende met sanering en reconstructie – begrippen uit de Tweede 
nota, die in de praktijk meestal algehele sloop en nieuwbouw betekenden 
– en ‘behoud en herstel’ hoog op de politieke agenda plaatste.79

76)  Idem: 19, 20.

77)  Nota landelijke gebieden 1977: 5-8.

78)  Verstedelijkingsnota 1976: 157.

79)  De Liagre Böhl 2010: 280, 281.
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het woon-werkverkeer per auto door het afstemmen van wonen, werken, 
voorzieningen en infrastructuur in stadsgewestelijk verband. Voor de 
vestiging van bedrijven zijn A-, B- en C-locaties ontwikkeld.83

Kritiek van de Tweede Kamer op de Vierde nota leidt tot de Vierde nota 
over ruimtelijke ordening extra (Vinex, 1990), die een aanscherping van 
de Vierde nota inhoudt, vooral op het gebied van diverse uitvoeringsa-
specten. Bovendien is er een grote onoverzichtelijkheid ontstaan door 
de vele departementale nota’s met ruimtelijke gevolgen, die verschenen 
in de jaren 1988-1990, waardoor het nodig is het beleid aan te vullen en 
te actualiseren, maar ‘zonder het uitgangspunt te wijzigen dat de uit-
voering van het ruimtelijk beleid primair via de diverse beleidssectoren 
gestalte moet krijgen’.84

In de Vinex worden prioriteiten aangegeven waarvan de implemen-
tatie nu in projecten moet plaatsvinden. Woningbouw – er zijn circa 

83)  Idem, dl. d: 101, 102.

84)  Stellingnamebrief 1990. Korthals Altes 1995: 137-141.

Het concept ‘stedelijke knooppunten’ is bedoeld om het economisch 
belang van díé gebieden te benadrukken waar aanlokkelijke, hoog-
waardige voorzieningenmilieus moeten ontstaan om vestigingen van 
bedrijven en de dienstensector aan te trekken. De steden hebben zowel 
een goed economisch klimaat nodig als een goed woon- en leefmilieu, 
waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. 

Het uitbreiden van de woningvoorraad blijft namelijk geboden, de 
verwachting is dat er nog ongeveer een miljoen woningen in de periode 
1990-2015 nodig zullen zijn. In het realiseren van deze productie zal de 
markt een grotere rol gaan spelen. De vraag waar de grote bouwlocaties 
van de toekomst gevonden moeten worden, wordt niet beantwoord in de 
nota, die vooralsnog alleen criteria aangeeft die doorslaggevend zullen 
bij de locatiekeuze voor de woningbouw. De nota stelt nadrukkelijk dat 
een goede kwaliteit van woning en woonomgeving samenhangt met bou-
wen op gewenste locaties, en dat betekent het stellen van randvoorwaar-
den aan de ontwikkelingen op ongewenste locaties. Bij het bepalen van 
gewenste locaties speelt de geleiding van de automobiliteit een grote rol, 
evenals de aanwezigheid van openbaar vervoer. Doel is het beperken van 

figuur 2.10  Fragment integratiekaart Vierde nota; Stedenring.

criteria voor de locatiekeuzen van de nieuwe uitbreidingslocaties

De nabijheid tov het centrum van de stad

De ontsluiting met openbaar vervoer

De samenhang van wonen, werken, voorzieningen en groenstructuur,

Geen verstedelijking in de open ruimtes

De uitvoerbaarheid

figuur 2.11  Criteria voor de locatiekeuze van nieuwe uitbreidingslocaties.
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Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie

De sterke oriëntatie op ruimtelijke kwaliteit in de Vierde nota gaf een 
impuls aan het architectuurbeleid en de momentenzorg.87 De Monu-
mentenraad en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en 
Volkshuisvesting (NIROV) hebben in hun reacties op de nota gewezen 
op het belang van continuïteit en een historisch perspectief voor een 
op de toekomst gericht ruimtelijk beleid. Op grond van deze reactie 
maakt de nota een onderscheid tussen beleid voor de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving en beleid gericht op het ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectief voor het land als geheel.88

Kwaliteit wordt hier dus in de eerste plaats opgevat als een vormge-
vingsaspect, zowel voor historische gebouwen als voor de nog nieuw 
te bouwen architectuur. Dit ligt in de lijn van het argument van de 
‘schoonheidswaarde’ van de Monumentenwet en wordt nu verbonden 
met de categorie belevingswaarde: ‘Monumenten dragen niet alleen bij 
aan de schoonheid, maar bieden ook de mogelijkheid het verleden te 
beleven.’ 89 Naast deze esthetische betekenis staat het ‘maatschappelijk 
nut’. In de categorieën van ruimtelijke kwaliteit zijn dat de gebruiks- en 
toekomstwaarde. Monumenten kunnen zowel een functie hebben in de 
toeristische en recreatieve sfeer, als een middel zijn bij het scheppen 
van een hoogwaardig vestigingsklimaat.90

De regering blijft erbij dat prioriteiten stellen noodzakelijk is, omdat 
niet alles beschermd kan worden, ondanks kritiek op dit standpunt. 
Voorrang krijgen monumenten in stadsgewesten en waardevolle gebie-
den daarbuiten met een hoge concentratie van cultuurhistorische 
bezienswaardigheden die toeristisch interessant zijn.91 De plotselinge 
overgang van monumenten naar ‘cultuurhistorie’ blijft in de nota impli-
ciet, en ook wat onder cultuurhistorie wordt verstaan is onduidelijk, 
behalve dat het om zichtbare overblijfselen uit het verleden gaat.92 Wel 
duidelijk is dat monumenten en cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid 
een instrumenteel karakter hebben en geen doel op zich zijn.

87)  De architectuur van de ruimte; nota over het 

architectuurbeleid 1997-2000.

88)  Vierde nota 1988, dl. d: 84.

89)  Idem: 95. 

90)  Idem: 95.

91)  Idem: 95, 96.

92)  In de herziene Monumentenwet van 1988 is 

‘volkskundige waarde’ vervangen door ‘cultuurhistorische’ 

waarde.

835.000 huizen nodig – is de belangrijkste prioriteit van de Vinex, in 
samenhang met het mobiliteitsbeleid, milieuoverwegingen en ruimte-
lijke kwaliteit.

De woningbouwlocaties worden in de eerste plaats gezocht binnen 
de bestaande stedelijke gebieden (de stadsgewesten) en de steden zelf 
door verdichting en inbreiding, pas in tweede instantie komt uitbreiding 
buiten het stedelijk gebied in aanmerking. Deze keuze voor de ‘compacte 
stad’ wordt grotendeels ingegeven door de prioriteit van het terugdrin-
gen van het autogebruik. Voor de bedrijvenlocaties blijft het bereikbaar-
heidsprofiel van de ABC-locaties van toepassing. De regering neemt zich 
op alle mogelijke manieren voor om ongewenste vestigingen – locaties 
die niet aan de criteria (figuur 2.11) voldoen – te voorkomen. Een strenge 
toetsing van bestemmingsplannen wordt in het vooruitzicht gesteld, 
evenals wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen die nog bestem-
mingen bevatten op ‘verkeerde’ locaties.

Het uitgangspunt van gebundelde verstedelijking in stadsgewesten in 
samenhang met de eerder genoemde locatiecriteria leidt tot het aan-
wijzen van de uitbreidingslocaties. De definitieve beslissingen over de 
exacte plaats van de woon- en werklocaties worden echter op provinciaal 
niveau genomen. Voor het stadsgewest Arnhem-Nijmegen is de voor-
keur van het Rijk wat Arnhem betreft de ontwikkeling van Driel-Oost 
(later Schuytgraaf genoemd). Het gemeentebestuur van Nijmegen pre-
fereert de locatie ten noorden van de Waal (de Waalsprong), een locatie 
die al door de provincie als mogelijkheid is genoemd, naast de alterna-
tieve uitbreidingen ten zuiden van de Waal (Beuningen/Wijchen en Heu-
men) of een uitbreiding in Beuningen/Wijchen, gecombineerd met een 
versterkte groei van Elst.85 De ontwikkeling van zowel de Waalsprong als 
Schuytgraaf en Elst past uitstekend in het op bundeling van verstedelij-
king – de compacte stad – gerichte beleid van de regering.86

85)  Arnhem-Nijmegen ligt goed. Discussienota 1990,  

GS van Gelderland. 

86)  Vinex 1990, dl. 1 ontwerp pkb: 31-32. In de Derde nota 

was het beleid nog gericht op het openhouden van het nog 

niet verstedelijkt gebied tussen Arnhem en Nijmegen, Nota 

landelijke gebieden, 1977: 16.
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Cultuurhistorie is in de eerste plaats het bestaande cultuurlandschap 
als uitdrukking van de onderwerping van de natuur door menselijke 
arbeid. In deze visie is heel Nederland cultuurlandschap, ook de steden. 
Vervolgens wordt met cultuurhistorie bedoeld alle objecten, sporen, 
structuren in het landschap en in de bodem die deel uitmaken van de 
leefomgeving en een uiting zijn van de historische ontwikkeling. Cul-
tuurhistorie omvat het archeologische, historisch - bouwkundige en 
landschappelijke erfgoed.

Belvedere staat een inrichting van de ruimte voor die sterker dan voor-
heen wordt bepaald door de cultuurhistorische identiteit. De aanname 
dat cultuurhistorie de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren,  
is het belangrijkste achterliggende motief. De bijdrage van cultuurhisto-
rie aan de kwaliteit van de leefomgeving moet zowel worden begrepen 
in esthetisch opzicht, als in de betekenis van zingeving. In de laatste 
betekenis constateert Belvedere dat er maatschappelijk behoefte is aan 
een tegenwicht in tijden van globalisering en dat cultuurhistorie bewo-
ners een gevoel van herkenning en betrokkenheid bij hun omgeving 
kan verschaffen. Het probleem is hoe cultuurhistorische kwaliteiten te 
integreren in ruimtelijke ontwikkelingen. Belvedere biedt geen voorge-
structureerde oplossingen aan; vanuit het besef dat situaties verschillen, 
zullen (gesubsidieerde) experimenten met ‘behoud door ontwikkeling’ 
per geval op den duur richtlijnen opleveren.

2.6 tot besluit

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat de ruimtelijke ordening zich bezig-
houdt met de gewenste inrichting van de ruimte, met de vraag hoe de 
ruimte zo in te richten dat een goede leefomgeving ontstaat, zowel in 
fysieke als sociale zin. De opvattingen over wat een goede leefomgeving 
inhoudt en welke factoren eraan bijdragen of er juist afbreuk aan doen, 
blijken door de tijd heen te verschillen. Hoe deze veranderingen in con-
ceptuele en morfologische zin zich ook voordoen, duidelijk is dat kwa-
liteit van het leefmilieu niet vanzelf tot stand komt, maar gepland moet 
worden. Ook de ideeën over de beste manier van planning – planning-
theorie – blijken aan verandering onderhevig. Er zijn vier periodes aan te 
wijzen waarin de denkbeelden over de kwaliteit van de leefomgeving en 
planning veranderden.

Over archeologie wordt niet gerept in de Vierde nota. Pas een jaar later, 
in het eerste deel van de Vinex, komt de archeologie aan bod, niet als 
monumentenzorg, maar opvallend genoeg als onderdeel van het beleid 
voor de dagelijkse leefomgeving.93 In de Vierde nota was de versterking 
van de kwaliteit van de leefomgeving al een belangrijk aandachtspunt 
in het ruimtelijk beleid. De speerpunt van dat beleid is ‘het veiligstel-
len van basiswaarden in onze samenleving, die ruimtelijk gezien van 
belang zijn’.94 Zowel de Vierde nota als de Vinex gaan ervan uit dat ook 
de burgers zelf daarop aangesproken kunnen worden en niet alleen 
het openbaar bestuur en de waterschappen. De zorg voor en het in 
stand houden van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte zijn 
volgens de regering een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verval en 
vervuiling van de openbare ruimte dienen tegengegaan te worden. In 
het willen voorkomen van vervlakking en eenvormigheid in het stedelijk 
en landelijk gebied, waardoor de herkenbaarheid van steden, dorpen en 
het omringende landschap dreigt te verdwijnen, is de invloed van het 
Natuurbeleidsplan merkbaar.95

In de Vinex worden de archeologische waarden ingezet om deze 
dreigende uniformiteit te voorkomen. Het belang van continuïteit, nu 
geformuleerd als de historisch ontstane situatie, wordt erkend. Burgers 
en overheid moeten ervoor zorgen dat ‘steden, dorpen en landschappen 
niet eenvormig [worden] en de historisch gegroeide situatie, waarvan de 
archeologische waarden deel uitmaken, niet onherkenbaar wordt en in 
geval van verstoring tenminste gedocumenteerd wordt.’ 96 In de actuali-
sering van de Vinex is dit aangevuld. Vanaf het begin van het ruimtelijk 
planvormingsproces moeten ‘de historische ontwikkeling en de cultuur-
historie in de vorm van bebouwing, archeologie en cultuurlandschap in 
de afweging worden betrokken. In het algemeen dient architectonische 
en stedebouwkundige kwaliteit te worden nagestreefd.’ 97

De Nota Belvedere laat een nieuwe manier van denken zien over de 
omgang met ‘cultuurhistorie’ in de praktijk van het ruimtelijk beleid. 
Niet het defensieve behoud staat centraal, maar een actievere aanpak: 
behoud door ontwikkeling.98

93)  Vinex 1990, dl. 1: 144.

94)  Vierde nota, dl. d: 7.

95)  Van Schendelen 1997: 297.

96)  Vinex 1990, dl. 1, 1990: 144.

97)  Actualisering Vinex, 1996, dl. 1: 18.

98)  Nota Belvedere, 1999. De nota is ondertekend door  

de vier ministers van de departementen VROM, LNV, OCW  

en VW. De Belvedere-nota is onder meer een uitwerking  

van de voornemens uit Pantser of ruggengraat, 1996 en  

De architectuur van de ruimte, 1996.
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middel om maatschappelijke processen te sturen; een rationele planning 
en inrichting van de gebouwde omgeving zou maatschappelijke proble-
men kunnen oplossen. 

De grootschaligheid die mogelijk wordt gemaakt door technische 
innovaties heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving: woning-
bouw in de vorm van hoogbouw, zoals de Bijlmer in Amsterdam. De 
functionele esthetiek van het modernisme, vaak in een afgevlakte vorm 
gaat hand en hand met het ideaal van het rationele omvattende model 
van planning. 

Periode 1970-1990: de stad als systeem

De derde omslag komt in de jaren zeventig, en is een reactie op de 
kritiek op en het verzet tegen het verloederen van veel binnensteden. 
Bewoners eisen zeggenschap over de kwaliteit van de leefomgeving 
in hun buurt en wijk. Kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, 
het woonerf bijvoorbeeld, en het behoud van de structuur van de stad 
met eventuele monumenten zijn het gevolg hiervan. In de stadsver-
nieuwingsoperaties van de jaren zeventig is binnen een aantal steden 
langzamerhand een samenwerking op gang gekomen tussen Monu-
mentenzorg en gemeentebesturen, niet meer uitsluitend gericht op het 
behoud en beheer van het afzonderlijke monument, maar mede op de 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Opvattingen over planning veranderden mee. Het rationele model 
blijft de voornaamste bouwsteen maar aangepast en gecompleteerd 
met de systeembenadering. In de systeembenadering wordt de samen-
leving gezien als een complex systeem dat uit verschillende onderling 
gerelateerde subsystemen bestaat. In deze planningopvatting is de stad 
een (sub)systeem. De schaalverkleining van planning is goed terug te 
zien in de deelplannen voor de successievelijke subsystemen, die nu de 
plaats innemen van het omvattende plan. 

Een belangrijke verandering is dat planning wordt beschouwd als een 
proces. De noodzaak van een centrale coördinatie – inherent aan het 
denken in systemen – die voortdurende evaluatie en feedback en zono-
dig bijsturing vereist, maakt planning tot een continu en cyclisch proces.

Jaren 1990: de stad als sociaal-cultureel domein

De ontwikkelingen in de jaren tachtig, de economische crisis en de 
gigantische werkloosheid die daar het gevolg van is, leiden tot twijfels 
aan de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van maatschappelijke 

Periode 1900-1945: de stad als kunstwerk

Na de Woningwet, die een antwoord moest geven op de ‘sociale kwes-
tie’, is er een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving te constateren ten opzichte van de negentiende-eeuwse 
uitbreidingen, zowel in de stadsuitbreidingen als in de in grote aantallen 
buiten de steden gebouwde tuindorpen en tuinwijken. Vooral in de jaren 
1915-1925 is er vooruitgang geboekt op het gebied van de leefomstandig-
heden door het bouwen van vele eengezinswoningen met eigen nuts-
voorzieningen en waar dat mogelijk was in een groene omgeving.

In deze periode waarin vooral architecten en stedenbouwers verant-
woordelijk waren voor het ontwerp van de gemeentelijke uitbreidings-
plannen, werd die goede leefomgeving gezocht in een esthetisch aan- 
trekkelijk stedenbouwkundig programma naast hygiënische en sociale 
eisen voor een betere en gezondere woning. In deze voorkeur voor 
een esthetische benadering is duidelijk de idee terug te vinden dat 
een mooie omgeving een positieve invloed heeft op het gedrag van de 
mens. In deze opvatting komen twee noties samen. De ene is verwant 
aan de klassiek humanistische gedachte dat schoonheid een educatieve 
kracht bezit; de andere notie komt uit de sociale wetenschappen, het 
behaviorisme, dat beweert dat er een eenzijdige, deterministische corre-
latie bestaat tussen omgeving en menselijk gedrag en dus tussen ruim-
telijke structuur en sociale structuur. 

Periode 1945-1970: de stad als sociaal-ruimtelijke constructie

Na de oorlog, als deze ideeën niet meer voldoen, is een tweede omslag 
te constateren. De opvattingen wat onder een goede leefomgeving 
verstaan moet worden, zijn aangepast aan maatschappelijke ontwik-
kelingen. Een goede leefomgeving wordt nu vooral opgevat in sociale 
zin, waarbij het zwaartepunt ligt bij de sociale infrastructuur van gezin, 
woning, wijk, stad. Deze nadruk op het sociale milieu betekent dat de 
architect een ondergeschikte positie toebedeeld krijgt bij de planning 
van de leefomgeving. Het is de nieuwe beroepsgroep van planologen 
die zich gaat bezighouden met ruimtelijke planning.

Het inzicht in de relatie tussen maatschappij en ruimte, het besef dat 
ruimtelijke structuren altijd sociale structuren impliceren, wordt expliciet 
benoemd, waardoor die structuren bewust als sturingsinstrument kun-
nen fungeren. De noodzaak tot planning, die vanaf de Woningwet steeds 
gearticuleerder wordt, voert dus naar de idee dat de sociale structuur 
gepland kan worden, weliswaar via de vorm, maar de vorm begrepen als 



1 0 8 E R O P  O F  E R O N D E R 1 0 9 H O O F D S T U K  2 :  B O U W E N  O P  H E T  B O D E M A R C H I E F

processen. De opeenvolgende kabinetten Lubbers voeren een beleid 
van bezuinigingen, decentralisatie, deregulering en het promoten van 
de markt. Ook in de ruimtelijke ordening is sprake van een crisis. Kritiek 
op de systeembenadering, vooral op de geslotenheid en het in zichzelf 
gekeerd zijn van het systeem, benadrukt het belang van een betere aan-
sluiting bij de samenleving. Verbinding zoeken met de maatschappij 
betekent het opnieuw nadenken over planning. Ingezien wordt dat er 
meerdere actoren betrokken moeten worden bij het planningsproces, 
waarin meer ruimte moet zijn voor onderhandelen en het zoeken naar 
consensus. Deze bewuste toepassing van incrementele strategieën, 
selectief uitgewerkte voorbeeldprojecten zoals in de ROM-gebieden, laat 
zien dat planning als leerproces voet aan de grond krijgt.

De zorg voor een goede leef- en woonomgeving, de constante factor 
in de ruimtelijke ordening, wordt in de jaren negentig geabstraheerd in 
‘ruimtelijke kwaliteit’ en expliciet tot leidraad van het beleid verheven. Het 
begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt uiteengelegd in de drie vitruviaanse 
fundamenten – duurzaamheid, doelmatigheid en schoonheid – voor 
een goede architectuur, vertaald in belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde, die gedrieën garant moeten staan voor een duurzame 
kwaliteit van de leefomgeving. De morfologische betekenis van kwaliteit, 
de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is opnieuw een 
belangrijk uitgangspunt.

Er doen zich echter twee veranderingen voor in vergelijking met voor-
heen. In de eerste plaats overstijgt de kwaliteitsimpuls op het gebied van 
het architectuurbeleid en de monumentenzorg de kleinschaligheid van 
het afzonderlijke gebouw en het lokale niveau van de stad. Ten tweede 
introduceert het Belvedere-project de ‘cultuurhistorie’, waaronder de 
archeologie, als integraal concept ter verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Cultuurhistorie is in deze zienswijze niet een optelsom 
van de drie constituerende vakdisciplines, maar een nieuw en dynamisch 
begrip waarin de betekenis van het afzonderlijke monument en de geïso-
leerde vindplaats is verruimd naar het abstractere cultuurlandschap. 
Landschap, identiteit en geschiedenis vormen een immateriële categorie 
die naast de beperktere materiële betekenis een plaats krijgt.

Met de lancering van ‘culturele planologie’ door staatssecretaris  
Van der Ploeg is de cirkel weer rond, in intentie althans.99 Hoe planning 
‘geculturaliseerd’ kan en moet worden, zal een moeilijke opgave blijken.

99)  Cultuur als confrontatie, 1999.



 OvER DE NOODzaak vaN cONgRuENtE  
bEtEkENIssEN – haNDElINgsthEORIEëN 
aaN DE haND vaN DE PRaktIjk

 Inleiding

In de twee vorige hoofdstukken heb ik de ontwikkelingen in het denken 
en doen geschetst binnen de werelden van de archeologie en AMZ ener-
zijds en de ruimtelijke ordening en planning anderzijds. Deze diachrone 
analyse van de denkwerelden van archeologen en planners liet zien 
hoe veranderingen op het abstracte niveau van het denken van invloed 
waren op het concrete niveau van de praktijk. De verschuivingen in de 
motieven voor het handelen, die gepaard gingen met veranderingen in 
het handelen zelf, bij de archeologen en planners, wijst op een bepaalde 
‘gelaagdheid’ in het denken.

In het geval van de archeologie was een verschuiving waar te nemen 
in de beweegredenen om overblijfselen van het verleden te verzamelen, 
op te graven en te bewaren. De motieven van de vroege verzamelaars 
zijn vooral gericht op het object zelf, als getuigenis van het verleden dat 
een historische of een esthetische beleving kan opwekken. Concrete 
kwesties gaan over de vraag waar de artefacten het beste bewaard kun-
nen worden.

Als kennis over het vroege verleden en de oorsprong van het eigen 
volk de belangrijkste motivatie wordt en opgraven het middel bij uitstek 
hiertoe, ontstaat binnen het denken van de beroepsgroep de behoefte 
om regelingen te treffen op het praktische niveau, door bijvoorbeeld 
uitsluitend deskundigen toe te laten tot het veldwerk.

Met het verdwijnen van het identiteitsargument en het autonoom 
worden van de archeologie en prehistorie als academische discipline, is 
de drijfveer verschoven naar kennisvermeerdering, kennis om de kennis, 
volgens het neopositivistische model. Op praktisch niveau betekent dit 
het zoeken van situaties waar onderzoek van het bodemarchief mogelijk 
is door middel van opgraven. 

3 )
‘Hoe ziet u cultuur dan?’ vroeg Boks geïnteresseerd.
Maarten dacht heel even na. ‘Als de bevestiging van een tijdelijk  
sociaal-economisch evenwicht, die weer verandert als dat evenwicht  
verstoord wordt.’
‘En wiens theorie gebruikt u daarbij als model?’
De vraag verblufte Maarten. Hij keek Boks aan.‘Niemands theorie,’  
zei hij verbaasd. 

J.J. Voskuil, Het A.P. Beerta-Instituut, 1998, p. 902
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3.1 van bron van zorg tot een voor de hele gemeenschap  
‘levend’ cultuurmonument1 

3.1.1  Boshoverheide - de kwestie    

Eerste periode: 1967-1980

Eind jaren zestig herontdekken amateurarcheologen een omvangrijk 
urnenveld uit het eerste millennium voor Christus op de Boshoverheide 
bij de gemeente Weert in Limburg.2 De Boshoverheide is een stuifzand-
gebied begroeid met dennen waar nog veel grafheuvels boven het maai-
veld zichtbaar zijn. Het gebruik van het gebied als een militair oefenter-
rein heeft er echter voor gezorgd dat een flink aantal grafheuvels met de 
grond is gelijkgemaakt. De Boshoverheide maakt deel uit van het oefen-
terrein Budel, een van de militaire oefenterreinen die het ministerie van 
Defensie ter beschikking heeft. 

De ROB, op de hoogte gebracht door de amateurs, treft onmiddel-
lijk voorbereidingen om het grafveld wettelijk te beschermen. De reden 
voor de bescherming is de hoge wetenschappelijke waarde. Vanuit een 
wetenschappelijk perspectief is het urnenveld voor archeologen ‘een 
archeologisch object van de allergrootste importantie’.3 In overleg met 
het ministerie van Defensie worden ter plekke maatregelen genomen 
om het te beschermen gedeelte van het terrein zoveel mogelijk te vrijwa-
ren van handelingen die de grafheuvels aantasten. Later zal blijken dat 
het grafveld een grotere omvang heeft dan het inmiddels beschermde 
gedeelte.4

Gedurende deze periode probeert de ROB de wet te handhaven 
door af en toe controle uit voeren en Defensie te berichten over aan-
getroffen beschadigingen, die door de jaren heen veelvuldig worden 
geconstateerd. In 1980 wordt een Duits legeronderdeel, gelegerd in het 
Brabantse dorp Budel, waargenomen dat loopgraven aanlegt en kuilen 
graaft in het beschermde gedeelte. Voor de ROB is de maat is vol; bij de 
plaatselijke politie wordt aangifte gedaan van overtreding van de Monu-
mentenwet.

1)  Klok 1988: 191

2)  Eind negentiende eeuw zijn op de Boshoverheide al ‘urnen 

met uitgebrande beenderen’ gevonden. Bloemers 1988: 65.

3)  Bloemers 1967, brief d.d. 9 juni aan het Bureau van de 

Eerst Aanwezend Ingenieur van de Genie te Roermond.

4)  De wettelijke bescherming gaat in op 8 juli 1968 en betreft 

de percelen L 428, 760, 763, 764, 964 en 1461 in de gemeente 

Weert; Klok 1988: 173.

Eenzelfde ‘gelaagdheid’ in het denken is ook in de ruimtelijke ordening 
terug te vinden. De motieven van planners om te interveniëren in de 
ruimtelijke orde blijken door de tijd heen te bestaan uit het willen cre-
ëren van een goede leefomgeving en zijn als zodanig een constante 
factor. De opvattingen over wat een goede leefomgeving is en hoe die 
vormgegeven moet worden veranderden wel. Planners ontwikkelden 
diverse abstracte concepten – van tuinstad naar wijkgedachte tot com-
pacte stad bijvoorbeeld – die op het concrete niveau vertaald werden in 
een plan. Ook de denkbeelden over planning en waar een plan aan moet 
voldoen, verschoven: van eindbeeldplan via systeemplanning, naar plan-
ning als proces.

In dit hoofdstuk zal ik een methodiek ontwikkelen die deze gelaagdheid 
in het denken van de twee beroepsgroepen op systematische wijze kan 
ontleden en beschrijven. Het uiteindelijke doel is om een analysekader in 
handen te krijgen waarmee het handelen van de actoren in de drie casus-
sen kan worden verklaard. De drie gevallen (zie hoofdstuk 4 t/m 6) vor-
men het empirische deel en het concrete niveau van dit onderzoek. De 
gevallen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin archeologen, planners en 
beleidsmakers de hoofdrolspelers zijn. De gang van zaken beschouw ik 
als beleidsprocessen, als een deel van beleidsnetwerken die bestaan uit 
interactie en communicatie tussen de genoemde actoren.

De methodiek is dan ook ontleend aan inzichten uit de beleidsweten-
schappen en gebruikt theoretische concepten en modellen, zoals han-
delingstheorieën, gedeelde betekenissen, congruente betekenissen, die 
een nauwkeurige en omstandige uitleg behoeven. Daarom illustreer ik 
het theoretische begrippenkader aan de hand van een geval uit de AMZ: 
de Boshoverheide.

De denk- en werkwijze van professionals in algemene zin en beleid-
smakers in het bijzonder zal uiteengezet worden aan de hand van die 
casus. Daarop volgt een systematische beschrijving van de handelings-
theorieën van drie groepen professionals: archeologen, planners en 
beleidsmakers, en de conclusies die daaruit te trekken zijn met het oog 
op de analyse van de drie gevallen in hoofdstuk 7.
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3.1.2 boshoverheide - de analyse

Eerste periode Boshoverheide

De eerste stap in een beleidsanalyse of -evaluatie is na te gaan of de 
ingezette middelen ook daadwerkelijk tot de beoogde doelen geleid 
hebben. In het geval van het urnenveld is de vraag: hebben de wettelijke 
bescherming en de genomen maatregelen geleid tot een doeltreffend 
behoud van het urnenveld? De maatregelen bestaan uit de markering 
van het monument met rood/witte paaltjes die alleen aan de witte zijde 
gepasseerd mogen worden en het op sommige plekken installeren van 
takkenschermen om het uitstuiven van de grafheuvels te voorkomen. 
Een derde door de ROB voorgestelde maatregel is een verbod om graaf-
werk te verrichten in het gemarkeerde gedeelte en er doorheen te rijden 
met motorvoertuigen. Dit verbod wordt op waarschuwingsborden gezet 
en opgenomen in de Standaard oefenkaart van Defensie. De militairen 
ter plekke voeren deze werkzaamheden uit.

Het antwoord op de vraag naar een effectieve doelbereiking kan 
natuurlijk pas na verloop van tijd empirisch worden aangetoond. In ons 
voorbeeld is eenvoudig vast te stellen dat gedurende de eerste vijftien 
jaar de wettelijke bescherming niet effectief en de maatregelen niet effi-
ciënt waren. Hoewel de top van Defensie medewerking verleende, bleek 
het in de praktijk onmogelijk te zijn de maatregelen en voorschriften 
te handhaven. De militairen in het veld hielden zich niet aan de regels, 
waardoor er een eindeloze reeks van bewuste en onbewuste vernielin-
gen ontstond, steeds weer gevolgd door herstellingen en reparaties.

Veel analyses of evaluaties van beleid beperken zich tot deze doel-
middelrelaties en zijn vaak niet meer dan het meten van de (mate van) 
effectiviteit van de oplossingen aangevuld met een kosten-batenanalyse. 
De Amerikaanse politicoloog en bestuurskundige Frank Fischer heeft 
kritiek op de onvolledigheid van dergelijke standaardevaluaties waarin 
het normatieve en contextuele aspect ontbreekt, en heeft een theorie 
geformuleerd waarin de veronderstellingen en waarden achter de doel-
stellingen van een bepaald beleid een plaats krijgen, zodat een comple-
tere evaluatie kan worden uitgevoerd.7

Fischer heeft een algemene systematiek ontwikkeld waarin hij vier 
lagen onderscheidt die een fundamentele structuur en samenhang 
in het denken in beleid en politiek weergeven. Deze vier discursieve 

7)  Fischer 1995.

Tweede periode: 1980-1988

Het lijkt een hopeloze zaak om de bescherming van het urnenveld 
te handhaven, maar begin jaren tachtig doet zich een aantal nieuwe 
ontwikkelingen voor die uiteindelijk leiden tot een andere aanpak. De 
Vereniging Behoud Budeler- en Weerterbergen pakt de kwestie van het 
urnenveld op in haar verzet tegen de door Defensie en VROM voorgeno-
men uitbreiding van het gebied als militair oefenterrein en de intensive-
ring van het militaire gebruik.

De publieke belangstelling voor het urnenveld, die lokaal al was ont-
staan door de affaire met het Duitse legeronderdeel, neemt verder toe 
en uiteindelijk zal D66 zelfs Kamervragen stellen. De fractie van D66 
wil de Boshoverheide onttrekken aan Defensie en het hele terrein tot 
beschermd gebied verklaren. Ook de ROB is gaan beseffen dat militair 
gebruik en het in stand houden van een monument niet verenigbaar 
zijn. Het hoofd monumentenzorg, R. Klok, bepleit een ‘aangepast 
beheer, restauratie en gebruik gericht op de instandhouding van de 
wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden […]’.5

J.H.F. Bloemers, voormalig provinciaal archeoloog van Limburg maar 
intussen hoogleraar aan het IPP van de UvA, grijpt deze ontwikkelingen 
aan om een langdurig project te beginnen dat zal uitmonden in een nieuwe 
benadering van de problematiek. De bedoeling is om jaarlijks een deel van 
het grafveld te onderzoeken en tegelijkertijd studenten in te wijden in de 
beginselen van het archeologische veldwerk. Naast deze op kennis gerichte 
activiteiten wil het project ook een bijdrage leveren aan het beheer en her-
stel van het urnenveld. Voor de uitvoering en organisatie van het project 
wordt een overleggroep ingesteld waar alle betrokkenen bij de Boshover-
heide aan deelnemen, zoals de ROB, de gemeente Weert en het ministerie 
van Defensie.6 De samenwerking werpt vruchten af. De overleggroep 
besluit om een TRAP-route (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project) 
aan te leggen door en langs het urnenveld. Dit fietspad wordt in 1988 open 
gesteld voor het publiek. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst, 
twintig grafheuvels gerestaureerd en vier bronzen zuilen aangebracht 
waarop teksten te lezen zijn gebaseerd op de kennis van de opgravingen.

5)  Klok 1988, 181.

6)  Overige deelnemers waren: de provincie Limburg, de 

Kempense Zinkmaatschappij (eigenares van de grond), 

het Fysisch-geografisch Laboratorium van de UvA, 

het Streekgewest Midden-Limburg, het bungalowpark 

Weerterbergen en de Stichting Instandhouding Kleine 

Landschapselementen in Limburg.
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niveaus, ‘the logic of practical deliberation’, beslaan het hele spectrum 
van politieke oordeelsvorming in zowel empirische als normatieve zin.8 
Fischer verdeelt de vier niveaus in tweeën, in een vertoog van de eerste 
orde en een vertoog van de tweede orde. De argumentatie en discus-
sie op het niveau van de eerste orde gaan over een specifiek beleid dat 
afgeleid is van bredere beleidsdoelen en de waardesystemen waar die 
doelen mee verbonden zijn. Staat het waardesysteem zelf op het eerste-
ordeniveau niet ter discussie, in het vertoog van de tweede orde zijn 
die waarden en de algemenere beleidsdoelen die zij ondersteunen, wel 
onderwerp van debat en reflectie. Zowel het eerste-ordevertoog als het 
tweede- zijn weer onderverdeeld in twee lagen: het eerste-ordeniveau 
bestaat uit (1) technische verificatie en (2) situationele rechtvaardiging, 
de tweede orde uit (3) systeemondersteuning en (4) rationele keuze. 

Technische verificatie toetst de gekozen en ingezette oplossingen aan 
de vastgestelde doelen: is de oplossing een effectieve verwezenlijking 
van het doel? Situationele rechtvaardiging stelt het probleem en de situ-
atie centraal. Is uitgaande van de vigerende waarden en normen die 
ten grondslag liggen aan het beleid, het doel wel relevant in juist deze 
problematische situatie, of zijn er misschien meerdere doelen mogelijk? 
Systeemondersteuning stelt de waarde- en normensystemen ter discus-
sie en toetst deze aan de bestaande inrichting van de samenleving. 
De vraag is of de bredere beleidsdoelen en de achterliggende waarden 
en ideologieën een bijdrage leveren aan de samenleving als geheel. 
Rationele keuze ten slotte, reflecteert over de inrichting van de samen-
leving en stelt ter discussie of de grondslagen van die inrichting wel de 
gewenste zijn. In figuur 3.1 zijn deze basiselementen weergegeven.

Terugkerend naar de Boshoverheide kunnen we nu constateren dat 
de vraag op het eerste niveau van de technische verificatie al beantwoord 
is. De wettelijke bescherming leidde niet tot een effectief behoud van het 
urnenveld. De causale relaties van het eerste niveau zijn daarmee vol-
doende duidelijk en behoeven geen verdere explicitering.

Bij het volgende, complexere niveau van de situationele rechtvaardiging 
zal ik wat uitvoeriger stilstaan. Dit niveau betrekt de context waarin het 
probleem zich voordoet in de discussie en stelt de vraag of de doelen 
wel relevant zijn gezien de situatie. Daarmee verschuift de discussie van 
het causale naar het fenomenologische niveau. Het gaat nu niet meer 
om het empirisch vaststellen of een doel al dan niet is gerealiseerd, 
maar om het interpreteren van de problematische situatie waarin de 

8)  Idem: 17-23.

figuur 3.1 Vier niveaus van oordeelsvorming, naar Fischer 1995.

Niveau Onderwerp van argumentatie,  
reflectie en debat

Epistemologische aard van  
de argumenten

eerste orde

Technische  
verificatie

verificatie van een specifiek beleid
Centrale vraag: leiden de middelen 
tot de gestelde doelen?

Causaal

Situationele 
rechtvaardiging

Definitie van het probleem
Centrale vraag: is het doel relevant 
gezien de problematische situatie?

Fenomenologisch

tweede orde

Systeem-
ondersteuning

Reflectie over waarden- en  
normensystemen
Centrale vraag: draagt het bredere 
beleidsdoel bij aan de samenleving 
als geheel?

Hermeneutisch-interpretatief

Rationele  
sociale keuze

Debat over de geprefereerde  
inrichting van de samenleving 
Centrale vraag: zijn de waarden 
en ideologieën waarop de huidige 
samenleving is gegrondvest in staat 
om legitieme oplossingen te bieden 
aan strijdige oordelen?

Normatief-ideologisch
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de Standaard Oefenkaart over het gebruik van het terrein, een inbreuk 
betekenen op hun routine. De voorschriften hinderen de soldaten in het 
oefenen. De reden om zich niet aan de regels te houden is dat je niet 
goed kunt oefenen als je tussen de afbakeningen moet blijven en delen 
van het terrein niet in mag. Een goed denkbaar argument is dan vervol-
gens dat in een ‘echte’ oorlog er zeker geen rekening gehouden zal wor-
den met vergelijkbare obstakels. 

Systeemondersteuning is het eerste niveau van de tweede orde waar 
een fundamentele verschuiving plaatsvindt: van het bijzondere geval 
naar de meer algemene waarden, en van de handelingscontext naar 
denkbeelden en opvattingen. Systeemondersteuning gaat over het toet-
sen van bredere beleidsdoelen en de gevolgen daarvan voor de inrich-
ting van de samenleving als geheel, aan de achterliggende waarden en 
veronderstellingen. Op het volgende niveau van rationele keuze wordt 
die inrichting van de samenleving zelf ter discussie gesteld. Systeemon-
dersteuning vraagt naar het waarom van de doeleinden van een bepaald 
beleidsdomein en welke rol de doelen en middelen spelen in het onder-
steunen van het vigerende maatschappelijke bestel en het verwezenlijken 
van gangbare waarden en normen. Vervult het beleidsdoel een waarde-
volle functie voor de bestaande inrichting van de samenleving? Deze 
reflectie op de gehanteerde waarden- en normensystemen en hun bij-
drage aan de samenleving is van een hermeneutisch-interpretatieve aard.

In ons voorbeeld is de eerste vraag: waarom moet het bodemarchief  
in het algemeen en het urnenveld in het bijzonder eigenlijk worden 
beschermd? In het bredere perspectief van het cultuurbeleid gaat het 
om de vraag wat het beschermen van het cultureel (archeologisch) erf-
goed bijdraagt aan de samenleving als geheel.

In hoofdstuk 1 en 2 is besproken hoe de overheid sinds de Tweede 
Wereldoorlog een kunst- en cultuurbeleid voert waarin de belangrijkste 
doelstellingen zijn: het bevorderen van de participatie, spreiding en het 
toegankelijk maken van cultuur voor het grote publiek. In het recht van 
iedereen op zelfontplooiing dat hieraan ten grondslag ligt is de rechtvaar-
digheidsbenadering te herkennen. Ook in de ruimtelijke ordening zoals 
die zich ontwikkelde in de jaren vijftig en zestig zijn de waarden van de 
verzorgingsstaat te herkennen in het principe van de verdelende recht-
vaardigheid.

In hoofdstuk 1 heb ik laten zien hoe de ROB een theorie ontwikkelde 
over de samenhang tussen de archeologie als een wetenschappelijke 
discipline en de monumentenzorg. De monumentenzorg werd onder-
geschikt gemaakt aan de wetenschap, en het bodemonderzoek kreeg via 

doel-middelenrelaties zich voordeden. Er bestaat dus duidelijk een 
verband met de eerste laag, maar een belangrijk verschil is dat nu de 
perspectieven van betrokken actoren, in dit geval de archeologen en de 
militairen, in de analyse worden betrokken.

Of een doel relevant wordt geacht, is dus afhankelijk van het 
gezichtspunt van de betrokken actoren en hoe zij het probleem definië-
ren en de situatie beoordelen. Zowel de ROB als de militairen claimen 
delen van de ruimte. Deze conflicterende doelen ten aanzien van het 
ruimtegebruik komen tot uiting in hoe beide partijen op verschillende 
wijzen het probleem gewaarworden. Voor de ROB is het probleem het 
veiligstellen van het urnenveld en het voorkomen van verdere aantasting 
door militair gebruik en natuurlijke erosie. Het probleem is technisch 
beheersbaar als de maatregelen goed uitgevoerd worden en de militairen 
zich aan de regels houden. De militairen hebben een heel andere kijk op 
de situatie. Om te beginnen hebben zij vóór de wettelijke bescherming 
van kracht wordt helemaal geen probleem. De Boshoverheide is hun 
oefenterrein en de militairen zijn zich er niet van bewust dat ze de oefe-
ningen midden in een grafveld aan het uitvoeren zijn. Ook na de bescher-
ming van het urnenveld verandert de betekenis die het terrein voor de 
soldaten heeft niet – een mooi gebied om te trainen. 

De ROB rechtvaardigt het doel – behoud van het urnenveld – door 
het probleem bij de militairen te leggen. Door het probleem uitsluitend 
aan de militairen toe te schrijven is er voor de ROB geen noodzaak om 
te reflecteren op de relevantie van het behoud van het urnenveld. Vanuit 
een dergelijke redenatie is het ook niet verwonderlijk dat de ROB zich 
sterk maakt voor het handhaven van de Monumentenwet. De wet behoort 
immers garantie te bieden op bescherming van het urnenveld en het 
voorkomen van beschadiging en vernieling, desnoods met de sterke arm.

Een andere vraag op dit niveau is of er geen ander doel is dat beter bij-
draagt aan een oplossing. Zou een zinvoller doel niet zijn om meer te 
weten te komen over het grafveld door middel van opgraven, dat boven-
dien past in de opgravingscultuur van de ROB? De ROB heeft deze optie 
wel overwogen, maar niet als alternatief voor de wettelijke bescherming. 
Archeologen zijn in die tijd niet wetenschappelijk geïnteresseerd in graf-
velden, zodat opgraven niet de eerste keuze is. Kennisvermeerdering is 
niet opportuun op dat moment.9

Vanuit het gezichtspunt van de militairen die oefenen op het terrein 
is het probleem nu juist dat de door Defensie opgestelde bepalingen in 

9)  Bloemers 1988: 60.
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Tweede periode Boshoverheide

De veranderingen die zich in de tweede periode voordoen vragen om een 
hernieuwde reflectie op het niveau van de situationele rechtvaardiging, 
het niveau waar zich de veranderingen voordoen. De duidelijk waarneem-
bare omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase is goed 
inzichtelijk te maken met de probleemtheorie van Hisschemöller.11

Vertrekpunt van Hisschemöllers betoog is dat problemen geen 
objectieve verschijnselen zijn, maar sociale constructies. Wat als een 
probleem gezien wordt, is afhankelijk van de menselijke waarneming 
en interpretatie van de (sociale) werkelijkheid. Het identificeren van een 
probleem is een kwestie van bewustwording die resulteert in een pro-
bleemkeuze, die vervolgens om een bepaalde oplossing vraagt. Om dit 
proceskarakter te benadrukken, spreekt Hisschemöller van het vinden 
van problemen. Hisschemöller geeft hier het voorbeeld van luchtveront-
reiniging, een verschijnsel dat al decennialang bestond voordat de over-
heid het problematiseerde. Dit is geen pleidooi om af te wachten tot een 
probleem ‘gevonden’ wordt, integendeel. Hisschemöller wil hiermee 
aangeven dat het vinden of structureren van een probleem een belang-
rijke strategie is om tot een ‘juiste’ probleemdefinitie te komen. In de 
beleidspraktijk blijkt maar al te vaak dat problemen te snel en ‘verkeerd’ 
worden gestructureerd met als gevolg dat de oplossingen inadequaat 
blijken te zijn.

Het proces van het vinden van een probleem en de probleemkeuze 
die daaruit voortvloeit, zo vervolgt Hisschemöller, kan niet anders dan 
samengaan met een bepaalde mate van eenzijdigheid en selectiviteit. 
Het is immers onmogelijk voor welke actor dan ook om alle feiten van 
een situatie te overzien. Problematische situaties kenmerken zich nu 
juist door een grote mate van complexiteit, onzekerheid en een veel-
heid aan informatie, waardoor het zicht op de situatie en een oplossing 
wordt beperkt. Bovendien lopen feiten en waarden in problemen sterk 
door elkaar en ze zijn vaak moeilijk te scheiden: ‘Wat voor de één feit 
is kan voor de ander een ideologische drogreden zijn.’ Deze verschil-
lende perspectieven op een probleem komen ook tot uiting in de nor-
men of waarden op grond waarvan een situatie als ongewenst wordt 
beschouwd. Wat voor de één belangrijke norm of waarde is, hoeft voor 
de ander eenvoudigweg niet te bestaan.12

11)  Hisschemöller 1993.

12)  Idem: 15. Zie ook Hoppe 1989.

het reddingsdiscours de status van monumentenzorg. De consequen-
ties van deze theorie zijn dat elke bedreigde en waardevolle vindplaats 
zowel in aanmerking komt voor een opgraving als voor bescherming 
volgens de Monumentenwet. De waarderingssystemen die de ROB han-
teert, zijn dan ook niet toegesneden op de monumentenzorg, maar zijn 
afkomstig uit de vakdiscipline. Vanuit het gezichtspunt van de weten-
schapper is elke vindplaats waardevol vanwege de mogelijke bijdrage 
van het gehele bodemarchief aan een grotere kennis van het verleden. 
Archeologen laten zich echter wel leiden door bepaalde voorkeuren voor 
wat zij willen onderzoeken en wat niet. Die voorkeuren zullen ingegeven 
worden door de betekenis die zij hun onderzoeksobjecten toekennen 
met het oog op het probleemoplossend vermogen ten aanzien van 
bepaalde vraagstellingen. Bij de keuze van hun onderzoeksprogram-
ma’s bepalen vigerende paradigma’s en heersende modes mede welke 
vragen bij voorrang opgelost dienen te worden.

De eerder gesignaleerde spanning tussen de betekenis van het 
bodemarchief als bron van kennis en als monument zien we op de 
Boshoverheide terug. Die dualiteit is goed herkenbaar in de keuzes die 
worden gemaakt en de verantwoording van die keuzes.

De wetenschappelijke waarde, weliswaar een van de wettelijke criteria 
voor bescherming maar niet het enige, is de legitimatie om het urnen-
veld te beschermen. De wetenschappelijke keuzes en voorkeuren gaan 
echter volgens de toenmalige trend uit naar nederzettingsonderzoek in 
voor die tijd kenmerkende grootschalige opgravingsprojecten, en niet 
naar het onderzoek van grafvelden. De genoemde dualiteit weerspiegelt 
zich in de rolopvatting van de ROB: in de rol van academisch opgeleid 
archeoloog, van deskundige, is de waardering voor het urnenveld laag, 
omdat het niet tot de gewenste kennis leidt, terwijl in de rol van over-
heidsdienst, als uitvoerder van de Wet het urnenveld een hoge waar-
dering krijgt toebedeeld en als monument wettelijk wordt beschermd. 
Bescherming is daarmee vooral het uitstellen van een opgraving naar de 
toekomst, het tijdelijk afsluiten van het archief.

De discussie op het niveau van rationele keuze is normatief onto-
logisch van karakter. Essentiële vragen zijn aan de orde over gewenste 
inrichting van de samenleving en ‘the good way of live’.10 De vraag is: 
hoe belangrijk vindt de samenleving het cultuurhistorische erfgoed en 
wat heeft die samenleving over voor ‘getuigenissen’ van het verleden? 
Moet de overheid zich bemoeien met cultuur en dit financieel steunen 
of overlaten aan de markt? 

10)  Fischer 1995: 156
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Ongestructureerde problemen zijn complexe maatschappelijke vraag-
stukken die worden beheerst door grote onzekerheid over de feiten en 
politieke verschillen van inzicht over de in het geding zijnde waarden. 
Gestructureerde problemen vormen de tegenpool hiervan: consensus 
zowel over waarden als feiten. Kenmerk van het matig gestructureerde 
probleem is dat er consensus bestaat over de waarden en doelen, maar 
dat er onenigheid is over de in te zetten middelen: overeenstemming 
over het probleem, maar dissensus over de oplossing. Dit type proble-
men bestaat vaak uit verdelingsvraagstukken, zowel van schaarse finan-
ciële middelen als van de ruimte bijvoorbeeld. Het slecht gestructureerde 
probleem heeft als kenmerk blijvende onenigheid over de waarden en 
normen, maar consensus over de oplossing.14

De vier typen problemen blijken in de beleidspraktijk te corresponde-
ren met vier door de overheid gehanteerde ‘typen beleid’ of bestuurlijke 
strategieën. Deze strategieën ‘passen’ bij de probleemtypen, in die zin 
dat deze ook het meest geschikt zijn om het soort probleem op te los-
sen. Het gaat om beleid als respectievelijk leerproces, onderhandelen, 
pacificeren en regelen, waarbij de eerste drie strategieën vooral de 
interactie tussen de in een beleidsproces betrokken actoren typeren.15 
Deze theoretische conceptualisering van beleidsproblemen waarin het 
actorperspectief helder is uitgewerkt, gaat ervan uit dat in een bepaalde 
beleidskwestie de verschillende betrokken actoren het wel of niet eens 
kunnen zijn zowel over de probleemformulering als over de doelen en 
middelen van het beleid.

In de eerste fase van de Boshoverheide-kwestie veronderstelde de 
ROB bewust of onbewust dat er niet alleen consensus bestond over de 
doelen en waarden, maar ook over de te nemen maatregelen. De gehan-
teerde strategie komt overeen met ‘regelen’, een oplossing die past bij 
het type gestructureerd probleem. De veronderstelde overeenstemming 
bleek echter, zoals het voorbeeld liet zien, onterecht te zijn. Onterecht 
omdat de ROB geen rekening hield met de ‘twee gezichten’ van Defen-
sie. Het hogere echelon van Defensie stond weliswaar niet onwelwillend 
tegenover de bescherming van het urnenveld, maar van de militairen in 
het veld kon dat niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. In zo’n 
geval spreekt Hisschemöller van een verkeerd gestructureerd probleem.

In de eerste fase is er sprake van een beleidsproces dat gedomineerd 
wordt door één beleidsactor bestaande uit een groep van deskundigen 
die zeggenschap claimt over het gebruik van de ruimte en anderen uit-

14)  Hisschemöller 1993: 26-30.

15)  Idem: 162-173.

Op basis van deze inzichten in het geconstrueerde karakter van beleids-
problemen, op de verschillen in perspectieven die kunnen bestaan bij 
de diverse bij een beleid betrokken partijen en de samenhang tussen 
problemen en oplossingen, onderscheidt Hisschemöller vier typen pro-
blemen op basis van twee ideaaltypische dimensies die hij relateert aan 
bestuurlijke strategieën (figuur 3.2).13 De dimensies zijn ideaaltypisch, 
omdat in problemen feiten en waarden nauw samenhangen; het aange-
brachte onderscheid dient een analytische functie.

De dimensies waarmee hij dit onderscheid aanbrengt, zijn aan de 
ene kant consensus over waarden en normen en aan de andere kant de 
zekerheid over de kennis die nodig is om het probleem op te lossen. 
Deze dimensies reflecteren de definitie van een probleem als een kloof 
tussen een norm of waarde en een perceptie van een bestaande of ver-
wachte situatie – de zekerheid over de benodigde kennis is gerelateerd 
aan een situatie. De vier typen beleidsproblemen kunnen nu als volgt 
gekarakteriseerd worden.

13)  Idem: 26-30.

figuur 3.2 Vier typen beleidsproblemen en corresponderende bestuurlijke strategieën.
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timiteit van het bestaan van verschillende waarden en normen. Waarden 
worden in dit type beleid, dat Hisschemöller ‘onderhandelen’ noemt, 
dus enigermate geobjectiveerd. Dat is ook noodzakelijk in dit beleids-
type, omdat anders een uitzicht op haalbare oplossingen blijft steken 
in al of niet openlijke waardeconflicten. De onderhandelingsruimte is 
daarmee wel beperkt; zo kan niet gesproken worden over het opgeven 
van het behoud van het urnenveld en staat ook het prijsgeven van het 
oefenterrein niet ter discussie.

De omslag in het beleid in de tweede fase, die ik heb beschreven als 
veranderingen in de structurering van het probleem, is daarmee echter 
nog niet verklaard. De vraag waarom die wijziging zich voordeed, is nog 
onvoldoende beantwoord. Het initiatief van de UvA-archeologen leverde 
een belangrijke bijdrage, zoveel is wel duidelijk: door het opgraven van 
een aantal grafheuvels kwam er immers kennis beschikbaar over het 
verleden. Het toegankelijk maken van die resultaten voor het publiek is 
vervolgens voor de gemeente Weert een belangrijke zaak, omdat zij het 
gebied een recreatieve betekenis wil geven.

Wat hier plaatsvindt, duiden bestuurskundigen aan met het begrip 
‘congruente betekenissen’, een concept dat ik in de rest van dit hoofdstuk 
nader zal uitwerken. Maar eerst bespreek ik het handelen van professio-
nals en vervolgens de begrippen ‘handelings-’ en ‘beleidstheorieën’.

3.2 Naar een handelingstheorie

Tot nu toe heb ik het verhaal van de Boshoverheide behandeld als een 
beleidsproces, een proces dat in gang werd gezet door het handelen van 
een beleidsactor, de ROB, die als uitvoerende dienst van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Monumentenwet in 
werking stelde ter bescherming van het urnenveld. Dit besluit had gevol-
gen voor de militairen, waardoor er een proces van communicatie en 
interactie ontstond tussen Defensie en ROB.

We kunnen de actoren in dit proces, de archeologen en de militairen, 
echter ook opvatten als uitoefenaars van een beroep. Het is deze invals-
hoek die de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Donald Schön kiest in The 
Reflective Practitioner, een empirische studie over hoe ‘professionals’ te 
werk gaan bij de uitoefening van hun vak.18 Onder een ‘goede’ professi-
onal verstaat hij iemand die problematische gevallen bewust beschouwt 

18)  Schön 1983.

sluit van participatie. Dit hoeft geen bewuste uitsluiting te zijn; het komt 
eenvoudig niet bij de ROB op dat andere betrokkenen iets zinnigs over 
de omgang met urnenveld kunnen beweren.16

De omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase laat zich 
typeren als de overgang naar een matig gestructureerd probleem. Terwijl 
de ROB in de eerste fase niet erkende dat er sprake was van strijdige 
maar in principe gelijkwaardige belangen, is de Rijksdienst later gaan 
beseffen dat ook de militairen een legitieme claim op het gebruik van 
de ruimte kunnen doen gelden. Dit inzicht in het bestaan van conflicte-
rende doelen, leidt er in eerste instantie echter toe dat de ROB verlangt 
dat Defensie het beschermde gedeelte volledig opgeeft als oefenterrein, 
maar dat blijkt niet haalbaar. Wel is dit inzicht noodzakelijk voor het 
toekennen van een nieuwe betekenis aan de situatie. In het op initiatief 
van de UvA ingestelde samenwerkingsproject krijgt deze nieuwe bete-
kenis pas goed gestalte. De conflicterende doelen blijken omgebogen 
te kunnen worden naar een perspectief van integratie van meerdere, 
verschillende doelen, die een bredere betekenis van het urnenveld impli-
ceren. Naast de wetenschappelijke betekenis komt de cultuurhistorische 
waarde van het urnenveld prominent in beeld, waarmee de zichtbaarheid 
van de cultuurgeschiedenis een belangrijk element wordt dat op zijn 
beurt weer ingezet kan worden voor recreatie- en educatiedoeleinden 
en het toegankelijk maken voor het publiek. Maar ook de betekenis als 
oefenterrein blijft gehandhaafd, zij het dat het oefenen in het gebied van 
het urnenveld wordt beperkt.

Ons voorbeeld laat zien dat een participatiebenadering waarbij niet 
alleen de ROB en de militairen, maar meerdere deelnemers met verschil-
lende belangen zijn betrokken, zoals de archeologen van de UvA en de 
gemeente Weert, een vruchtbare synthese oplevert. Juist het openstellen 
van de discussie blijkt de kans op het ontstaan van nieuwe inzichten te 
vergroten, terwijl intuïtief de verwachting is dat het vinden van oplossin-
gen daardoor complexer en bemoeilijkt wordt.

Het beleidsproces is nu – in de tweede fase – in de termen van 
Lindblom een proces van ‘wederzijdse aanpassing’17 geworden, waarin 
andere perspectieven en visies op het beleidsprobleem aan bod kunnen 
komen en de mogelijkheid ontstaat alternatieve oplossingen te onder-
zoeken. Dit betekent dat de consensus niet zozeer betrekking heeft op 
de in het geding zijnde waarden zelf, maar op de erkenning van de legi-

16)  Schaap & Van Twist (2001: 255) typeren een dergelijke 

uitsluiting als ‘onbewust sociale geslotenheid’.

17)  Lindblom & Woodhouse 1968.
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Waarderingssystemen voorzien de professionele actor met het ‘gereed-
schap’ om in eerste instantie de problematische situatie te taxeren, 
waarmee het proces van reflection- in-action in gang wordt gezet. Opge-
bouwd uit ervaringen en de ‘kunst’ om nieuwe situaties te vergelijken 
met bekende gevallen in termen van overeenkomsten en verschillen, 
waarbij het bekende geval fungeert als metafoor of ‘exemplar’ in de zin 
van Thomas Kuhn, fungeert het stelsel van waarderingen als hulpmiddel 
bij een eerste, voorlopige definitie van het probleem.

Overkoepelende theorieën bestaan uit een taal, een manier van spre-
ken gerelateerd aan de scholing die een professional heeft doorlopen, 
waarmee een situatie in taal uitgedrukt kan worden. Ook het repertoire 
aan theoretische en praktische kennis afkomstig uit bijvoorbeeld een 
vakdiscipline behoort tot deze theorieën, terwijl een ander element 
ervan is hoe een professional afhankelijk van functie en institutionele 
context zijn rol definieert in bepaalde omstandigheden. Dit type theo-
rieën maakt het mogelijk de situatie in kwestie te beschrijven, te inter-

als unieke en complexe situaties, gekenmerkt door een grote mate van 
onzekerheid en ambiguïteit.

Schön baseert zich op observaties van professionals – ingenieurs, 
architecten, planners – tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden 
en komt tot opmerkelijke conclusies. Professionals in de meest uiteen-
lopende beroepen blijken op een vergelijkbare manier te werk te gaan. 
Geconfronteerd met een problematische situatie definieert een professi-
onal in eerste instantie het probleem op grond van een aantal opmerke-
lijke karakteristieken. De professional krijgt daarmee een eerste grip op 
de situatie, waardoor hij in staat is oplossingen voor zich te zien. Maar 
de situatie ‘praat terug’, zoals Schön dat noemt, en als de actor ‘luistert’ 
zal hij het probleem en de situatie opnieuw construeren. Op experi-
mentele wijze probeert hij de situatie te begrijpen én te veranderen. De 
onbedoelde gevolgen die deze experimenten kunnen veroorzaken, wor-
den niet op voorhand afgewezen als ‘foute’ uitkomsten, maar serieus 
genomen en gewaardeerd, waardoor de professional nieuwe betekenis-
sen kan vinden, die vervolgens weer kunnen leiden tot een nieuwe her-
structurering. Deze wisselwerking noemt Schön reflection-in-action.  
Zo komen steeds weer nieuwe oplossingen in beeld voor opnieuw 
gestructureerde problemen. Al doende bezint een professionele actor 
zich, denkt hij heen en terug tussen probleem en oplossing. Een actor 
is als het ware ‘in gesprek’ met de situatie tot zich een bevredigende 
oplossing voordoet.19

Een voorbeeld ter verduidelijking. De al eerder in hoofdstuk 2 
genoemde architect Oud worstelt met een probleem bij het ontwerp van 
een blok arbeiderswoningen in Hoek van Holland. Hij wil een bepaalde 
spanning aanbrengen in het huizencomplex die hij in zijn eerdere ont-
werpen miste. Het ontbreken van spanning waardeert hij dus negatief. 
Hij probeert hiervoor een oplossing te vinden door te experimenteren 
met de ronde vorm: ‘Ik heb weken zitten puzzelen hoe ik deze moeilijk-
heid kon oplossen (figuur 3.3). Het ronde had ik nodig, ter wille van het 
“universele” en de gespannenheid vanwege het heldere, dat daaruit 
resulteert. Ik probeerde van alles […]. Tot ik het vond!’20

Schön laat vervolgens zien dat een professional zich tijdens dit zoek-
proces laat leiden door allerlei waarden, ervaringen, kenniselementen 
en opvattingen. Dit geheel aan denkbeelden en ideologieën waarvan een 
actor zich niet altijd bewust hoeft te zijn, vat Schön samen in twee cate-
gorieën: ‘appreciative systems’ en ‘overarching theories’.21

19)  Idem: 78-104.

20)  Oud 1963: 54.

21)  Schön 1983: 270.

figuur 3.4 Studies voor woningbouw,  J.J.P. Oud.
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volgens overkoepelende theorieën en waarderingsystemen, in het geval 
van de architect een vierde element verschijnt: de voorkeur met betrek-
king tot de betekenis van een artefact. De denkbeelden over wat goede 
architectuur zou moeten zijn materialiseren zich in het wooncomplex 
en zijn daarmee de uitdrukking van de betekenis die de architect toekent 
aan zijn object. Deze betekenis is van normatief ontologische orde en 
geeft dus een voorkeur voor een bepaalde vormgeving weer.

Dit vierde element sluit goed aan bij de vier lagen van oordeels-
vorming van de theorie van Fischer. De problematische situatie en de 
oplossingen vormen bij zowel Fischer als Schön de twee niveaus van 
de eerste orde (de situationele rechtvaardiging en technische verifica-
tie). Het derde niveau (systeemondersteuning) bestaat in de theorie 
van Fischer uit de bredere beleidsdoelen en de waarden die zij verte-
genwoordigen, die Schön waarderingssystemen en overkoepelende 
theorieën noemt, gekoppeld aan een bepaald beroep. Het vierde niveau 
(rationele keuze), dat bij Schön dus enigszins impliciet bleef, kunnen 
we naar analogie van het werkproces van de architect benoemen als het 
niveau dat bestaat uit het toekennen van een betekenis aan het object of 
de zaak waarmee de betreffende beroepsgroep zich bezighoudt.

Om het professionele handelen van archeologen en planologen op een-
zelfde wijze te kunnen ontleden, is nog een theoretisch element nodig: 
het concept ‘handelingstheorie’. Op basis van de inzichten van Fischer 
en Schön hebben Grin en Van de Graaf het concept ‘handelingstheorie’ 
ontwikkeld, dat kort gedefinieerd luidt: een handelingstheorie is het 
stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan het handelen 
van die actor.25 Op basis van uitvoerig empirisch onderzoek hebben Grin 
en van de Graaf overtuigend beargumenteerd dat de handelingstheorie 
van zowel diverse beroepsgroepen als van beleidsmakers geconceptua-
liseerd kan worden volgens de structuur van de vier niveaus van Fischer 
en de inzichten van Schön.26

Een handelingstheorie van een professional bestaat uit vier lagen, 
onderscheiden in een eerste en tweede orde. De eerste orde bevat pro-
bleemdefinities en oplossingen van een specifiek (beleids)project in een 
bepaalde context, en de tweede orde kan worden begrepen als de blik, 
de meer generieke inzichten bestaande uit waarderingssystemen en 
overkoepelende theorieën, waarmee een actor die situatie beschouwt en 
op grond van die inzichten handelt.

25)  Grin & Van de Graaf 2001: 209. 

26)  Grin & Van de Graaf 1996a, 1996b.

preteren en uiteindelijk veranderingen te bewerkstelligen die voldoen.22

Nu wordt ook duidelijk wanneer een oplossing bevredigend is voor 
een professionele actor, en dat is een van de belangrijkste conclusies die 
Schön trekt, namelijk als de oplossing in overeenstemming is met zijn 
waarderingssystemen en overkoepelende theorieën.

De architect laat zich bij zijn zoektocht leiden door zijn denkbeelden 
over wat goede architectuur zou moeten zijn, die voortkomen uit zijn 
overkoepelende theorieën. In dit geval zijn dat esthetische theorieën, 
architectuurtheoretische inzichten en technische kennis en expertise 
aan de hand waarvan hij zijn experimenten uitvoert.

In Ouds esthetische theorie ontstaat spanning door het juiste gebruik 
van de elementen compositie, symmetrie en ritme, de (klassieke) basis-
principes voor de architectuur. Zijn architectuurtheorie houdt onder meer 
ideeën in over het universele, dat staat voor het ‘menselijke’, en de men-
selijke maat die harmonie moet brengen in de vorm van ‘het ronde’.23

De hoekoplossingen die Oud uiteindelijk vond, kenmerken zich door 
‘spanning-door-contrast’, een effect dat werd bereikt door een bepaalde 
combinatie van de rechte lijn en de ronde vorm: ‘Ik bracht op de gebogen 
hoekpartijen – en alleen daar! – een niet te grote uitkragende band aan. 
Daardoor had ik rechte en het gebogene gescheiden en toch doorgezet: er 
was nu spanning.’24

De architect Oud vertegenwoordigt een bepaalde richting of school 
in het denken over architectuur, in dit geval het modernisme, terwijl er 
in dezelfde tijdsperiode ook andere denkrichtingen zijn waar te nemen. 
Het bestaan van verschillende scholen in een bepaalde beroepsprak-
tijk wordt eveneens door Schön gesignaleerd. Dit neemt niet weg dat 
een beroepspraktijk in vele gevallen bestaat uit professionals die een 
opleiding in hetzelfde vak hebben gevolgd en daardoor overkoepelende 
theorieën zullen delen. We zullen hierna nog zien dat ook in de opleidin-
gen van archeologen en planologen verschillende ‘scholen’ bestaan en 
universiteiten verschillende accenten leggen in de opleiding.

Het interessante van het voorbeeld van de architect is, dat het laat 
zien dat naast de drie essentiële karakteristieken van het professionele 
handelen die Schön identificeerde, te weten: probleem, oplossing en ver-

22)  Idem: 268-283.

23)  Oud 1963: 52-55. De theoretische inzichten van Oud 

bestaan uit meer dan vormgevingskwesties; ook het 

functionele element speelt daarin een rol, maar dat laat ik hier 

buiten beschouwing.

24)  Oud 1963: 54, 55.
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vlak. Eenmaal herkend worden die sporen en de patronen die ze kun-
nen vormen geïnterpreteerd als een bekend fenomeen, bijvoorbeeld een 
paalkuil, een haardplaats of een kringgreppel. Het onderscheiden van 
een bepaalde configuratie van paalkuilen leidt dan tot de conclusie dat 
die configuratie een (plattegrond van een) huis of neutraler een gebouw 
voorstelt. Meerdere huizen vormen een nederzetting. Net zoals het 
voorkomen van meerdere kringgreppels wijst op een grafveld. Op dit 
niveau is dus al sprake van een overkoepelende theorie in de zin van 
Schön, een theorie die stelt dat een bepaalde cirkelvormige structuur, 
door archeologen een kringgreppel genoemd, in combinatie met een 
urn en/of crematieresten het overblijfsel is van een grafheuvel. Meer-
dere van deze structuren vormen een urnenveld.

De Canadese archeoloog Trigger noemt dit type theorieën ‘low level 
theories’, generalisaties van bepaalde vaak waargenomen patronen 
en structuren.29 In elke nieuwe situatie, een nieuwe opgraving pendelt 
de archeoloog tussen verschijnselen en algemene uitspraken op basis 
van bekende configuraties. Ook classificaties van artefacten – objecten 
inclusief grondsporen – door middel van typologische schema’s en 
dateringen behoren tot dit type theorieën. Zo kan een urnenveld geda-
teerd worden op grond van de vorm, het type urn of aan de hand van 
gevonden scherven. 

Een volgend type theorieën op een hoger niveau zijn de middle level 
theories, die vaak bestaan uit ontleningen aan andere wetenschappen, 
zoals de antropologie, biologie en geologie.30 Een voorbeeld hiervan is 
de interpretatie van Bloemers van het urnenveld op de Boshoverheide. 
Empirisch is vastgesteld dat het grafveld bestaat uit verschillende typen 
grafheuvels, ronde en langwerpige, de zogenaamde ‘langebedden’. Bin-
nen het type ronde grafheuvels komen kleinere en grotere heuvels voor. 
Nu gaat het erom deze verschillen in grootte te interpreteren in termen 
van de sociale structuur van de prehistorische gemeenschap die de graf-
heuvels opwierp. Bloemers interpreteert de verschillen als symptoom 
van een toenemende sociale complexiteit.31 Een dergelijke verklaring is 
gebaseerd op diverse veronderstellingen, in de eerste plaats dat de soci-
ale status (leeftijd, geslacht, verwantschap, functie) van een dode wordt 
gereflecteerd in de omgang met het lichaam na de dood.32 In de tweede 
plaats dat materiële verschillen, zoals het voorkomen van grotere en 
kleinere grafheuvels, erop wijzen dat materiële ‘goederen’ ongelijk zijn 

29)  Trigger 1989: 20, 21.

30)  Idem: 20-23.

31)  Bloemers 1993: 12-22. 

32)  Bloemers 1988: 61, 131-132. Zie ook Johnson 1999: 2-3, 49-50. 

Naar analogie van Grin en Van de Graaf zal ik later in dit hoofdstuk 
de ideaaltypische handelingstheorieën van archeologen, planners en 
beleidsmakers construeren, na eerst de elementen van de beroepen van 
respectievelijk archeologen en planners te behandelen die nodig  
zijn om de vier elementen van de structuur van de handelingstheorie  
‘in te vullen’.

3.2.1  Van beroep archeoloog

Als archeologen gevraagd wordt naar hun beroep in een situatie waarin 
dat niet onmiddellijk vanzelfsprekend is, zullen de meesten zeggen dat 
ze archeoloog zijn, in plaats van bijvoorbeeld ambtenaar of docent. 
Maar is het ook een beroepsgroep die voldoet aan de kenmerken die 
Schön onderscheidde?

Een beroepsgroep in de zin van Schön bestaat uit professionals die 
eenzelfde opleiding hebben gevolgd, een opleiding waarin de kennis en 
vervaardigheden worden verworven die noodzakelijk zijn voor de uitoe-
fening van het vak. Door het volgen van een dergelijke opleiding delen 
professionals een bepaalde categorie waarderingssystemen en overkoe-
pelende theorieën die inherent zijn aan het vak. Van belang is dat Schön 
hierbij aantekent dat een professional zich niet altijd bewust hoeft te zijn 
van deze koepel aan theorieën, Schön noemt dit – in navolging van M. 
Polanyi – tacit knowing, niet bewust gemaakte kennis en ervaring.27

Archeologen voldoen voor het grootste deel aan deze voorwaarden. 
Om te beginnen is er een universitaire opleiding die tot voor kort de 
enige onderwijsvorm was om het vak van archeoloog te leren.28 Zoals bij 
de meeste academische disciplines leidt de studie niet op voor een dui-
delijk omschreven beroep, behalve eventueel voor een functie aan een 
universiteit als docent en onderzoeker. ‘Onderzoek’ heeft in het taalge-
bruik van archeologen lang de betekenis gehad van opgraven waarbij 
dan ook het ‘uitwerken’ van de opgravingen hoort. Het leren opgraven 
is een elementair onderdeel van de opleiding, voor vele studenten zelfs 
het belangrijkste.

In de ‘veldcursus’ leren studenten het waarnemen van verschijnselen 
die voor archeologen relevantie bezitten, dat wil zeggen een betekenis 
hebben. Het begint met het waarnemen van verkleuringen in de grond 
en kleurverschillen leren herkennen zowel in het horizontale als verticale 

27)  Schön 1983: 52.

28)  1920 Groningen, 1951 Amsterdam, 1959 Nijmegen, 1962 

Leiden, 1971 VU. Sinds kort is er ook een hbo-opleiding.
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van de Stichting RAAP in 1985 was dan ook in eerste instantie bedoeld 
om werkeloze archeologen aan het werk te helpen. Omdat RAAP geen 
opgravingbevoegdheid toekwam, volgens de Monumentenwet, legde 
het zich toe op ‘archeologische veldverkenningen’ en specialiseerde het 
zich in de ontwikkeling en uitvoering van non-destructieve inventarisa-
tietechnieken en -methoden. Pas met het vrijgeven van de opgravingbe-
voegdheid eind jaren negentig zijn de beroepsmogelijkheden aanzienlijk 
uitgebreid.

De archeologische monumentenzorg is een taak van de ROB (zie 
hoofdstuk 1) en van de gemeente- en provinciaal archeologen. Terwijl 
recentelijk in sommige academische opleidingen AMZ als onderdeel 
is opgenomen en de mogelijkheid bestaat ‘erfgoedstudies’ te volgen, 
hebben veel van de archeologen werkzaam bij deze overheidsinstanties 
tijdens hun studie maar weinig geleerd over monumentenzorg. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de ROB zich vooral toelegde op opgra-
ven en wetenschappelijk onderzoek, publicaties, enig educatief werk en 
voorlichting. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe in de periode van Van 
Es de ROB getransformeerd werd in een wetenschappelijke dienst, en 
de monumentenzorg gemarginaliseerd tot het uitvoeren van de Monu-
mentenwet.

Om te bepalen welke vindplaatsen in aanmerking komen voor de 
monumentenstatus is een selectie noodzakelijk. Elke selectie vervolgens 
kan niet buiten een waarderingssysteem, een stelsel van criteria met 
behulp waarvan de waarde van een vindplaats wordt toegekend. De 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief is de leidraad bij het 
toekennen van deze waarde. Het hoofd van de afdeling Monumenten-
zorg, Klok, zegt over selectie het volgende, na eerst het doel van de AMZ 
te hebben vastgesteld: 

Doel is geselecteerde oudheidkundige monumenten te reserveren 
voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek én als zij behalve van 
wetenschappelijke betekenis ook van cultuurhistorische betekenis zijn 
deze monumenten blijvend te behouden. Selectie vindt plaats op grond 
van de wetenschappelijke betekenis en de genoemde cultuurhistorische 
waarde. Wetenschappelijke betekenis ontleent een monument aan de 
verwachtingen die op grond van verworven gegevens – anders dan door 
volledig onderzoek – zijn gewekt. Deze gegevens kunnen betrekking heb-
ben op het karakter, de datering, de gaafheid, de situering, de onderlinge 
samenhang en/of de zeldzaamheid van het monument. De verwachtin-
gen betreffen, populair gezegd, de mogelijkheid door onderzoek een nog 
niet geschreven zinvolle bladzijde aan het boek der geschiedenis toe te 
voegen. Van cultuurhistorische waarde is sprake als het monument zicht-

verdeeld in een samenleving. Vervolgens wordt deze ongelijkheid direct 
in verband gebracht met sociale ongelijkheid. Al deze aannames, die 
zijn ontleend aan de antropologie, worden in dit geval als uitgangspun-
ten gehanteerd, maar zonder explicitering. 

In de academische archeologie bestaat geen consensus over de juiste 
methodologie. Een van de kwesties is of opgraven pure feiten naar boven 
brengt, zoals Binford stelt, en of die onafhankelijk zijn van theorie, of dat 
alles theorie is, een opvatting waar met name de Engelse archeologen 
Shanks en Tilley de protagonisten van zijn. De vraag is wat er precies in 
de grond zit: het ‘evidence for the past’ of ‘evidence about the past’? Er 
worden drie of vier posities onderscheiden die zich bevinden tussen een 
rigoureus positivisme aan de ene kant en een extreem sociaal constructi-
visme aan de andere kant.33

Duidelijk zal zijn dat taal als onderdeel van het repertoire van een pro-
fessional, zoals Schön al aangaf, een niet te onderschatten rol speelt in 
de opleiding en de praktijk van de archeoloog. Taal moet niet uitsluitend 
als vakjargon worden begrepen, maar als een taalpraktijk: al het spreken 
en schrijven in een bepaald wetenschappelijk domein. In de wetenschap-
pelijke praktijk fungeren beschrijvingen als basis. 

Naast taal leren de studenten ook een attitude aan, met betrekking 
tot de waarde van het vak en de betekenis van het bodemarchief en hoe 
daar mee om te gaan. Deze attitude wordt niet expliciet aangeleerd, 
maar komt eerder ‘stilzwijgend’ tot stand en wordt tacit knowledge door 
de manier waarop de docenten over het vak spreken. Studenten leren op 
deze manier de bodem van heel Nederland als vindplaats te beschou-
wen, en dat aan te geven met de metafoor ‘bodemarchief’.

Beroep

Het beroep is in de jaren zestig nog weinig gedifferentieerd en de 
beroepsmogelijkheden zijn dus ook zeer beperkt: universiteit of ROB en 
RMO en plaatselijke musea. In de jaren zeventig kwamen daar de func-
ties bij van stadsarcheoloog34 en provinciaal archeoloog.35 Het oprichten 

33)  Johnson 1999: 176-187. Trigger 1989.

34)  De eerste gemeente die een stadsarcheoloog aanstelde 

was Rotterdam in 1960, gevolgd door Amsterdam in 1971 en 

Utrecht in 1972. Van Es 1976.

35)  Acht archeologen aangesteld bij de ROB en voor de 

helft betaald door de provincie. Drie archeologen voor de 

noordelijke provincies, aangesteld bij de Rijksuniversiteit 

Groningen.
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Alle kenmerken die Schön identificeerde als elementen van het profes-
sionele handelen, blijken van toepassing te zijn op archeologen. Con-
frontaties met problematische situaties, het zoeken van oplossingen 
met behulp van overkoepelende theorieën en waarderingsystemen 
behoren tot de dagelijkse praktijk van de archeoloog. Al deze elementen 
vormen een onderdeel van de handelingstheorie van archeologen die nu 
geschetst kan worden.

Archeologen houden zich bezig met een onderzoeksproces dat ken-
nisvermeerdering van het verleden als doel heeft via het opsporen, waar-
deren en selecteren van vindplaatsen die zouden moeten bijdragen aan 
de noodzakelijk geachte of gewenste kennis.

De betekenis van het bodemarchief, die de voorkeur heeft, is de 
mogelijkheid tot de vermeerdering van kennis over het verleden; een 
voorkeur dus voor de wetenschappelijke betekenis. Op het niveau van 
de eerste orde draait het om het oordelen over de resultaten van het 
onderzoek dat moet leiden tot een selectie van waardevolle en ‘behou-
denswaardige’ vindplaatsen. De opsporing van mogelijke opgravingslo-

baar herinnert aan vroegere beschavingen. Deze waarde laat zich vaak in 
landschappelijke, educatieve, recreatieve of toeristische zin vertalen.36

In de praktijk blijken de genoemde criteria echter niet discriminerend 
te werken. Voor de academisch opgeleide archeoloog is alles immers 
waardevol, hoewel dit afhankelijk is van bepaalde voorkeuren.37 Zoals 
bij Boshoverheide bleek, hadden de archeologen in eerste periode 
geen belangstelling voor grafveldonderzoek. In de jaren tachtig vindt 
er een omslag plaats, geïnspireerd door de processuele benadering die 
algemene uitspraken wil doen over menselijke samenlevingen in het 
verleden, is het grafveldonderzoek opnieuw in de belangstelling van 
archeologen geraakt.38

De waarderings- en selectiecriteria die de ROB op verzoek van het 
ministerie ontwikkelt in de jaren negentig zijn dan ook niet geheel 
nieuw. Groenewoudt definieert een waarderingssysteem als ‘een pro-
cedure met behulp waarvan de verzamelde gegevens kunnen worden 
vertaald in een gekwantificeerd waardeoordeel’. De gegevens worden 
verzameld door inventarisaties van het bodemarchief. In de AMZ-
cyclus vinden we deze trits terug: inventariseren, waarderen, selectie. 
(zie hoofdstuk 1). Hij onderscheidt twee waardenstelsels: een op 
maatschappelijk-humanistische gronden gebaseerd stelsel waarbij 
het bodemarchief wordt opgevat als cultureel erfgoed, en een tweede 
regime op basis van academisch-wetenschappelijke waarden.

Een waarderingssysteem zou dan ook recht moeten doen aan zowel 
de maatschappelijke betekenis als de wetenschappelijke relevantie van 
archeologische vindplaatsen. Kwaliteit en potentiële informatiewaarde 
zijn normen die hieraan voldoen, omdat ze beide aspecten overkoepelen 
en een min of meer universeel karakter hebben Daarbij is de informatie-
waarde een afgeleide van de kwaliteit. De kwaliteit, waarmee uitsluitend 
de fysieke kwaliteit van archeologische overblijfselen wordt bedoeld, 
bepaalt namelijk in hoge mate of de potentiële informatie ook werkelijk 
betekenisvolle antwoorden kan genereren op wetenschappelijke en maat-
schappelijke vragen. De keuze voor kwaliteit als maatstaf is gebaseerd 
op het idee dat fysieke kwaliteit ‘objectief’ meetbaar is en daardoor te 
kwantificeren, ondanks het gegeven dat elk waardeoordeel een sociale 
constructie is.39. 

36)  Klok 1981: 33.

37)  Groenewoudt 1994.

38)  Bloemers 1988: 61.

39)  Groenewoudt 1994: 15.

Element van handelingstheorie archeologen
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dering over het verleden

figuur 3.4 Handelingstheorie archeologen.
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deconcentratie’. Deze twee voorbeelden van een inrichtingsprincipe 
laten bovendien zien hoezeer sociale ideeën en ruimtelijke inrichting 
verbonden zijn. Heel duidelijk is dat in de wijkgedachte, waar sociale 
overwegingen de ruimtelijke vorm mede bepalen, maar ook de voor-
keur voor een regelmatige verstedelijking een sociale achtergrond heeft 
(hoofdstuk 2). De concepten vinden hun ultieme inspiratiebron in de 
kwaliteit van de ruimte en leefomgeving die planners nastreven.

De inrichtingsprincipes zijn goed beschouwd relatief constante 
opvattingen over een ‘goede’ inrichting van ruimte en samenleving en 
fungeren als waarderingssystemen. Taal, beeldtaal en metaforen spelen 
een belangrijke rol in de planconcepten, Randstad-Groene Hart bijvoor-
beeld. Het bijpassende inrichtingsprincipe is dan het open houden van 
het Hart. Hoe dat georganiseerd moet worden is een planningprincipe. 
In meer algemene termen is het handhaven van de stad-landdichotomie 
een van de constante inrichtingsprincipes. Planners lijken een voorkeur 
te hebben voor duidelijk herkenbare open ruimtes aan de ene kant en 
voor dichtbebouwde plekken aan andere kant. Het zoeken naar het 
juiste evenwicht tussen stedelijke en landelijke structuren is de kern van 
dit inrichtingsprincipe 41. 

Planningprincipes zijn denkbeelden over de voorbereiding, vorm, 
werking en het gebruik van plannen en maken deel uit van de overkoe-
pelende theorieën. Planningprincipes zijn dus enigszins een contai-
nerbegrip, waar onder meer planningtheorieën onder vallen, dus voor-
keuren voor bepaalde modellen van besluitvorming zoals het rationele 
model of een vorm van strategische planning. Ook de typen van plando-
cumenten behoren tot deze categorie (streekplan, structuurschets e.d.) 
en de al of niet gewenste participatie van het publiek bijvoorbeeld.42

Deze componenten van de planningdoctrine vertonen een sterke 
overeenkomst met de elementen van de tweede orde van Fischer en 
Schön en kunnen goed gebruikt worden bij de constructie van de hande-
lingstheorie van planners.

Opleiding

De beroepsgroep van planners bestaat niet alleen uit planologen, hoe-
wel die een groot deel van het beroep uitmaken, maar is breder van 
samenstelling. Een planoloog is niet automatisch een planner, een 
planoloog is een afgestudeerde in de planologie. Planologie is ook niet 

41)  Wissink 2000: 104-107.

42)  Van der Valk & Musterd (red.) 1998: 18-30. Faludi & Van 

der Valk 1994.

caties en potentiële monumenten vraagt vervolgens om een nieuwe 
keuze, een keuze tussen het opgraven of beschermen van de geselec-
teerde vindplaatsen. De reflectie op het eerste-ordeniveau behelst dus 
twee keuzemomenten: wat zijn de waardevolle vindplaatsen op deze 
locatie en hoe daarmee om te gaan. De gemaakte keuzes zijn de uit-
komsten van het oordelen over oplossingen. De selectie wordt getoetst 
aan de achtergrondtheorieën op het tweede-ordeniveau, die in het geval 
van de archeologen bestaan uit waarderings- en selectiesystemen en 
wetenschappelijke archeologische theorieën, aangevuld met inzichten 
uit andere wetenschappen, zoals de sociale en natuurwetenschappen. 
De betekenis die archeologen toekennen aan het bodemarchief is te 
vinden op het vierde niveau waar het om voorkeuren gaat met betrek-
king tot die betekenis.

3.2.2 Het van beroep planner 

Het denken over planning en hoe planning kan bijdragen aan de inrich-
ting van de ruimte is in hoofdstuk 2 aan de orde geweest. Denken over 
planning maakt deel uit van de overkoepelende theorieën en waarde-
ringssystemen van de professionals die het beroep van planner uitoefe-
nen en is een belangrijk deel van de opleiding in de ruimtelijke weten-
schappen, waarover later meer.

Planners hebben toegang tot een scala aan theoretische inzichten 
over de mogelijkheden en functies van planning. Ondanks de verande-
ringen in deze inzichten, die zich in de loop van de tijd hebben voorge-
daan, zijn er wel constant gebleven factoren aan te wijzen. Faludi en Van 
der Valk hebben het begrip ‘planningdoctrine’ geïntroduceerd als het 
geheel van samenhangende en duurzame denkbeelden over de ruimte-
lijke orde, de ruimtelijke ontwikkeling en de manier van aanpak om de 
gewenste inrichting te bereiken.40 Zij zien de doctrine als een dominant 
interpretatiekader, een gezaghebbende voorstelling van zaken, die pro-
fessionals in staat stelt de ruimtelijke en sociale werkelijkheid te begrij-
pen om vervolgens te kunnen handelen.

De duurzame denkbeelden krijgen vorm in inrichtings- en planning-
principes. Een inrichtingsprincipe omvat de manier waarop een plan-
gebied het beste kan worden ingericht volgens de planner en bestaat 
uit ruimtelijke planconcepten zoals de ‘wijkgedachte’ of ‘gebundelde 

40)  Faludi & Van der Valk 1994: 6-26. Van der Valk & Musterd 

1998: 19, 22. Zie ook Korthals Altes 1995.
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gegeven de mogelijkheden en beperkingen van complexe stedelijke en 
bestuurlijke constellaties. De definitie van ruimtelijke planning is als 
volgt: ‘de systematische voorbereiding van beleidsvormende en -uitvoe-
rende handelingen, die gericht zijn op het bewust interveniëren in de 
ruimtelijke orde, teneinde ruimtelijke kwaliteiten te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren’.45

Nijmegen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de beschikbare ruimte 
op maatschappelijk aanvaarde wijze kan worden verdeeld, ingericht en 
beheerd. De discipline heeft relaties met zowel de sociale als ruimte-
lijke wetenschappen. Het inrichten van de ruimte dient uiteindelijk een 
goede ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Studenten leren nadenken hoe 
ruimteconflicten op effectieve en efficiënte wijze en in samenwerking 
met andere betrokkenen aangepakt kunnen worden om dat doel te 
bereiken. Een planoloog wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

Hoewel de accenten verschillen zijn invloeden van de theorievorming 
duidelijk aanwezig in de drie opleidingen: de overheid heeft geen centrale  
positie meer in het denken over planning, waar mogelijk interactieve 
planvorming, planning als proces en relatie tussen ruimtelijke en sociale 
structuren. Ook is duidelijk dat een wetenschappelijke discipline heel 
goed een normatieve component kan hebben. Het meest uitgesproken 
is Groningen; daar staat planning in dienst van het maatschappelijk 
welzijn.

Het normatieve karakter van de opleidingen is ook impliciet een erken-
ning van het politiek-ideologische karakter van de ruimtelijke ordening. 
Daaruit volgt weer dat planning geen neutraal apolitiek instrument is.

Handelingstheorie planners

Het is nu mogelijk om het beroep van planner nader te definiëren en de 
elementen van de handelingstheorie van planners te schetsen. Planners 
zijn professionals werkzaam in een beroep dat zich bezighoudt met 
de planning van de fysieke (en sociale) leefomgeving vanuit een visie 
op de inrichting van de ruimte. Planning is gericht op interventie in de 
ruimtelijke orde, omdat zich ergens problemen voordoen die ‘ruimtelijk’ 
van aard zijn en een oplossing behoeven of om een bepaalde situatie of 
toestand te verbeteren, waarbij herinrichting noodzakelijk wordt geacht. 

45)  De Roo & Voogd 2004 (1995): 13. De Roo en Voogd zijn 

beiden hoogleraar in Groningen.

hetzelfde als planning, onder planologie versta ik de wetenschappelijke 
discipline. Waar de discipline zich mee bezighoudt volgt hieronder.

Het brede karakter van het beroep weerspiegelt zich wel in verschil-
lende opleidingen, zowel universitaire als hbo-opleidingen.43 Sommige 
universiteiten hebben een Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,44 
waarin planologie, demografie, economische en sociale en culturele 
geografie of fysische geografie bijeengebracht zijn. Andere universitei-
ten hebben studierichtingen planologie, vaak met gemeenschappelijke 
vakken met sociale geografie. De studie planologie heeft in de meeste 
gevallen een multidisciplinair karakter.

Hieronder volgen korte typeringen van de wetenschappelijke studie 
planologie, volgens de online studiegidsen van de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen en Nijmegen uit 2009.

Amsterdam UvA
Planologie is een sociaal-ruimtelijke wetenschap die onderzoek doet 
naar de verhouding tussen de samenleving en de inrichting van de 
ruimte. De discipline bestudeert ruimtelijke problemen in hun maat-
schappelijke context. De student leert kennis creatief toe te passen om 
oplossingen voor ruimtelijke problemen te formuleren in gegeven maat-
schappelijke omstandigheden. Studenten leren vanuit twee dimensies 
naar de werkelijkheid te kijken, vanuit het ruimtelijk object en vanuit 
handelingspraktijken. Het ruimtelijk object wordt opgevat als het geheel 
van fysiekruimtelijke ontwikkelingen en planmatige veranderingen in 
de leefomgeving op micro- en macroniveau. Handelingspraktijken zijn 
complexen van instituties en planning, waarin publieke en private par-
tijen voortdurend initiatieven nemen tot handelen.

Groningen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de fysieke leefomge-
ving kan worden beïnvloed op een manier die ruimtelijke kwaliteit, de 
kwaliteit van het leven en het maatschappelijk welbevinden bevordert. 
Studenten leren relevante theorieën, methoden en praktische vaardig-
heden, die nodig zijn om planologische vraagstukken te begrijpen, te 
ontleden, te verklaren in de fysieke, sociaal-maatschappelijke, bestuur-
lijke en historische context waarin ze plaatsvinden, om uiteindelijk in 
staat te zijn tot het doen van voorstellen voor planninggericht handelen, 

43)  Academische opleidingen in de planologie aan de 

universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Utrecht 

en Wageningen.

44)  Groningen en Utrecht.
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De evaluatie wordt getoetst aan de overkoepelende theorieën en waar-
deringssystemen van het planningsubject en bestaat uit planningtheo-
retische inzichten, inrichtingsprincipes zoals vigerende planconcepten, 
en diverse kenniselementen. Ideeën over een goede inrichting van de 
ruimte behoren ook tot dit repertoire, evenals taal, beelden en metafo-
ren. Dit zijn de opvattingen en inzichten van de tweede orde (laag 3).

De uiteindelijke voorkeuren hebben betrekking op de inrichting van 
de samenleving, in het bijzonder de inrichting van de ruimte (laag 4). 

3.2.3 Handelingstheorie beleidsmakers 

Ook beleidsmakers hanteren een handelingstheorie die nog niet aan 
de orde is geweest. Beleidsmakers spelen echter een belangrijke rol, 
zoals bleek in de Boshoverheide-kwestie, waarin het gemeentebestuur 
van Weert een aanzienlijke bijdrage leverde aan de oplossing van de 
conflicten. Ook in de drie casussen zijn het de gemeentebesturen die 
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de Vinexlocaties. Om het 
handelen van beleidsmakers inzichtelijk te maken is het dus zinvol hun 
handelingstheorie te schetsen. Voor de constructie van de handelings-
theorie van beleidsmakers baseer ik me op de beleidswetenschappelijke 
literatuur waarin het onderzoek naar het handelen van beleidsmakers 
volop in de aandacht staat. Dat het denken over doen van beleidmakers 
geconcipieerd kan worden als een beleidstheorie is al in de jaren tachtig 
terug te vinden in de literatuur.46 Bestuurskundigen hebben beredeneerd 
dat ook beleidsmakers te zien zijn als een beroepsgroep in de zin van 
Schön en dus gekenmerkt worden door een handelingstheorie.47

De handelingstheorie van beleidsmakers bevat weer de vier elementen 
die we bij de archeologen en planners zagen. Op het eerste niveau evalue-
ren beleidsmakers de doelen en middelen, waaronder de effecten en kos-
ten van een bepaald beleid zoals zij dat voorstaan. Het beleidsprobleem 
bevindt zich op de tweede laag en in de manier waarop beleidsmakers het 
probleem definiëren ligt de betekenis van de doelen en middelen van de 
eerste laag. In gevallen waarin de bodem een rol speelt omdat archeolo-
gen claimen dat het om een waardevol deel van het bodemarchief gaat, 
krijgen dergelijke terreinen op dit tweede niveau een betekenis toegekend.

46)  Hoogerwerf 1984. Ook in de Angelsaksische literatuur 

gebruikte bijvoorbeeld Sabatier (1987) een vergelijkbaar 

begrip: ‘policy beliefsystem’.

47)  Van de Graaf 1983. Van de Graaf & Hoppe 1989. Grin & 

Van de Graaf 1994, 1996a.

Planning is het plannen van ruimtelijke transformatieprocessen. Het 
object van planning kan als volgt worden omschreven: het object van 
planningprocessen is het formuleren van ruimtelijke ontwikkelings-
strategieën (plannen en programma’s) voor de leefomgeving die van 
invloed zijn op de aangetroffen ruimtelijke orde, op een manier die over-
eenstemt met de voorkeuren van het planningsubject voor de inrichting 
van de ruimte.

Reflectie op het niveau van de eerste orde gaat over de evaluatie van 
de planvorming, van de gevolgen en neveneffecten van verschillende 
ruimtelijke planningstrategieën (waaronder plannen en programma’s) 
en leidt tot een keuze voor een plan of ontwerp dat de kwaliteit van de 
leefomgeving het meest benadert (laag 1). De keuze is afhankelijk van 
het gebied en de situatie waarin het ruimtelijk probleem zich voordoet 
(laag 2).

Element van handelingstheorie Planners

Oordelen over oplossingen Oordelen over de gevolgen  
van verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Probleem definities Het vinden van een bij de aard van 
het plangebied passende synthese 
van ruimtelijke concepten en het 
kiezen van een daarvoor geschikte 
werkwijze

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Inrichtings- en planningsprincipes;
inzichten uit de sociale wetenschap-
pen

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving in het bijzonder van  
de ruimte

figuur 3.5 Handelingstheorie planners.
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3.3 voorwaarden voor gecoördineerd handelen

Als in een sociale omgeving waarbij meerdere actoren betrokken zijn, 
bepaalde doelen moeten worden verwezenlijkt, is het noodzakelijk dat 
die actoren succesvol samenwerken. De kwestie is hoe te komen tot 
succesvolle samenwerking, hoe gecoördineerd handelen niet aan het 
toeval over te laten, en welke condities daarvoor nodig zijn.

Gecoördineerd handelen is mogelijk als actoren consensus bereiken 
op het niveau van de tweede orde. Consensus op dit niveau is weliswaar 
een voorwaarde die voldoende is, maar toch tot de uitzonderingen 
behoort. Daarom is het van belang na te gaan of er andere, minder 
strengere condities dan consensus te vinden zijn om gecoördineerd 
handelen mogelijk te maken. Daartoe vergelijken we de handelings-
theorieën van archeologen, planners en beleidsmakers en gaan we de 
verschillen en overeenkomsten na. De overeenkomst is dat alle drie de 
beroepsgroepen geïnvolveerd zijn in een heuristisch zoekproces, dat 
voorgesteld kon worden als een gelaagd proces van oordeelsvorming, 
zoals in het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet met de theorie van 
Fischer. De structuur van dat proces, de opbouw in vier lagen met de 
onderscheiden elementen is hetzelfde, terwijl de inhoudelijke invulling 
verschilt. Dat betekent dat de drie beroepsgroepen zich onderscheiden 
door ongelijksoortige handelingstheorieën.

Beleidsmakers houden zich bezig met het ontwikkelen van beleidspro-
jecten die de toestand in de wereld zodanig trachten te beïnvloeden dat 
aan de voorkeur voor de inrichting van de samenleving zoveel mogelijk 
recht wordt gedaan. Voor planners geldt min of hetzelfde, behalve dat 
het in het bijzonder over de inrichting van de ruimte gaat. Daarentegen 
bestaat het object van het zoekproces van archeologen uit de evaluatie 
van de mogelijkheden tot voortgaande kennisverwerving die bijdraagt 
aan de geprefereerde betekenis van het bodemarchief.

In de respectievelijke handelingstheorieën zien we dit verschil terug 
in de positie die het begrip ‘betekenis toegekend aan het bodemarchief’ 
inneemt. Voor archeologen is het een normatief ontologisch concept – 
op het vierde, hoogste niveau van de handelingstheorie – waarmee de 
onderzoeksstrategieën worden beoordeeld of geëvalueerd. De betekenis 
van het bodemarchief is de drijfveer die de keuzes in het onderzoeks-
proces stuurt.

De twee niveaus van de tweede orde vormen het gezichtpunt van waar-
uit beleidsmakers de situatie en het specifieke beleid beschouwen, en  
ze vormen het toetsingskader voor de evaluatie van de doelen en midde-
len. De derde laag bevat de empirische en normatieve achtergrondtheo-
rieën, een meer algemene benaming voor de overkoepelende theorieën 
en waarderingssystemen van Schön. De voorkeuren voor de inrichting 
van de samenleving vormen de vierde laag van de handelingstheorie 
van beleidsmakers.48

48)  Ontleend aan Grin & Van de Graaf 1994, 1996a.

Element van handelingstheorie beleidsmakers

Oordelen over oplossingen Oordelen over effecten,  
neveneffecten en kosten van  
beleidsopties

Probleem definities Definiëring van het beleids probleem 
en het toekennen van een betekenis  
aan de beleidsdoelen en -middelen  

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.6 Handelingstheorie beleidsmakers.
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Geen gedeelde betekenissen, toch gecoördineerd handelen

Het ligt dus niet voor de hand dat actoren met ongelijksoortige han-
delingstheorieën, zoals beleidsmakers en planners aan de ene kant en 
archeologen aan de andere, in staat zullen zijn om ‘gedeelde betekenis-
sen’ aan een stuk bodemarchief toe te kennen. Volgens Grin en Van de 
Graaf is dat ook niet noodzakelijk. De auteurs hebben op overtuigende 
wijze aannemelijk gemaakt dat ook actoren met ongelijksoortige hande-
lingstheorieën heel goed een gemeenschappelijk handelingsperspectief 
weten te ontwikkelen gericht op een resultaat dat zowel wenselijk als 
realiseerbaar is. Om een dergelijk resultaat te bewerkstelligen, is het niet 
noodzakelijk dat actoren streven naar consensus over de in het geding 
zijnde waarden, noch naar het bereiken van een compromis. Het begrip 

Het toekennen van een betekenis aan het bodemarchief bevindt zich bij 
zowel beleidsmakers als planners op de tweede laag van de respectieve-
lijke handelingstheorieën. Daarmee is het een begrip van de eerste orde 
en vervult het een functie in een bepaald beleid als middel of doel. De 
betekenis die het bodemarchief krijgt toegekend vloeit voort uit de voor-
keuren voor de inrichting van de samenleving, voor beleidsmakers en 
planners een normatief ontologisch concept. Die voorkeuren inspireren 
de ontwikkeling van het beleid of plan dat aan de orde is, waarvan delen 
van het bodemarchief slechts een element zijn en eventueel een beteke-
nis toegekend krijgen als bijdrage aan de oplossing van het beleidspro-
bleem zoals gepercipieerd door beleidsmakers. Voor archeologen is het 
bodemarchief echter de ultieme inspiratiebron en het richtsnoer voor 
het onderzoek.

Element van handelingstheorie archeologen

Oordelen over oplossingen Oordelen over behoud/bescherming 
dan wel opgraven gelet op de AMZ-
cyclus

Probleem definities Definiëring van het probleem:  
het verzekeren van voortgaande  
kennisverwerving

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Wetenschappelijke theorieën en 
waarderings- en selectiecriteria

Normatief ontologische voorkeuren Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Planners beleidsmakers

Oordelen over gevolgen van 
verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Oordelen over effecten, neveneffec-
ten en kosten van beleidsopties

Definiëring  van het plannings-
probleem en het toekennen van een 
betekenis aan de plannen, waaronder 
het toekennen van een betekenis aan 
de terreinen die archeologen claimen 
als bodemarchief

Definiëring van het beleidsprobleem 
en het toekennen van een betekenis 
aan de beleidsdoelen en -middelen,  
waaronder het toekennen van een 
betekenis aan de terreinen die archeo-
logen claimen als bodemarchief

Planningtheorieën, ruimtelijke  
organisatieprincipes, inzichten uit de 
sociale wetenschappen

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Gewenste inrichting van de samen-
leving in het bijzonder van de ruimte

Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.7 Handelingstheorieën van archeologen, planners en beleidsmakers
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kan zijn voor anderen vanwege de functie als toeristisch of educatief 
interessante locatie. Om dergelijke gebieden beter te ontsluiten is een 
nieuw instrument bedacht, de fiets- en wandelroutes TRAP.

In de tweede fase blijft de betekenis van het terrein voor de militairen 
in de eerste plaats een oefenterrein. Zij stemmen echter wel in met een 
bepaalde mate van beperking van het oefenen door nu ook rekening 
te houden met de betekenis van het terrein voor anderen, de natuur- 
en archeologische waarden, de ‘archeologische inhoud’, zoals ze dat 
noemen. De negatieve betekenis die zij eerder aan het gemarkeerde 
gedeelte van terrein gaven, een obstakel, is omgedraaid in een matig 
positieve.

De gemeente Weert, die niet aanwezig was in de eerste fase, is nu 
bezig met de wijziging van het bestemmingsplan, onder andere in ver-
band met een nieuw aan te leggen luxe vakantiepark iets ten noorden 
van het urnenveld. De gemeente heeft een belangrijke inbreng. Omdat 
zij aan het gebied een recreatieve betekenis heeft toegekend, is de 
gemeente een groot voorstander van het benutten van de zichtbaarheid 
van het urnenveld en het toegankelijk te maken voor het publiek. Zeker 
omdat de resultaten van de opgravingen zich uitstekend lenen om een 
toepassing te vinden in de fietsroute.

Dit is een mooi voorbeeld van congruente betekenissen. Al deze 
verschillende, maar positieve betekenissen, toegekend door de verschil-
lende betrokkenen, brengen samengenomen een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief voort, waardoor gecoördineerd handelen en een 
oplossing waarin iedereen zich kan vinden mogelijk worden.

Alle actoren zijn in staat geweest een bredere betekenis te geven 
aan de terreinen die archeologen claimen als bodemarchief, ook de 
archeologen zelf. Die bredere betekenissen zijn veranderingen op het 
eerste-ordeniveau en bleven binnen de grenzen van de tweede-orde-
opvattingen. Dat is precies waarom congruente betekenissen verschil-
len van gedeelde betekenissen of het najagen van gedeelde waarden.51 
Congruentie is een theoretisch concept, maar gericht op de praktijk, het 
praktisch handelen. Actoren zullen in het algemeen handelen in over-
eenstemming met de eigen tweede-orde-overtuigingen en zeker niet in 
strijd met de eigen handelingstheorie. Die overtuigingen en opvattingen 
zijn veelal een constante en zullen niet snel ter discussie staan.52

51)  Grin 2006: 122, 123.

52)  Schön 1983: 268-275.

‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en van de Graaf als voor-
waarde voor de coördinatie van het handelen van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën.49

Het bewust op zoek gaan naar ‘congruente betekenissen’ volstaat in 
deze optiek om gezamenlijk gedragen oplossingen tot stand te brengen. 
Het begrip ‘congruente betekenissen’ duidt een vorm van overeenstem-
ming aan die wordt bereikt als de betrokken actoren ieder voor zich 
een positieve betekenis toekennen aan het gemeenschappelijk object 
van beleid, die tegelijkertijd zinnig en uitvoerbaar is in de ogen van alle 
betrokkenen.

Ik zal dit weer toelichten met het geval van de Boshoverheide, waar 
zich in de tweede fase zodanige veranderingen hebben voorgedaan in 
de betekenis die de betrokkenen toekennen aan het ‘terrein door archeo-
logen van waarde geacht’, dat er sprake is van congruente betekenis-
sen. In de tweede fase verandert de stellingname van de actoren. Voor 
een groot deel is dit op het conto te schrijven van de UvA, die nieuwe 
ontwikkelingen in gang zette. De UvA, een nieuwe actor in het proces, 
doorbreekt de impasse met het voorstel om een deel van het urnenveld 
op te graven en met proefsleuven te onderzoeken. De voorkeur voor 
onderzoek gericht op kennisvermeerdering die alle archeologen nastre-
ven heeft prioriteit gekregen. Deze verandering is ingegeven door de 
processuele archeologie, een neopositivistische benadering, die vooral 
geïnteresseerd is in langetermijnontwikkelingen en culturele processen. 
Grafvelden zijn in deze benadering bij uitstek geschikt om dergelijke 
ontwikkelingen te onderzoeken. Het resultaat is dat er een verhaal over 
het urnenveld kan worden verteld op de informatiepanelen langs de 
fiets- en wandelroute. Doordat bovendien de opgravingen een functie 
krijgen in het onderwijs, leren de studenten de technieken en methoden 
van het bodemonderzoek. Het bodemarchief in de betekenis als oefen-
terrein voor studenten in de archeologie is een van de nieuwe beteke-
nissen. Deze gelukkige combinatie van doelen opende in dit geval de 
mogelijkheid tot congruente betekenissen.

Niet verwonderlijk blijft de voorkeur van de archeologen voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief dus recht overeind. Daar-
naast verschijnt de cultuurhistorische betekenis van het urnenveld, een 
betekenis die de ROB alleen hanteert voor zichtbare overblijfselen van 
het verleden.50 De ROB is gaan inzien dat juist die betekenis van belang 

49)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996a. Grin 2006.

50)  Klok 1981: 33.
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Hoewel de veranderingen deels te danken waren aan een gelukkige 
samenloop van omstandigheden die de archeologen, militairen en 
gemeente Weert bij elkaar bracht, zijn die omstandigheden juist ook 
als oorzaak aan te merken van de bewuste poging om de situatie te 
verbeteren. De shock die ontstond door het optreden van het Duitse 
legeronderdeel, maar ook de cumulatieve effecten van de continue 
beschadigingen zette de reflectie op gang. De belangstelling die het 
urnenveld daardoor in de media kreeg, zal de urgentie om iets te doen 
hebben versterkt. Elementen van de omstandigheden geven een aan-
wijzing over de voorwaarden voor het ontstaan van congruente bete-
kenissen. Ook het besef dat bij het hoofd monumentenzorg van de 
ROB is doorgedrongen dat effectiviteit van de wettelijke bescherming 
in de praktijk te wensen overlaat, en de veranderende opvattingen over 
monumentenzorg, zullen meegeholpen hebben een andere aanpak voor 
te stellen. Het belang van restauratie en consolidering van grafheuvels 
is een van die veranderingen. Het initiatief van de UvA paste daar goed 
bij. Het opgraven en het leggen van de proefsleuven waren zowel een 
leermoment voor studenten, als de manier om kennis te genereren over 
de vroegere bewoners en hun grafrituelen. Bovendien leverde deze stra-
tegie kennis op die benut kon worden voor de restauratie en consolida-
tie van het urnenveld. Die kennis was voor de gemeente Weert op haar 
beurt belangrijk voor het publiekelijk toegankelijk maken van het gebied. 
Zo paste alles mooi in elkaar. 

Hiermee zijn de begrippen geïntroduceerd waarmee de casussen in de 
volgende drie hoofdstukken kunnen worden geanalyseerd. De centrale 
vraag daarbij is of ook in die gevallen kansen op het ontstaan van con-
gruente betekenissen ontstonden. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden gegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden.

Voor de militairen op de Boshoverheide heeft het oefenen in dienst van 
de verdediging van volk en vaderland in tijden van nood nooit ter dis-
cussie gestaan. Voor de gemeente Weert is het gebied waar het urnen-
veld ligt een middel dat meehelpt om bijvoorbeeld een goede lokale 
leefomgeving te realiseren. Zonder tot in detail de handelingstheorie 
van de gemeente te kennen, is duidelijk dat er in haar achtergrondtheo-
rieën ‘ruimte’ aanwezig is om het urnenveld en het toegankelijk maken 
ervan als een positieve bijdrage te zien. Voor de archeologen is de zicht-
baarheid van het urnenveld een reden de cultuurhistorische betekenis 
mee te laten spreken – een situationeel bepaalde verandering. De voor-
keur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief blijft 
ongewijzigd.

Een andere oorzaak waarom actoren en professionals er maar spaar-
zaam toe komen om te reflecteren op het tweede-ordeniveau, is dat 
handelingstheorieën zelf-referentieel zijn en niet zelf-reflectief.53 Mensen 
in het algemeen zijn zich er lang niet altijd bewust van dat ze de wereld 
waarnemen door een referentiekader. Dat geldt ook voor professionals. 
Het vergt dus enige afstand voor archeologen of planners om te besef-
fen dat ze handelen vanuit een handelingstheorie.

Zeker als de actor handelt vanuit een positie in instituties en organisa-
ties die, naast wettelijke regels, gebonden zijn aan maatschappelijke nor-
men en waarden.54 Binnen deze instellingen kunnen bepaalde opvattin-
gen en visies over de werkelijkheid worden ‘geïnstitutionaliseerd’ in een 
handelingstheorie en als vanzelfsprekend worden ervaren.55 Actoren die 
werken in organisaties en instituties waarin een bepaalde handelingsthe-
orie is geïnstitutionaliseerd, reproduceren die achterliggende opvattingen 
steeds opnieuw, in de praktijk van hun handelen. Deze te geringe afstand 
tot de vanzelfsprekendheid van de eigen opvattingen en voorkeuren 
geeft in de praktijk steeds weer problemen, zoals in de eerste fase van 
de Boshoverheide duidelijk het geval was. Het eenzijdig handelen van 
de ROB leidde niet tot het gewenste resultaat. Congruente betekenissen 
zijn dan ook moeilijk uitsluitend vanuit de eigen invalshoek te bereiken. 
Meestal zullen daar anderen met andere gezichtspunten bij nodig zijn. 
De overleggroep met de diverse partijen die in het geval van de Bosh-
overheide tot stand kwam, fungeerde als een ‘forum’ waar geleerd kan 
worden.56

53)  Van Twist 1995, 186-195. Schaap & Van Twist 2001: 255.

54)  Van der Valk & Faludi 1998. Hajer 1995.

55)  Schön & Rein 1994: 29, 30.

56)  Grin & Van de Graaf 1996b: 356-358.



 DORP IN hEt RIvIERENlaNDschaP:  
Elst-wEstERaam

 

 Proloog

Een van de eersten die, meer dan anderhalve eeuw geleden, op zoek 
gaat naar archeologische overblijfselen in de Betuwe is de predikant 
O.G. Heldring.1 Samen met een vriend, de student J.J. in de Betuw, wan-
delt hij in 1838 eerst naar Randwijk om daar te speuren naar Bataafse en 
Romeinse oudheden. Aanleiding voor hun wandeltocht is het gerucht 
dat er een nieuwe woerd ontdekt is. Zij willen daarom alle woerden in 
de Overbetuwe bezoeken om de bijzondere kenmerken ervan na te gaan 
en door vergelijking mogelijke conclusies te trekken. Via Heteren en 
Valburg bereiken de beide heren Elst. Ze bezoeken onder andere een 
hoge woerd onder de buurtschap Aam ‘waarop eene menigte duifsteen 
en scherven van urnen gevonden worden, zoodat de eigenaar ons zeide, 
dat letterlijk de ploeg op sommige plaatsen rammelde door de menigte 
van scherven.’2

In de buurt van deze woerden ligt de Ronde Hof, waar eveneens 
duifsteen, blauw marmer en urnen gevonden zijn. De eigenaar van deze 
Ronde Hof, Wessel Breunis, heeft eens ‘een steen, afkomstig van een 
grote pot, blijkbaar met eene X, gevonden’. Heldring verneemt van het 
bestaan van een plek, genoemd ‘den hoogen Hof’, waar tegenover zich 
een ‘spookboschje’ verheft. Zelf heeft hij deze Hof niet bezocht.3

Eind jaren zestig van de twintigste eeuw bezoeken medewerkers 
van de ROB ‘oude woongronden’ in de Betuwe en voeren ter plaatse 
veldcontroles uit. Zij doen dit op basis van de bodemkaarten van de 

1)  Heldring 1838. 

2)  Idem: 33.

3)  Idem: 32. Er zijn vele plekken die ‘Hoge Hof’ heten en ook 

meerdere ‘Ronde Hoven’, zodat het moeilijk is precies uit te 

maken waar Heldring is geweest. De buurtschap Aam geeft in 

ieder geval een aanwijzing. In de wandelroute Elst (Regionaal 

Bureau voor Toerisme KAN, z.j.) wordt ervan uitgegaan dat 

Heldring De Hoge Hof, dat later de monumentenstatus 

kreeg, heeft bezocht, zie fig. 4.1.

4 )
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figuur 4.1 Plangebied Elst.
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Ook de andere ‘oude woongrond’ in de buurt, bekend als Landaspad 
en Zwarte Hof en later Elst/Aam genoemd, wordt in 1983 wettelijk 
beschermd na een veldcontrole door Noordam.9 Het gebied bevat spo-
ren uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Er 
zijn menselijke botresten gevonden en merovingische kralen. Dit zou 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een Merovingisch grafveld.

Op het terrein Groenoord, de derde vindplaats, zijn in 1957 vondsten 
gedaan door de heer Elzinga, eigenaar van de grond. Hij heeft onder 
meer spinschijfjes gevonden uit de IJzertijd, die zich in het Gemeente-
museum van Arnhem bevinden. Ook dit terrein bevat vondsten uit de 
IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Het is in 1969 
nog voornamelijk in gebruik als boomgaard en voor een gedeelte als 
bouwland en biedt plaats aan boerderij en erf. In 1980 wordt het voor-
namelijk als bouwland gebruikt en zijn er rond de boerderij veel loodsen 
en schuren evenals een nieuw woonhuis gebouwd. Noordam vindt 
honderden scherven, nu ook merovingische. Op het hoogste gedeelte 
worden de meeste vondsten gedaan.

In 1983 wordt het voornemen tot wettelijke bescherming kenbaar 
gemaakt. Ook de nieuwe eigenaar tekent beroep aan. Naar aanleiding 
van dit beroep onderzoekt de ROB de percelen en wat er in de loop van 
de tijd mee is gebeurd. Nu blijkt dat er veel grondverzet is geweest voor 
de aanleg van de boomgaard in 1963 en later, in 1984, als de bomen 
weer gerooid worden. Verder wordt de grond regelmatig gewoeld. Ook 
in de toekomst zal woelen, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
nodig zijn. Voor woelen is geen vergunning ex. art. 12 van de monumen-
tenwet nodig. Woelen behoort tot ‘normale agrarische activiteiten’. Klok 
merkt daarbij op dat als de beschadigingen door deze vorm van gebruik 
bekend waren geweest ten tijde van het voornemen, het monument 
niet was voorgedragen voor wettelijke bescherming.10 De wettelijke 
bescherming gaat dan ook niet door. Het perceel krijgt de status van 
attentiegebied.11 Alle drie de terreinen worden in 1992 opnieuw door de 
ROB geïnspecteerd. De monumenten en het attentiegebied liggen in het 
toekomstige plangebied Westeraam en zijn in figuur 4.3 aangegeven.

In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijf ik het proces van interactie 
tussen de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Vinex-
locatie Westeraam. Voor de archeologen zijn dit de ROB, de Stichting 
RAAP, de provincie Gelderland en het Bureau Archeologie van Nijme-

9)  CMA C40-12; CAA 40C-32N.

10)  Memorandum Klok d.d. 14 februari 1984.

11)  CAA 40A-15Z.

Stichting Bodemkartering (Stikabo), die na de Tweede Wereldoorlog 
de Nederlandse bodem in kaart bracht. In 1946 was de Betuwe aan de 
beurt. In de buurt van Elst troffen de karteerders ‘vuile lagen’ aan met 
bewoningssporen, die zij benoemden als ‘oude woongrond’. Drie van 
deze oude woongronden die gekenmerkt worden door een hogere lig-
ging ten opzichte van de rest van het landschap zullen een hoofdrol 
spelen in dit hoofdstuk. Deze plekken staan bekend als De Woerd of De 
Hoge Hof, Landaspad of Zwarte Hof en Groenoord.

In een van die oude woongronden zet J. Noordam, veldtechnicus 
bij de ROB, in 1980 drie boringen in perceel 85 bij Elst. Het perceel is 
eigendom van de heer Breunisse en is in gebruik als boomgaard. De 
boringen geven een duidelijke aanwijzing voor ‘oude bewoning’, hoewel 
Noordam zelf geen vondsten heeft gedaan. Wel vermeldt hij dat ‘de 
eigenaar tijdens het planten van de bomen vondsten verzameld schijnt 
te hebben’. Ook zijn volgens een arbeider die Noordam ter plekke 
spreekt archeologische resten bij het planten van bomen en het graven 
van sloten gevonden. Het zuidoostkwadrant van dit perceel, genaamd 
‘de Woerd’, ‘lijkt zeker monumentwaardig’.4

In 1983 wordt dit kwadrant (voorlopig) wettelijk beschermd.5 Op de 
registratie van het monument wordt de aard ervan beschreven als: ter-
rein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en Vroege en 
Late Middeleeuwen. De reden van de bescherming is dat de vindplaats 
van algemeen belang is wegens zijn betekenis voor de wetenschap.6 
H.J.D. Breunissen, een achterkleinzoon van de Wessel Breunis waarmee 
dominee Heldring sprak, en eigenaar van het perceel dat sinds 1821 in 
het bezit is van de familie, tekent in december 1983 formeel bezwaar 
aan tegen de voorgenomen bescherming.7 Na overleg met Redmer Klok, 
hoofd Beschrijving en Monumenten van de ROB, trekt de eigenaar zijn 
bezwaarschrift in.8 De definitieve wettelijke bescherming ex. art. 19 van 
de Monumentenwet volgt in 1985.

4)   J. Noordam, 26 maart 1980, Beschrijving van perceel 85 

(kadastergegevens 1970) en verslag van boringen. 

5)  CMA nr. 40C-10; CAA nr. 40C-36N.

6)  Registratie onroerende archeologische Monumenten, z.j., 

rapporteur R.S. Hulst.

7)  De familie Breunissen bezat meerdere boerderijen in de 

omgeving, waaronder sinds 1821 de boerderij Westeraam. De 

laatste bewoner van de boerderij, Wessel, is een telg uit het vijfde 

geslacht. In 2007 brandde een schuur achter het woonhuis van 

de boerderij – intussen een saunacomplex – af, waarna grond en 

opstallen door GEM Westeraam aangekocht werden.

8)  Memorandum Klok d.d. 14 februari 1984. Het gesprek met Breunissen 

ging over de motieven voor zijn beroep en het gebruik van de grond.
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terrein waarin De Hoge Hof ligt is verkocht voor 1,5 miljoen gulden.12

Al eerder heeft de ROB de gemeente schriftelijk geattendeerd op de 
aanwezigheid van twee beschermde monumenten en een attentiegebied 
in het plangebied, die in principe onaangetast moeten blijven.13 Boven-
dien wijst de ROB erop dat de kans groot is dat er in het plangebied 
meer waardevolle archeologische terreinen voorkomen, gezien de geo-
morfologische opbouw. Het is daarom raadzaam het gebied ‘nog even’ 
nader te onderzoeken door een veldkartering. In een bijlage worden de 
monumenten zeer summier beschreven als verhoogde terreinen waarin 
sporen voorkomen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Mid-
deleeuwen (De Hoge Hof). De rest van de bijlage bestaat uit standaard 
informatie, zoals wettelijke verplichtingen en beheersvoorschriften, 
waarbij wordt aangegeven wat er allemaal wel en niet kan op een wette-
lijk beschermd terrein. De doelstellingen van de wettelijke bescherming 
worden als volgt geformuleerd:

12)  Klok, Status Elst, onder overleg 13 december 1994. 

13)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 14 oktober 1994.

gen. Van de gemeente Elst zijn de betrokken actoren het gemeentebe-
stuur en het ambtelijk apparaat. Verder participeren de grondexploitatie-
maatschappij (GEM-Westeraam) en, namens de gemeente, het steden-
bouwkundig ontwerp bureau Buro 5 Maastricht. 

4.1 Fase 1 (1994-1996) – de kwestie rond het station

De eerste schermutselingen

De gemeente Elst op wier grondgebied dit alles zich heeft afgespeeld, 
is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners, gelegen in de 
Betuwe ten zuiden van Arnhem, die in 1992 in het kader van de Vierde 
nota ruimtelijke ordening extra als uitbreidingslocatie voor woningbouw 
wordt bestempeld. Het gebied Westeraam ten oosten van de bebouwde 
kom van Elst wordt bestemd voor de bouw van 2350 woningen met 
bijbehorende voorzieningen. Het plangebied is circa 220 ha groot en 
ligt ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De noordelijke grens 
wordt gevormd door de Linge, terwijl Rijksweg 52 de oostelijke begren-
zing vormt en de Aamse straat de zuidelijke grens is (figuur 4.1). Het 
gebied is voor de helft in gebruik als grasland, de andere helft wordt 
gebruikt voor glastuinbouw, akkerbouw en als laagstamboomgaard.

De eerste confrontatie tussen ROB en gemeente Elst vindt plaats in 
het najaar van 1994. Aanleiding is een door de gemeente geplande sta-
tionslocatie, vooruitlopend op het ontwerp bestemmingsplan Elst/Wes-
teraam. De gemeente wil subsidie aanvragen bij de Europese Gemeen-
schap voor de bouw van dit station en heeft daarom behoefte aan snelle 
besluitvorming. Het probleem is echter dat de toegangsweg naar het 
station dwars over monument De Hoge Hof loopt en daardoor een ern-
stig obstakel voor de gemeentelijke plannen vormt (figuur 4.2). De ROB 
zet in op behoud van het monument. De Hoge Hof moet in situ behou-
den blijven voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, zoals een 
opgraving. In de discussies over deze kwestie blijven beide partijen op 
hun standpunt staan. De ROB argumenteert dat de gemeente al negen 
jaar op de hoogte is van het feit dat er twee beschermde monumenten in 
het plangebied liggen en dat er dus rekening mee gehouden had kunnen 
worden. De gemeente voelt er niets voor de plannen aan te passen; elke 
wijziging betekent een verlies van de kwaliteit van het ontwerp. Boven-
dien zijn grote stukken grond al verkocht aan projectontwikkelaars. Het 

figuur 4.2 Ontwerp stationslocatie.
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De impasse wordt enigszins doorbroken als de gemeente in een over-
leg, waar ook de burgemeester van Elst, Mr. H.T.M. Galama,16 aanwezig 
is, ingaat op het voorstel van de ROB om monument De Hoge Hof 
aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zoals gebruikelijk in de 
AMZ is het hele perceel waarin de bewoningssporen zijn aangetroffen 
beschermd. Het onderzoek door middel van proefsleuven is bedoeld 
om de grenzen van het monument vast te stellen. De resultaten van het 
onderzoek kunnen aanleiding zijn om de eerder ingenomen standpun-
ten te herzien. Bovendien zal het hele plangebied geïnventariseerd wor-
den op het voorkomen van archeologische overblijfselen.17

Beide onderzoeken worden in het voorjaar van 1995 uitgevoerd: het 
proefsleuvenonderzoek (een Aanvullend Archeologisch Onderzoek, 
AAO) door de ROB, de inventarisatie door RAAP. De voorlopige resulta-
ten zijn in april/mei 1995 bekend. RAAP heeft in eerste instantie alleen 
een verkennend booronderzoek (een Aanvullende Archeologische Inven-
tarisatie, AAI) uitgevoerd en de vondsten niet gewaardeerd.18 Daartoe is 
een volgend onderzoek nodig.

De rapportage van de ROB beslaat één A4’tje met de volgende bevin-
dingen: monument De Hoge Hof is circa 4 ha groot en is in gebruik als 
boomgaard en akkerland. Het terrein is verkend met 24 proefsleuven. 
Conclusie is dat de omvang van het monument met 2 ha aan de zuid-
zijde beperkt kan worden. Bewoningssporen bevinden zich voornamelijk 
in het noordelijke gedeelte, in het akkerland met misschien een kleine 
uitloop in de boomgaard die in het zuidelijke gedeelte ligt. De aange-
troffen sporen zijn alle van goede kwaliteit (gaaf). De meeste sporen 
werden gevonden op het ook zichtbaar hoogst gelegen gedeelte van de 
akker (onder andere aardewerk en botten). Het nederzettingsterrein uit 
de Romeinse tijd strekt zich een twintigtal meters ten oosten van het 
monument uit. Op de westelijke grens van het monument werden geen 
sporen aangetroffen. Ten noordnoordwesten van het monument is een 
tweede verhoging in het landschap zichtbaar, ertussen bevindt zich een 

16)  H.T.M. Galama was van 1980 tot 2000 burgemeester 

van Elst, waar hij de portefeuille ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting in zijn beheer had. Hij was voorzitter van 

de Gelderse Welstandcommissie en ondervoorzitter van het 

Gelders Genootschap (tot 1993). Bovendien was hij voorzitter 

van de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen. 

17)  Verslag bijeenkomst op 13 december 1994 in het 

gemeentehuis van Elst, Status Elst.

18)  RAAP, april 1995: voortgangsrapportage Eerste fase AAI 

plangebied Westeraam.

Deze monumenten zijn bedoeld voor blijvend behoud en toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek. De wettelijke bescherming dient om de 
belangen van archeologische Monumentenzorg veilig te stellen. Deze 
belangen bestaan uit het blijvend behouden van het monument als  
zichtbare herinnering aan vroegere beschavingen en/of uit het doen van 
oudheidkundig bodemonderzoek (opgravingen, waarnemingen) […].  
Dit betekent dat in de praktijk alleen onderzoek zal plaatsvinden als  
zuiver wetenschappelijke of andere belangen dit eisen en wanneer deze 
belangen zijn afgewogen tegen die van de AMZ.

Niet vermeld wordt wat die andere belangen zijn en hoe en door wie 
dergelijke belangen afgewogen worden. De gemeente wil meer weten 
over het wat en waarom van de beschermde monumenten: over 
welke archeologische waarden gaat het nu en waarom zijn zij wettelijk 
beschermd? Men wordt niet veel wijzer; de informatie die de ROB toe-
stuurt is vrijwel hetzelfde als voorheen. Naast sporen worden nu ook 
scherven van aardewerk als argument genoemd. Het terrein is wettelijk 
beschermd, omdat sporen en vondsten van wetenschappelijke waarde 
zijn en de grond niet of nauwelijks verstoord is. Kennelijk probeert de 
gemeente op deze manier te achterhalen of er ruimte zit in het stand-
punt van de ROB over de monumenten, want de ROB schrijft dat er na 
een hernieuwde bestudering van de gegevens geen reden is opvattingen 
te herzien. Een nieuw bestemmingsplan zal dan ook rekening moeten 
houden met de monumenten. Daarom zal de ROB bij een aanvraag van 
de gemeente voor een vergunning ex. art. 12 van de Monumentenwet, 
die nodig is voor het aanleggen van infrastructurele werken op een 
monument, de minister negatief adviseren.14

Intussen heeft de gemeente een bodemkundig, hydrologisch, grond-
mechanisch en waterhuishoudkundig onderzoek laten uitvoeren door 
de Grontmij. In de beschrijving van de resultaten van het onderzoek 
wordt een ‘oude bewoningsplaats’ – een terp met puinresten in de 
ondergrond – vermeld in de zuidoosthoek van het onderzoeksgebied.15 
Dit is waarschijnlijk het monument Elst/Aam. De Hoge Hof is dus niet 
herkend als oude woongrond door de Grontmij.

14)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 23 november 1994 

(94.891 SB/MK/mk).

15)  Grontmij, afd. Milieu, 27 oktober 1994.
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al in de geest van Malta werken, zegt de ROB. Als voorbeeld wordt de 
Betuweroute aangehaald, waar de NS het door archeologen noodzake-
lijk geachte onderzoek volledig financiert.

Een doorbraak uit de impasse komt echter uit een andere hoek. Eind 
juli is bekend dat de subsidie uit Brussel geen haalbare optie is. Daarmee 
lijkt een opening te ontstaan voor een wijziging in de plannen voor het 
station. Bovendien is er een nieuwe stedenbouwkundige aangesteld, die 
niet alleen bezig is met station maar ook met een structuurschets voor 
het hele plangebied. Toch is het volgens Geerards (hoofd Grond en Eco-
nomische Zaken, GEZ) ook in het nieuwe ontwerp onvermijdelijk dat het 
monument eraan gaat. Ook verkeersdeskundigen van de Grontmij zien 
geen andere oplossing. Het is dan ook onjuist volgens de gemeente dat, 
zoals de ROB wederom stelt, de eerste stedenbouwkundige geen reke-
ning heeft gehouden met het monument. De Monumentenkaart is zeer 
zeker geraadpleegd, de ontwerpers waren zich bewust van het feit dat er 
een monument aanwezig was, maar zagen geen andere mogelijkheden. 
Wel is enige haast geboden; Elst loopt al een jaar achter op het bouw-
schema. De bedoeling is om eind 1996 de bouwvergunningen gereed te 
hebben, opdat de bouw kan beginnen. De reeds aangevraagde vergun-
ning is volgens de ROB maar één jaar geldig. Het zou dan ook verstandig 
zijn de aanvraag aan te houden en zo nodig te herzien.

Uiteindelijk is de conclusie van dit overleg dat de nieuwe steden-
bouwkundige, Walk, samen met de ROB opnieuw zal bekijken of het 
monument ‘ingepast’ kan worden.23 Eind augustus ligt er een nieuw 
ontwerp van Walk, waarin het monument als open ruimte een plaats 
krijgt.24 De ROB kan hiermee instemmen en Walk zal zich inzetten om 
de andere betrokkenen van de gemeente te overtuigen van zijn ontwerp. 
Vervolgens gaat hij zijn ontwerp uitwerken tot een structuurschets en 
globaal bestemmingsplan. De ROB adviseert nu de eerdere vergunnings-
aanvraag in te trekken. Deze zou toch niet gehonoreerd zijn, omdat de 
aanvraag gebaseerd is op een achterhaald ontwerp. De ROB laat duide-
lijk weten het verlenen van een vergunning afhankelijk te maken van de 
bereidheid van de gemeente om gezamenlijk naar een goede oplossing 
te zoeken.25 De gemeente trekt de vergunningaanvraag op advies van de 
ROB terug.26 Monument De Hoge Hof zal ingepast worden in de nieuwe 
plannen voor de woonwijk; het gebied zal niet bebouwd worden.

23)  Verslag overleg te Elst, ROB en gemeente Elst d.d. 25 juli 1995.

24)  Status Elst, onder 29 augustus 1995.

25)  Overleg gemeente Elst en ROB, 29 augustus 1995,  

verslag in Status Elst.

26)  Brief B&W Elst aan de minister van OCW d.d. 1 oktober 1995.

laagte.19 Op een kadasterkaartje zijn wel de locaties van de proefsleuven 
aangegeven, maar niet de grenzen van het monument.

In het overleg dat eind mei plaatsvindt, verdedigen partijen hun 
eerder ingenomen standpunten. Hoewel de ROB meedeelt dat het 
monument kleiner van omvang is dan het wettelijk beschermde perceel, 
blijft vooral de burgemeester van mening dat het probleem daarmee 
niet is opgelost. Het ontwerp voor station en omgeving zal door elke 
aanpassing zeer zeker aan kwaliteit inboeten. Vooral de zichtlijnen en 
de ontsluitingswegen naar de woonwijk komen in gevaar. Het hoofd van 
Grondgebiedzaken ziet echter wel mogelijkheden om gedeelten van het 
monument te behouden. De burgemeester blijft toch bij zijn voornemen 
een vergunning bij OCW aan te vragen om te bouwen op het monu-
ment. Hij wil dan wel garanderen dat het andere monument en het 
attentiegebied behouden kunnen blijven.20

De rapportage van het proefsleuvenonderzoek is tijdens het overleg 
niet beschikbaar, ook geen kaart waarop de grenzen van het monument 
zijn aangegeven. De ROB vermeldt niet dat het om 2 ha aan de zuidkant 
van het monument gaat. Pas eind juli deelt Klok mee dat het monument 
ingeperkt kan worden met 2 ha. Ook dan is er nog geen kaart beschik-
baar; deze wordt eind augustus overhandigd aan de gemeente tijdens 
een nieuwe bijeenkomst.21

In de tussentijd heeft de gemeente officieel de vergunning aange-
vraagd vergezeld van tekeningen en kopieën van de brieven van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Vaste Kamercom-
missie van OCW over de implementatie van het Verdrag van Malta.22 
Halverwege 1995 is ‘Malta’ landelijk een kwestie geworden. D66 stelt 
Kamervragen. Diverse gemeenten trekken aan de bel bij de VNG die 
op haar beurt brieven aan de Tweede Kamer schrijft. De kwestie is hoe 
het veroorzaker-betaalt-principe uitgelegd moet worden; wie zijn de 
bodemverstoorders nu precies die moeten betalen voor archeologisch 
onderzoek?

De Maltakwestie beïnvloedt het debat tussen de gemeente Elst en de 
ROB. De gemeente is zich er duidelijk van bewust dat Malta vooralsnog 
geen financiële verplichtingen schept omdat het Verdrag nog niet door 
het parlement is geratificeerd. Dit neemt niet weg dat diverse overheden 

19)  Krist, J.S. mei 1995: AAO Elst/Aamsepad/De Hoge Hof, M 40C-10. 

20)  Verslag overleg van bijeenkomst op 23 mei 1995.

21) Verslag overleg te Elst over archeologisch monument 40 

C- M 10 d.d. 25 juli 1995. Klok, Status Elst onder 1 augustus 

1995 en 29 augustus 1995.

22)  Brief gemeente Elst aan ROB d.d. 30 mei 1995.
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4.2 Fase 2 (1996-1997) – inventarisaties en planontwikkeling

Na deze eerste schermutselingen met de ROB neemt de gemeente 
de verdere planontwikkeling van Westeraam met voortvarendheid ter 
hand. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan brengt de gemeente 
in de loop van 1996 diverse nota’s uit. Om te beginnen een Startnotitie 
en een Nota van ambities voor de uitbreidingslocatie Westeraam, die 
in mei bestuurlijk gefi atteerd zijn. De ambities van Elst laten zich niet 
geheel onverwacht (zie hoofdstuk 2) onder de noemer brengen van 
kwaliteit en duurzaamheid. In de eerste plaats ruimtelijke kwaliteit die in 
de traditie van de Vierde nota vertaald wordt in gebruiks-, belevings-, en 
toekomstwaarde. Daarnaast staat architectonische kwaliteit hoog in het 
vaandel. De stationslocatie wordt niet meegenomen; daar zal een apart 
bestemmingsplan voor ontworpen worden.

Inventarisatie van het plangebied

Als onderdeel van de voorbereidingen voor het Masterplan heeft de 
gemeente het plangebied laten inventariseren door RAAP. Eind januari 
1996 overleggen de ROB, RAAP en de afdeling Stedebouw (SBO) van de 
gemeente over de conclusies en aanbevelingen in het concept eindrap-
port van RAAP.27 RAAP heeft zeven archeologische vindplaatsen – gebie-
den waarin concentraties van bewoningsporen zijn aangetroffen – opge-
spoord naast de al bekende monumenten en het attentiegebied (fi guur 
4.3). 28 Voor de gebieden rond het monument De Hoge Hof adviseert 
RAAP de bescherming met een strook van 50 m breedte in westelijke 
richting (vindplaats RAAP nr.3) uit te breiden en met een strook van 
15 m in oostelijke richting. Het gebied ten oosten van het monument 
vormt geen probleem; de geplande binnenste ringweg kan doorgang 
vinden. Over het noordelijk deel29 wordt in dit overleg niet gesproken en 
van vindplaats nr. 3 stellen zowel RAAP als de ROB voor dat er volstaan 
kan worden met begeleiding tijdens de bouwwerkzaamheden, bijvoor-
beeld door amateurarcheologen. Dit hoeft dan niet veel te kosten.
SBO heeft wel het voornemen een fi etspad aan te leggen op De Hoge 

27)  Defi nitief verslag van overleg op 30 januari 1996 

d.d. 7 februari 1996.

28)  Stichting RAAP: Westeraam, een archeologische kartering, 

inventarisatie en waardering (concept). Het defi nitieve rapport 

is van februari 1996, RAAP 115). 

29)  In RAAP-rapport 115 wordt voorgesteld ten noorden ook 

een strook van 15 m te beschermen (RAAP 115, p. 26).

figuur 4.3 Inventarisatie plangebied Westeraam met de drie monumenten.

Hof.30 Het commentaar van de ROB hierop is dat het monument dan 
eventueel opgehoogd moet worden. Opvallend is dat de resultaten van 
de eerder uitgevoerde AAO door de ROB, waarvan de conclusie was 
dat de omvang van monument De Hoge Hof met 2 ha aan de zuidkant 
beperkt kon worden, tijdens dit overleg niet aan de orde komen. Even-
min het feit dat de bevindingen van RAAP niet stroken met de conclu-
sies van de AAO. In vindplaats 3 zijn in de proefsleuven geen sporen 
aangetroffen.

30)  Memorandum, afspraken bijeenkomst SBO, RAAP en 

ROB d.d. 30 januari 1996 over het concepteindrapport van de 

Stichting RAAP.
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De ROB en RAAP bevelen aan vindplaats 6 op te graven, omdat de bui-
tenste ringweg hier is gepland en waarschijnlijk ook bebouwing. Het is 
misschien mogelijk een subsidie van de provincie hiervoor te krijgen. De 
ROB zal twee offertes maken, een minimale (alleen weg) en een maxi-
male variant (weg en bebouwing).

Vindplaats 2 is na een booronderzoek onderworpen aan een weer-
standsonderzoek. De resultaten wijzen op ‘eventuele muurresten in de 
ondergrond’. Toch is het niet nodig volgens RAAP vindplaats 2, evenals 
5 en 7 nader te onderzoeken. De ROB stuurt de gemeente zes weken 
later drie offertes conform de gemaakte afspraken.31

Verdere planontwikkeling

Intussen heeft de gemeente een projectgroep Westeraam in het leven 
geroepen die de voortgang en de inhoudelijke werkzaamheden stuurt. 
In samenspraak met de raadscommissies heeft de projectgroep een 
duidelijke voorkeur voor de hoofdopzet voor Westeraam ontwikkeld: de 
nieuwbouwwijk moet een eigen identiteit uitstralen, maar tegelijkertijd 
duidelijk deel uitmaken van het bestaande Elst. Deze opzet is uitgewerkt 
in het door het stedenbouwkundig Buro 5 Maastricht ontworpen Mas-
terplan, dat in oktober in de raad van Elst wordt besproken.32 R. Daniëls 
van Buro 5 is naast medeontwerper tevens projectleider van de planvor-
ming Westeraam.

Het Masterplan geeft de hoofdstructuur van het plan weer, waarbin-
nen verschillende buurteenheden zijn ontworpen met elk een eigen 
identiteit. B&W karakteriseren Elst in hun toelichting op het plan als een 
dorp in het Nederlandse rivierenlandschap. Deze ‘eigenheid’ van Elst 
evenals de ‘Elster schaal’ zullen de grondslag vormen van het plan. Het 
open landschap waarin Elst ‘los’ van Arnhem en Nijmegen ligt, moet 
behouden blijven. Tegelijkertijd zien B&W Elst als een dorp met stede-
lijke allures, gesitueerd tussen de grote steden Arnhem en Nijmegen. 
Deze ambivalentie wordt in de raadsvergadering gesignaleerd door J. 
Brouwer van de politieke partij Lijst 6. Het uitgangspunt van het behoud 
van het dorpse karakter voor de nieuw te bouwen wijk verhoudt zich 
volgens de woordvoerder van deze partij slecht met stedelijke allures.33

31)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 14 maart 1996.

32)  Buro 5 Maastricht, augustus 1996. Buro 5 is door de 

gemeente gecontracteerd voor de planvorming tot en met het 

bestemmingsplan.

33)  Verslag van de openbare vergadering van de raad van de 

gemeente Elst, gehouden op 29 oktober 1996.

RAAP beveelt aan attentiegebied Groenoord (RAAP nr. 1) op te waarde-
ren tot ‘meldingsgebied’ en stelt voor het gebied naar het noorden te 
vergroten. Dit is geen probleem, omdat ook het noordelijk deel in de 
plannen zal worden ontzien.

In vindplaats 4 heeft RAAP een paar merovingische scherven 
gevonden. Deze vondsten vormen in eerste instantie voor RAAP geen 
aanleiding om een aanbeveling voor bescherming of nader onderzoek 
te doen. Het idee dat ergens in de buurt van vindplaats 4 een merovin-
gisch grafveld ligt, heeft echter bij de archeologen post gevat. De ROB 
stelt dan ook voor op deze plek een AAO te doen door middel van proef-
sleuven. RAAP zal de tekst van het conceptrapport conform veranderen. 
Afgesproken wordt dat de ROB een offerte zal maken. Uit de AAO zal 
moeten blijken of een opgraving noodzakelijk is.

figuur 4.4 Functiestructuur Westeraam.
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opgevat als een delicaat evenwicht tussen orde en samenhang aan de 
ene kant en complexiteit en verscheidenheid anderzijds.38 De rode draad 
van het ontwerp is het concept ‘van cultuurlijk naar natuurlijk’ en loopt 
als een diagonale lijn van zuidwest naar noordoost. Onder ‘cultuurlijk’ 
verstaan de ontwerpers een stedelijker voorkomen met een hogere 
bebouwingsdichtheid in aansluiting op het station. Meerdere functies 
met moderne ontwerpen krijgen hun plaats in een gesloten beeld. 
‘Natuurlijk’ betekent een landelijker aanzien met een relatief lage bebou-
wingsdichtheid. Traditionele ontwerpen en materialen zullen worden 
gebruikt en relaties met het buitengebied en groenelementen vormen 
een belangrijke component. Met dit concept zijn de al in het masterplan 
genoemde buurteenheden uitgewerkt. Zo worden bijvoorbeeld de buurt-
schap Aam, waarin een historische enclave gepland is rond het archeo-
logisch monument, en de buurtschap Groenoord traditioneel van opzet 
en zullen de woningen refereren aan een karakteristiek boerderijtype.

Het ontwerpbestemmingsplan is de formele en juridische uitwerking 
van de voorafgaande nota’s voornamelijk van het masterplan dat het 
formele beleidsvoornemen is (figuur 4.5).39 De gemeente Elst wil in Wes-
teraam een ‘levensloopbestendige’ woonwijk creëren waar het plezierig 
wonen is. Bij de opbouw van de wijk streeft de gemeente pluriformiteit 
na: ‘een wijk voor iedereen’. Woningen en woonomgeving moeten 
meegroeien met de veranderende behoefte van de bewoners gedurende 
de levensloop. Aanpasbaarheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid, 
duurzaamheid, differentiatie en doorstroming zijn de begrippen die 
hierbij horen. De bebouwing van Westeraam zal zich onderscheiden 
door een ‘dorps’ karakter.

De resultaten van het onderzoek naar de lokale woningmarkt dat 
Elst heeft laten uitvoeren, zijn meegenomen. Er is een grote vraag naar 
koopwoningen in diverse prijsklassen. Voor ouderen en andere kleine 
huishoudens is een gedifferentieerd aanbod aan huurwoningen nodig. 
Ook is er behoefte aan multifunctionele woningen: flexibiliteit van plat-
tegronden, maar ook van de grootte. Dit betekent ‘aanpasbaar’ bouwen. 
Totaal zullen er 2700 woningen worden gebouwd, waarvan 24% in de 
sociale sector (17% huur- en 7% koopwoningen), 32% in de middeldure 
sector (vooral koopwoningen) en 44% dure woningen (5% huur- en 
39% koopwoningen).

38)  Deze omschrijving van kwaliteit hebben de ontwerpers 

overgenomen uit de VROM-publicatie Het Beeldkwaliteitplan, 1996.

39)  Bestemmingsplan Westeraam, gemeente Elst d.d. 14 

december 1999: 9-17. 

‘Hechting’ is het begrip waarmee volgens B&W oud en nieuw een ruim-
telijk verband aangaan. De historische kenmerken van het gebied zijn 
mede de dragers van het plan en worden beschermd en soms nadrukke-
lijk versterkt. Zo blijven de nog herkenbare historische structuren, zoals 
de Linge, de buurtschappen Aam en het Aamsepad, zoveel mogelijk 
behouden, evenals de oude woongronden De Hoge Hof en Groenoord 
met de daarin gelegen archeologische monumenten en karakteristieke 
boerderijen. De Hoge Hof blijft onbebouwd en vormt een cruciaal open 
ruimtelijk element.

In totaal zullen er ongeveer 2500 woningen in het plangebied gesitu-
eerd worden met een bebouwingsdichtheid van 20 tot 25 woningen per 
ha. Uiteraard zijn in de nieuwe wijk ook voorzieningen nodig voor het 
welbevinden van de nieuwe bewoners: winkels, scholen, een ontmoe-
tingscentrum, voorzieningen voor cultuur, een gezondheidscentrum, 
speelvoorzieningen voor kleine kinderen, mogelijkheden voor (water)
recreatie. Ook bedrijven en kantoren krijgen een plaats.

Knelpunt is ten eerste het exploitatietekort. B&W denken dit tekort te 
kunnen wegwerken met behoud van kwaliteit. Het tweede knelpunt is de 
bebouwingsdichtheid. Bijna alle raadsfracties spreken over dit onderwerp.

De archeologische monumenten en vindplaatsen zijn volgens de 
gemaakte afspraken ontzien in het plan. De ontwerpers proberen in de 
schets van de functiestructuur van het plangebied de monumenten te 
verbeelden. Zij willen op plaatsen van de monumenten ‘archeologische 
kwaliteiten zichtbaar maken’ en geven deze idee vorm met tekeningen 
van botten en potjes zoals te zien in figuur 4.4.34 Ook de noodzakelijke 
opgraving van vindplaats 6 ten westen van het Landaspad wordt ver-
meld in het masterplan.35

De gemeente Elst heeft haar toezeggingen gestand gedaan en de 
gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het Masterplan op 29 oktober 
1996. Het Masterplan gaat eind januari 1997 de inspraak in; de ROB 
wordt hiervan in kennis gesteld,36 maar reageert niet. Anderen doen dit 
wel; in totaal zijn er dertien reacties van burgers en organisaties binnen-
gekomen op het Masterplan.

In het Beeldkwaliteit- en Buitenruimteplan Westeraam wordt in de 
eerste plaats opgemerkt dat kwaliteit een subjectief begrip is.37 Des-
ondanks is het mogelijk een zinvolle invulling te geven aan kwaliteit, 

34)  Masterplan augustus 1996: 61.

35)  Niet vermeld is de aanbevolen AAO op vindplaats 4,  

in de buurt van een ooit vermoed Merovingisch graf.

36)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 28 januari 1997.

37)  Buro 5 Maastricht, mei 1997.
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4.3 Fase 3 (1997-2002) - turbulenties

Deze nieuwe fase in het debat wordt gekenmerkt door onduidelijkheden 
en verwarring. Op papier lijkt alles geregeld, maar nu moeten de grond-
werkzaamheden – de daadwerkelijke ingrepen in de bodem – gepland 
worden, waarvoor weer nieuwe en andere gegevens nodig zijn.

In de afgelopen anderhalf jaar is de ROB ingrijpend gereorganiseerd 
en zijn er verschuivingen opgetreden in de personele sfeer. Nieuwe 
mensen moeten zich inwerken in de materie, eerder gemaakte afspra-
ken zijn niet meer duidelijk en er is verwarring om welke vindplaatsen 
het nu gaat. De gemeente vraagt de ROB om de opgraving van vind-
plaats 6 conform de offerte van maart 1996 in de zomer van 1997 uit te 
voeren. In tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken en de aanbe-
velingen van RAAP is de commissie Behoud en Onderzoek van de ROB 
nu van mening dat een opgraving van deze vindplaats geen hoge prio-
riteit geniet en stelt voor alleen een aantal proefsleuven over het terrein 
aan te leggen. Argument om deze koerswijziging aan de gemeente te 
verkopen is de reductie van de kosten die dit met zich meebrengt. Proef-
sleuven trekken is goedkoper dan opgraven.42

Een volgend probleem voor de ROB is dat de formele toezegging 
van de gemeente op basis van de eerdere offerte in geen enkel archief 
gevonden kan worden. Ook zijn volgens de huidige inzichten de begrote 
opgravingkosten te laag. De ROB heeft zich in een lastig parket gema-
noeuvreerd. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de ROB positief 
reageert op het bestemmingsplan, in het kader van het ex. art. 10 B.r.o.-
vooroverleg, waarbij wel de inspraaktermijn overschreden wordt. De 
gemeente wordt gecomplimenteerd met de wijze waarop het bodemar-
chief is ontzien door de monumenten en andere vindplaatsen in te pas-
sen in het plan. Nu is het van belang ervoor te waken dat ook de fysieke 
bescherming van de archeologische vindplaatsen wordt gegarandeerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan noemt de noodzaak van een vergunning 
voor grondwerkzaamheden op alle monumenten die dieper gaan dan 
60 cm onder het maaiveld. Dit zal echter nader bestudeerd moeten 
worden.43

42)  Intern memo ROB d.d. 7 juli 1997.

43)  Brief ROB aan B&W Elst d.d. 27 augustus 1997. In een 

bijlage worden de nieuwe benamingen van monumenten en 

meldingsgebieden weergegeven.

In het ontwerp bestemmingsplan, dat in juli 1997 verschijnt, is onder 
‘Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief’ een paragraaf van vijf pagina’s 
gewijd aan ‘Cultuurhistorie en Archeologie’. In het gedeelte over de 
archeologie is de tekst van de conclusies en aanbevelingen uit het 
RAAP-rapport 115 bijna letterlijk overgenomen. Ook de kaart met de 
resultaten van de veldkartering is afgebeeld.

Cultuurhistorische (waaronder archeologische) en landschappelijke 
kenmerken zoals het Aamsepad (oorspronkelijk een kerkepad, een deel 
ervan is ook wel ‘vrijerslaantje’ geheten), de Aamsebinnenzeeg en de 
Defensiedijk die onderdeel uitmaakt van een waterlinieverdediging, 
zullen een belangrijk aanknopingspunt vormen voor de verdere planvor-
ming. In het plangebied liggen verder zes gemeentelijke monumenten. 
Dit zijn vooral boerderijen uit de negentiende eeuw, gelegen aan Aamse-
pad en Landaspad en een cluster van drie rond Rijksweg Noord.40

Ecologisch gezien is het plangebied nauwelijks van belang. Wel is er 
een aantal bomen, dat in stand gehouden moet worden. Monumentale 
bomen bevinden zich vooral rond de boerderijen die de gemeentelijke 
monumentenstatus hebben (kastanjes, knotwilgen, platanen, linden en 
essen), daarnaast moeten de 269 populieren langs de Linge behouden 
blijven.41

40)  Idem: 24, 25.

41)  Idem: 25, 27.
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figuur 4.5 Beleidskader bestemmingsplan.
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is, omdat het om een verploegde geul met materiaal zou gaan,46 terwijl 
net met de gemeente is overeengekomen dat hier onderzoek moet 
gebeuren.

Een nieuwe confrontatie tussen gemeente en ROB vindt plaats over 
de kwestie van de ontgrondingvergunning die de gemeente nodig heeft. 
De gemeente is met de provincie overeengekomen om in een vroeg 
stadium één ontgrondingvergunning, een zogenaamde ‘parapluvergun-
ning’ aan te vragen om vertragingen in de uitvoering van de bouw te 
kunnen voorkomen. Wel moet de gemeente vooraf aan de aanvraag 
een werkplan op besteksniveau indienen bij de provincie. De gemeente 
licht dit toe in een brief aan de ROB en constateert dat de voorgenomen 
ontgronding van de watergang enkele meters aan de zuidkant over 
het archeologisch monument De Hoge Hof gaat. Ook moet de grond 
aan de oost- en noordzijde van het monument opgehoogd worden. De 
gemeente wil de ontgronding aan de zuidkant verschuiven en dit uitwer-
ken in een werkplan om hiervan vervolgens aan de provincie medede-
ling te doen.47 De ROB antwoordt formeel dat dit natuurlijk niet kan: de 
geplande werkzaamheden zullen buiten het monument moeten vallen, 
anders is een vergunning ex. art. 12 van de Monumentenwet noodzake-
lijk.48 Ook stelt de ROB Gedeputeerde Staten van de provincie hiervan 
op de hoogte.49 Opnieuw blijkt dat de nieuwe medewerkers van de ROB 
niet meer op de hoogte zijn van eerdere onderzoeken en conclusies: De 
Hoge Hof zou immers met 2 ha aan de zuidkant ingeperkt kunnen wor-
den. De te graven watergang vormt dus geen enkel probleem! Negen 
maanden later deelt de gemeente mee dat ter plekke van monument 
De Hoge Hof geen ontgrondingen zullen plaatsvinden.50 Weer een jaar 
later besluit de provincie Gelderland positief over de ontgrondingaan-
vraag van de gemeente Elst. De oorspronkelijke aanvraag is veranderd, 
ook wat het archeologisch monument betreft. De watergang die direct 
aansluitend aan de zuidzijde van het monument was gepland, zal zuide-
lijker worden aangelegd.51

De gemeente kondigt aan dat het bestemmingsplan vanaf 24 juni 
1999 vier weken ter inzage ligt, evenals het beeldkwaliteitplan.52 Ook de 

46)  Intern memo, z.j. (na 19 januari 1998).

47)  Brief gemeente Elst aan ROB d.d. 5 augustus 1998.

48)  Brief ROB aan gemeente Elst (Ir. Van Velp)  

d.d. 17 augustus 1998.

49)  Brief ROB aan GS van Gelderland d.d. 17 augustus 1998.

50)  Brief gemeente Elst (Ir. van Velp) aan ROB d.d. 20 mei 1999.

51)  Besluit GS Gelderland d.d. 4 april 2000.

52)  Bekendmaking van B&W Elst d.d. 23 juni 1999.

In een overleg in oktober 1997 tussen Buro 5 – de ontwerpers van het 
bestemmingsplan –, de gemeente Elst en de ROB wordt hierover gespro-
ken. Doel van de bijeenkomst is om de diepteligging te achterhalen 
van de archeologische vindplaatsen. Lastig is dat de aanwezige drie 
personen elkaar voor het eerst zien en niet op de hoogte zijn van eerder 
gemaakte afspraken. Ook bij de gemeente houden zich andere men-
sen bezig met de planontwikkeling. Toch worden er nieuwe afspraken 
gemaakt over het verstrekken van aanvullende en ontbrekende gegevens 
door de ROB. Inzicht in de diepteligging van de vindplaatsen wordt op 
dit moment niet verkregen. Wel komt de inrichting van monument De 
Hoge Hof ter sprake. De medewerker van de ROB adviseert de gemeente 
contact op te nemen met de afdeling Inrichting en Beheer van de ROB.44

Omdat de stedenbouwkundige Walk bij een volgend overleg in janu-
ari 1998 weer wel aanwezig is en ook de voorgeschiedenis kent, worden 
de afspraken van oktober 1997 teruggedraaid. Eindelijk ligt de kaart 
van het RAAP-rapport 115 op tafel, zodat er enige duidelijkheid over de 
diverse vindplaatsen en de noodzakelijke acties ontstaat. De ROB geeft 
aan dat nader onderzoek noodzakelijk is voor gebied nr. 3. Dit moet op 
korte termijn gebeuren in verband met de bouwplannen voor eind 1998 
van de gemeente. De ROB zal een offerte maken voor een proefsleuven-
onderzoek van gebied nr. 3, hoewel daar in het verleden andere afspra-
ken over zijn gemaakt: archeologische begeleiding tijdens de bouw werd 
toen voldoende geacht. Alle bestaande offertes komen te vervallen en de 
ROB zal een nieuwe offerte inbrengen voor het nog nodige onderzoek 
en advisering.

Op het monument De Hoge Hof (inmiddels ‘’t Veld’ genaamd) is een 
school voor agrarisch onderwijs gepland. De ROB denkt dat dit wel kan 
als funderingen en drainages niet dieper dan 20 cm onder het maaiveld 
aangelegd worden. De kans bestaat dat het terrein toch opgehoogd 
moet worden. Eerst zijn bouwtechnische en bodemgegevens nodig, 
dan kan pas een oordeel worden geveld. De gemeente is bezig het mas-
terplan aan te passen en een voorlopig verkavelingplan te ontwerpen. 
De ROB krijgt dit toegestuurd met een tijdsplanning en fasering van de 
bouw. Ook zal de gemeente in overleg met betrokkenen een inrichtings-
schets voor het gebied van het monument maken.45

Binnen de ROB is de verwarring nog steeds groot. Het RAAP-rapport 
115 kan niet gevonden worden. Weer wordt door andere medewerkers 
opgemerkt dat een proefsleuvenonderzoek van vindplaats 3 niet nodig 

44)  Verslag bijeenkomst gemeente, Buro 5 en ROB d.d. 23 

oktober 1997.

45)  Verslag bijeenkomst gemeente en ROB op 19 januari 1998.
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De gemeenteraad van Elst keurt in haar vergadering van 14 december 
1999 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteit- en buitenruimteplan 
met de door B&W voorgestelde wijzigingen goed. De gewijzigde plan-
nen worden vanaf 30 december 1999 vier weken ter inzage gelegd.58

In april 2000 wil de gemeente overleg met de ROB over het tijdelijk 
plaatsen van schoollokalen op het monument De Hoge Hof of op 
gebied nr. 3 van het RAAP-rapport. Weer is er verwarring over de archeo-
logische vindplaatsen. Waar wil de gemeente die lokalen bouwen, zou 
de ROB zich moeten afvragen. Het monument is niet hetzelfde gebied 
als vindplaats 3. Weer zijn er nieuwe medewerkers bij de ROB die nu de 
zaak Elst/Westeraam behartigen. RAAP wordt gebeld om te horen hoe 
het zit. Nu pas komt de ROB erachter dat de conclusies van de AAO van 
vijf jaar geleden niet overeenkomen met die van RAAP. De ROB heeft 
destijds met een proefsleuvenonderzoek (AAO) alleen het monument 
bekeken. RAAP heeft op het monument zelf geen boringen gezet, alleen 
naast het monument in gebied nr. 3. Toch wil de ROB de zuidkant van 
het monument, waar niets gevonden werd, gaan controleren met de 
boorstaten van RAAP.59 Op het overleg dat de gemeente met de ROB 
voert, blijkt het om monument De Hoge Hof te gaan. Het monument is 
als groenvoorziening gepland, maar de verwachte bevolkingsontwikke-
ling maakt het noodzakelijk te voorzien in noodlokalen voor onderwijs 
en een randzone met parkeervoorzieningen. De ROB blijft het stand-
punt huldigen dat er geen of minimale aantasting van de archeologische 
waarden mag plaatsvinden. Misschien kan een aangepaste wijze van 
funderen uitkomst bieden. De gemeente zal dit onderzoeken. Er zullen 
hoe dan ook kabels en leidingen aangelegd moeten worden die dieper 
dan 20 cm de grond ingaan. Dit werk zal archeologisch begeleid moeten 
worden. Ook de inrichting van het monument komt ter sprake. Geza-
menlijk zal bekeken worden of er iets creatiefs met de historie gedaan 
kan worden.60

58)  Raadsbesluit d.d. 14 december 1999; Ter Inzage Legging 

d.d. 28 december 1999.

59)  Intern memo ROB d.d. 11 april 2000.

60)  Verslag overleg gemeente en ROB d.d. 24 mei 2000. 

Ook wordt een aantal andere locaties besproken buiten het 

plangebied Westeraam: doortrekking zuidtangent, voormalig 

rangeerterrein, Aam-zuid 4, de Pas, reconstructie Grote 

Molenstraat en de tempel onder de Grote Kerk.

ROB wordt hiervan op de hoogte gesteld53. De ROB reageert wederom 
te laat, geeft dit wel toe en biedt excuses aan. De gemeente wordt gepre-
zen vanwege de zorgvuldige omgang met het bodemarchief conform 
het rijksbeleid, zoals dat in de Cultuurnota 1997-2000 is vastgelegd; 
omdat het bodemarchief voor een zeer groot deel van het verleden de 
enige bron van kennis is, staat duurzaam behoud van ons cultuurhis-
torisch erfgoed in de bodem centraal; verder een paar kleine tekstwij-
zigingen ten aanzien van art. 20.54 In haar antwoord zegt de gemeente 
dat zij de reactie van de ROB heeft doorgestuurd naar de gemeenteraad, 
omdat dat volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bevoegde 
instantie is. B&W spreken echter de verwachting uit dat de gemeente-
raad de zienswijze van de ROB niet-ontvankelijk zal verklaren; de ROB 
geeft immers zelf aan dat een fout in de planning de oorzaak is van de 
overschrijding van de termijn en dat zij daarmee in verzuim is. Toch wil 
de raad de ROB in de gelegenheid stellen zijn zienswijze mondeling toe 
te lichten op de hoorzitting van de commissie voor de ruimtelijke orde-
ning.55 De ROB maakt hier geen gebruik van.

Op de hoorzitting lichten zeven personen en bedrijven hun ziens-
wijze toe. Sommigen zijn tegen de bouw van geluidsschermwoningen, 
anderen hebben bedenkingen tegen het plan omdat hun woningen wor-
den afgebroken. Een vertegenwoordiger van het Polderdistrict Betuwe 
heeft met het oog op ‘duurzaamheid’ problemen met de waterhuis-
houdkundige structuur en de beplanting.56

Het bestemmingsplan heeft 21 reacties uitgelokt. Diverse van deze 
zienswijzen zijn voor de gemeente aanleiding geweest om het bestem-
mingsplan te wijzigen. Deze veranderingen betreffen de geluidsscherm-
woningen. De gemeente heeft een nieuwe akoestische berekening 
gemaakt. De geplande spoorbrug voor fietsers en voetgangers wordt 
geschrapt omdat er te weinig fysieke ruimte is. Dit vergt ook aanpassin-
gen in het bestemmingsplan. Zo is er nog een aantal veranderingen.

De zienswijze van de ROB wordt niet-ontvankelijk verklaard op grond 
van verwijtbare termijnoverschrijding. Wel zal art. 20 van de voorschrif-
ten ambtshalve gewijzigd worden.57

53)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 22 juni 1999.

54)  Brief ROB aan B&W Elst d.d. 27 juli 1999.

55)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 2 sept. 1999.

56)  Verslag van de openbare vergadering van de commissie 

voor de ruimtelijke ordening d.d. 13 september 1999.

57)  Dit betreft tekstwijzigingen; zo wordt Monumentenwet 

vervangen door Monumentenwet 1988 en als adviesinstantie 

wordt i.p.v. de ROB de provinciaal archeoloog opgenomen.
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ringsresten van een Romeins gebouw uit de eerste eeuw na Christus. De 
vondst wordt onmiddellijk gemeld bij de provincie en de volgende dag 
zijn archeologen van het Bureau Archeologie Nijmegen op verzoek van 
de provinciaal archeoloog al bezig met een zogenaamd noodonderzoek; 
het blootleggen en optekenen, meten en fotograferen van de resten.

Vrij gauw blijkt dat het gebouw een afmeting heeft gehad van circa 
15 x 13 m. Puinresten op enige afstand rond de funderingen doen echter 
vermoeden dat het gebouw groter is geweest. Romeinse dakpannen zijn 
oostelijk van het gebouw aangetroffen. De archeologen denken in eer-
ste instantie aan een villacomplex. Ten zuidwesten van het gebouw zijn 
zes crematiegraven gevonden, iets verderop een vooralsnog geïsoleerd 
Romeins graf, ook met crematieresten. Het onderzoek wijst echter al 
snel uit dat het gebouw geïnterpreteerd moet worden als een tempel, een 
zogenaamde Gallo-Romeinse omgangstempel die uit steen was opge-
trokken (figuur 4.6). De ROB verklaart de vondst van nationaal belang. 
De vondst is extra interessant, omdat er in Elst al eerder, in 1947, twee 

4.4 Fase 4 (2002-2004) – stonehenge in de betuwe

Op 21 februari 2002 wordt op feestelijke wijze met een vuurwerkshow 
het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van de eerste fase van 
de woonwijk Westeraam, tien jaar na de eerste presentatie van de Vinex-
locatie. De bouw van woningen loopt dan al ernstig achter bij de plan-
ning, evenals in het hele KAN-gebied. Problemen met de grondaankoop, 
slepende onderhandelingen met diverse partijen en een beroep bij de 
Raad van State zijn hiervan de oorzaken. De vraag naar huizen is op dit 
moment groter dan het aanbod.61

Inmiddels heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. 
Elst bestaat niet meer als autonome gemeente, maar is opgegaan in de 
nieuwe gemeente Overbetuwe, waarvan ook Valburg en Heteren deel 
uitmaken.62

Eind april doen leden van de sectie archeologie van de Historische 
Vereniging Marithaime waarnemingen op het bouwterrein waar de 
graafwerkzaamheden intussen begonnen zijn. Westelijk van monument 
De Hoge Hof is een groot aantal grondsporen, een systeem van grep-
pels zichtbaar, waarin fragmenten van Romeins aardewerk en metaal 
zijn aangetroffen. Van deze bevindingen wordt verslag gedaan aan de 
projectleider van GEM Westeraam, De Vries, zowel schriftelijk als mon-
deling.63 De Vries krijgt het advies niet verder te gaan met de graafwerk-
zaamheden, maar contact op te nemen met de provinciaal archeoloog. 
De aard en omvang van het gevondene verdienen een nader onderzoek 
volgens de amateurarcheoloog. Als hij een dag later op het bouwter-
rein gaat kijken zijn alle grondsporen verdwenen, weggevaagd door de 
graafmachines. De Vries voert als excuus en verklaring aan dat later, op 
3 mei, een archeoloog en een geoloog van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. opnieuw onderzoek hebben verricht, maar niets nieuws ont-
dekten. De amateurarcheoloog vermoedt dat er voor de archeoloog van 
de KUN niets meer te zien was, omdat de graafwerken na zijn melding 
van de vondsten gewoon waren doorgezet. Hij brengt de ROB hiervan 
via een e-mail op de hoogte. Het werk om de grond bouwrijp te maken 
gaat gewoon door en de amateurarcheologen blijven waakzaam.

Maar dan vinden de amateurs op dinsdag 4 juni 2002 ten westen 
van De Hoge Hof, in de buurt van vindplaats 2, de natuurstenen funde-

61)  De Gelderlander, 2 januari 2001 en 23 februari 2002.

62)  Staatblad 321, Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke 

herindeling in de Overbetuwe.

63)  Kort verslag van de waarnemingen in Westeraam 

(deelplan 1) op 26 en 27 april 2002 door F.E. Colpaert.

figuur 4.6 Vooraanzicht van de Gallo-Romeinse tempel met waterput en palissade,  
rond 100 na Chr. Reconstructie door PANSA BV.
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Kennelijk zijn partijen het hier stilzwijgend mee eens, want afgesproken 
wordt dat Bureau Archeologie Nijmegen verdergaat met het opgraven, 
dat de ROB de regie heeft over het onderzoek, dat er een PvA (Pro-
gramma van Aanpak) zal worden opgesteld, waarin taken, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden exact worden vastgelegd. GEM zelf zou 
als opdrachtgever van het onderzoek naar de tempel kunnen fungeren. 
Het onderzoek wordt in twee delen gesplitst: onderzoek naar de tempel 
en omgeving (1) en onderzoek naar de andere archeologische vindplaat-
sen op Westeraam (2).

Wie het geheel gaat betalen, wordt niet helemaal duidelijk. In ieder 
geval stelt GEM een maximum van €35.000 ter beschikking voor het 
onderzoek in het zuidelijk deel van deelplan 1, dus niet voor het opgra-
ven van de tempel. Staande de vergadering geeft GEM opdracht aan 
Bureau Archeologie Nijmegen voor het onderzoek deel 2. Voor de 
opgraving van de tempel zal subsidie aangevraagd worden bij OCW.

Een volgende vraag is hoe het archeologisch onderzoek gepubliceerd 
zal worden. Bureau Archeologie Nijmegen maakt in ieder geval een 
zogenaamde basisrapportage. Vertaling daarvan in een meer publieks-
gericht verhaal lijkt een goed idee. Belangstelling van de pers zal niet 
uitblijven; iedereen zal vragen van de pers doorverwijzen naar GEM.66 
De pers heeft inmiddels al over de vondsten bericht: ‘Westeraam geeft 
funderingsresten uit het Romeinse verleden prijs’. Gevonden zijn de 
funderingsresten van een Romeins gebouw uit de eerste eeuw na Chris-
tus en zeven crematiegraven, kuilen met stukjes houtskool en de resten 
van verbrande, menselijke botten. De krant constateert dat de voortgang 
op Westeraam nog niet wordt belemmerd door de nieuwe vondsten.67

De volgende dag komen alle betrokken archeologen in een eigen 
overleg bijeen. De afspraken van de vorige dag worden doorgenomen 
en de opgravers zetten de huidige situatie uiteen. Er moet nu snel een 
Programma van Eisen gemaakt worden voor het onderzoek van de tem-
pel. Iedereen, de VU, de ROB, de provincie en Bureau Archeologie Nij-
megen, moet zich daarin kunnen vinden. Onderlinge consensus over de 
aanpak is van het grootste belang. Het PvE moet op donderdagochtend 
20 juni klaar zijn voor het vervolgoverleg met GEM. Geschatte kosten 
bedragen op dit moment circa €150.000-200.000.68

66)  GEM Westeraam Beheer BV, Overleg archeologische 

vondsten d.d. 12 juni 2002.

67)  De Gelderlander, 8 juni 2002.

68)  Verslag overleg onderzoek Elst Westeraam vermoedelijke 

tempel d.d. 13 juni 2002.

Romeinse tempels onder de Grote Kerk in het centrum gevonden zijn.64 
Deze zullen in de zomer door de VU opgegraven worden. Wat te doen? 
Het bestemmingsplan is al van kracht, de eerste fase van de woning-
bouw is ingegaan en de bouw van de eerste huizen zal in september 
beginnen. En precies daar is nu een tempelcomplex aangetroffen dat van 
bijzonder belang is.

Alle betrokken partijen komen op 12 juni bijeen om over de ontstane 
situatie te praten: de projectleider Westeraam van de gemeente, de pro-
vinciaal archeoloog, de beleidsmedewerker planvorming en ruimtelijke 
ordening van de ROB, het hoofd, de coördinator en een archeoloog van 
Bureau Archeologie Nijmegen en twee functionarissen van GEM Wes-
teraam. De VU is bij dit eerste overleg niet aanwezig. De provincie en 
de ROB beginnen met het statement dat de gemeente niets te verwijten 
valt; de gemeente heeft al het noodzakelijke onderzoek in een vroege 
fase van de planvorming laten uitvoeren. De vondst van de tempel is 
onverwacht. De provincie vraagt zich wel af hoe hier lering uit getrok-
ken kan worden voor de toekomst. Toch wil de provincie de gemeente 
vragen om het aanpassen van de plannen in overweging te nemen om 
behoud van de tempel in situ mogelijk te maken, al is planontwikkeling 
in een vergevorderd stadium. De ROB sluit zich hierbij aan en zal de 
gemeente niet dwingen de vindplaats alsnog te beschermen. Het is wel 
noodzakelijk om voldoende tijd te reserveren voor goed wetenschappe-
lijk onderzoek.65

GEM steunt dit laatste gezichtspunt van de ROB; een opgraving 
is realistischer gelet op het belang van de volkshuisvesting en de ver-
gaande fase waarin het proces nu verkeert. Bovendien zijn de eerste 
woningen al in de verkoop. GEM is bereid het archeologisch onderzoek 
zoveel mogelijk te faciliteren, maar wil op korte termijn weten wat GEM 
wel en niet kan doen: wanneer wordt waar wat voor onderzoek gedaan 
en welke beperkingen legt dit op voor de bouwwerkzaamheden. GEM 
stelt voor het bouwrijp maken van de grond tot nader order stil te leg-
gen in het gebied tussen Sterrenhemel (Aamse pad) en Noorderlicht.

64)  De kerk is een Nederlands Hervormde kerk die Grote 

Kerk wordt genoemd en ook wel St. Maartenskerk.

65)  De ROB schrijft op 14 juni 2002 een brief aan de 

gemeente Overbetuwe met deze strekking, waarin nu echter 

tijd en ruimte voor archeologisch onderzoek geëist worden op 

straffe van ingrijpen met de Monumentenwet.
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Een nieuwe bijeenkomst vindt plaats op 1 juli. Onderwerp van bespre-
king: de kosten van de opgraving en de verdeling daarvan onder de 
betrokkenen. De kosten volgens de begroting archeologisch onderzoek 
tempelterrein en omgeving Westeraam bedragen €287.396.71 De provin-
cie heeft toegezegd €50.000 bij te dragen. GEM verhoogt zijn bijdrage 
tot maximaal €100.000. Er blijft dus nog een flink gat over. De archeo-
logen maken onderling afspraken over de voorbereiding van het inhou-
delijke deel van de persconferentie.72

Het gemeentebestuur heeft intussen besloten over het lot van de tem-
pel: niet behouden, maar opgraven. Op 4 juli deelt de gemeente dit per 
brief mee aan de ROB: de gemeente is verheugd over en trots op de 
vondsten, maar ook bezorgd over de voortgang van de ontwikkeling van 
de woningbouw in Westeraam. De gemeente heeft dan ook besloten 
voor een opgraving in plaats van het behouden in situ van het tempel-
complex. In samenwerking met GEM Westeraam Beheer BV wordt daar 
medewerking aan verleend.73 Het verzoek van B&W om een subsidie van 
€192.000, gebaseerd op een concept van de ROB, aan de staatssecreta-
ris van OCW gaat op dezelfde dag de deur uit.74

Een week later komen alle partijen wederom bij elkaar. Op de agenda 
staan afspraken, financiën en communicatie. Naast de beslisgroep 
wordt er nu ook een stuurgroep ingesteld, die de financiën bewaakt. De 
aandeelhouders van GEM willen pertinent geen financiële bijdrage leve-
ren aan de wetenschappelijke uitwerking van het onderzoek, wel aan de 
opgraving en een deel van de basisrapportage. De provincie wil gewoon 
bijdragen aan het archeologisch onderzoek. Zij maakt geen onderscheid 
tussen wetenschappelijke en basiswerkzaamheden, maar stelt het wel 
op prijs als het wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald in een popu-
lairwetenschappelijke publicatie.

Ondanks de onzekerheid over de (hoogte) van de subsidie van het 
Rijk geeft GEM namens de gemeente Overbetuwe opdracht aan Bureau 
Archeologie Nijmegen om met de opgraving te beginnen. Men is van 
mening dat de pers het hele verhaal rond het vinden van de tempel ver-
keerd weergeeft, maar dat het op dit moment weinig zin heeft daar wat 
aan te doen. Zodra er meer duidelijkheid is over de vondsten en de tem-

71)  Begroting archeologisch onderzoek tempelterrein en 

omgeving op de Westeraam te Elst.

72)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam  

op 1 juli 2002’.

73)  Brief B&W Overbetuwe aan ROB d.d. 4 juli 2002.

74)  Brief B&W Overbetuwe aan OCW d.d. 4 juli 2002.

Het concept PvE voor de tempel ligt er al op 14 juni, gebaseerd op een 
opzet van Bureau Archeologie Nijmegen. Voor de bijeenkomst van 20 
juni moet het commentaar van de VU en de provincie verwerkt worden.69 
Provincie en VU reageren snel. De VU wil graag dat een medewerker aan 
de opgraving van de Romeinse tempels onder de kerk in Elst, die door de 
VU uitgevoerd zal worden, parttime gaat meewerken aan de opgraving 
in Westeraam. Ook wil zij de basisrapportage en de uiteindelijke weten-
schappelijke verslaglegging voor haar rekening nemen. Argument is dat 
het streven een integrale publicatie van beide tempels moet zijn. Het 
definitieve exemplaar dat niet of nauwelijks afwijkt van het concept is op 
18 juni beschikbaar. De opsteller van het programma roemt de voorbeel-
dige samenwerking tussen de archeologen van rijk, provincie, gemeente 
en universiteit.

Ook het Plan van Aanpak is op 20 juni tijdens de vergadering 
beschikbaar. B&W van Overbetuwe beslissen op 25 juni over de keuze 
tussen het behoud in situ van de tempel of een opgraving. De indruk 
is dat B&W hoogstwaarschijnlijk zullen besluiten tot een opgraving. 
De aanwezigen gaan van deze veronderstelling uit voor de te maken 
afspraken. GEM moet de dag daarna op de aandeelhoudersvergade-
ring precies duidelijk kunnen maken wat de opgraving gaat kosten en 
hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn. Uiterlijk half augustus moet het 
archeologisch onderzoek afgerond zijn in verband met de logistiek van 
de planning. Bureau Archeologie Nijmegen denkt vijf weken nodig te 
hebben voor de opgraving. De kosten worden geschat op €250.000. 
ROB en Bureau Archeologie Nijmegen zullen een begroting uitwerken. 
Op grond van deze begroting zal de ROB subsidie aanvragen bij OCW. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat ROB, VU en Bureau Archeologie Nijme-
gen samen verantwoordelijk zijn voor de opgraving en uitwerking. Daar-
toe zal een beslisgroep worden opgericht die voortdurend bekijkt welk 
vervolgonderzoek nodig is.

Een ander probleem is de vondst van explosieven in het plangebied, 
ook op het monument De Hoge Hof. Die explosieven zullen geruimd 
moeten worden. De ruiming zal afgestemd worden met het archeolo-
gisch onderzoek.

Op 4 juli is een persconferentie gepland en een bezoek aan de opgra-
ving. De boodschap die over het voetlicht moet worden gebracht is dat 
alle partijen gezamenlijk geld proberen te verwerven voor de opgraving.70

69)  Jos Bazelmans (ROB); concept PvE d.d. 14 juni 2002.

70)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam  

op 20 juni 2002’.
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Van het college van B&W is met name wethouder Brouwer de voorvech-
ter van het behoud van de tempel. Hij verschijnt op de lokale televisie 
en geeft interviews aan de pers. Zijn ‘visioen’ is volgens de Volkskrant 
dat Elst een soort ‘Stonehenge in de Betuwe’ wordt. De opgravingen 
geven steeds meer aanwijzingen dat Elst een belangrijk religieus cen-
trum is geweest in de eerste twee eeuwen na Christus. De vondsten 
zijn zeer uniek, zegt Brouwer, en zouden zo goed mogelijk bewaard 
moeten worden. Ook de bevolking is enthousiast. Het tempelterrein 
kan maatschappelijk en toeristisch interessant zijn voor Overbetuwe. 
Het probleem is natuurlijk de voortgang van de bouw en de kosten die 
het behoud met zich gaat meebrengen. Vandaar dat Brouwer steun 
zoekt bij de hogere overheden: provincie, Rijk en EU; volgens de archeo-
logen is het complex van nationale en zelfs internationale betekenis. 
Dan kunnen de hogere machten ook een bijdrage leveren79. Bovendien 

2002.

79)  de Volkskrant, 19 augustus 2002.

pel kan er actie ondernomen worden naar de pers. Er is veel belangstel-
ling van het publiek voor de opgraving. Dat zorgt voor veel vertraging. 
Het zou beter zijn het publiek te weren en alleen iedere vrijdagmiddag 
een rondleiding te geven. Dit zal op borden langs het opgravingterrein 
meegedeeld worden; ook zullen er borden met ‘verboden toegang’ wor-
den geplaatst om ongewenste bezoekers met dubieuze bedoelingen van 
het terrein te houden.75

De regionale pers doet regelmatig verslag van de opgraving op Wes-
teraam, ook van het onderzoek onder de Grote Kerk, waar de VU intus-
sen begonnen is met het onderzoek van de Romeinse tempels. Voordat 
de archeologen op het niveau van de tempels zijn, moeten ze door een 
laag van circa 2 m heen. Vooralsnog zijn ze bezig met het blootleggen 
van zo’n vijftig skeletten uit de late Middeleeuwen.76

Begin augustus wordt op Westeraam opnieuw een unieke vondst 
gedaan; binnen de muren van de stenen tempel zijn de contouren van 
een houten gebouwtje van circa 10 bij 6 m uit het midden van eerste 
eeuw na Christus aangetroffen (fi guur 4.7), waarschijnlijk een gebouw 
met een religieuze functie en voorafgaande aan de tempel. Later wordt 
een tweede houten voorganger ontdekt. Tevens is een aantal kuilen 
gevonden met sporen van verbrande organische resten, die vermoede-
lijk als resten van rituele maaltijden of gebruiken geïnterpreteerd kun-
nen worden.77

B&W van Overbetuwe willen een heroverweging ten aanzien van de 
Romeinse tempel in Westeraam. De betekenis van de archeologische 
vondsten is aanleiding voor het college om de haalbaarheid van het 
behoud van de tempel in situ opnieuw te onderzoeken, omdat het col-
lege grote waarde hecht aan het behoud van de vondsten. De voortgang 
van de woningbouw is echter ook van groot belang. Het college wil met 
de hogere overheden (de tempel is van internationaal belang verklaard 
en daarom hebben ook zij een verantwoordelijkheid) en andere geli-
eerde partijen overleggen om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden 
en onmogelijkheden en de consequenties op planologisch, fi nancieel, 
volkshuisvestelijk en archeologisch gebied. In de afweging van deze 
belangen, die het college deels tegenstrijdig van aard noemt, zal de 
gemeenteraad actief betrokken worden.78

75)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam 

op 10 juli 2002’.

76)  De Gelderlander, 6, 9, 13, 17, 31 juli, 1 augustus 2002.

77)  J. Thijssen, 13 augustus 2002: Aanvulling op stand van 

onderzoek 23 juli. De Gelderlander 10 augustus 2002.

78)  Persbericht Gemeente Overbetuwe d.d. 13 augustus 

figuur 4.7 Schets van de verschillenende fases van de tempel en tempelterrein. 
Uiteindelijk bleek de tempel de opvolger te zijn van 3 houten voorgangers. 
De stenen tempel is in de tweede eeuw na Chr. een keer verbouwd.
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De GEM Westeraam wil een deskundig bureau laten onderzoeken of 
er vanuit archeologisch perspectief grote waarde wordt gehecht aan 
behoud in situ. Dit moet afgezet worden tegen het belang van behoud 
ex situ, te weten het opgraven en documenteren van de vondsten en 
tempelrestanten en het ‘schoon’ opleveren van de grond. Als behoud in 
situ de voorkeur heeft, dan gaat het nog om vragen als: wat is de exacte 
plaats, vorm en grootte van het in te passen gebied? Hoe moeten de 
tempelresten geconserveerd worden? Hoe moet de ruimtelijke inpas-
sing van de vindplaats er uitzien vanuit archeologisch oogpunt? Zijn er 
nog speciale eisen aan bouw- en civieltechnische uitvoering van werken 
in de omgeving van de vindplaats?

GEM zelf ziet op dit moment de volgende problemen: de ruimtelijke 
inpassing van de vindplaats betekent in het minimale geval het schrap-
pen van zes bouwkavels en maximaal acht. De woningen in de buurt 
moeten echter aangepast worden en het gebied zal toch opnieuw ont-
wikkeld moeten worden. Dit betekent een herontwikkeling van acht tot 
negentien bouwkavels (vier bouwblokken). Daarnaast is waarschijnlijk 
een herontwikkeling van tien bouwblokken (ongeveer veertig woningen) 
noodzakelijk. De planologische procedures zullen aangepast moeten 
worden. Het vigerende uitwerkingsplan zal uit de procedure genomen 
moeten worden en veranderd. Misschien zelfs het hele bestemmings-
plan, volgens art. 11 WRO. Tijdens de procedure kunnen er geen bouw-
vergunningen worden afgegeven. De uitvoering van civieltechnische 
werken wordt (nog) niet belemmerd door de vindplaats. Wel zullen 
tijdens de uitvoering extra beschermende maatregelen genomen moe-
ten worden. Of er extra eisen gesteld gaan worden, is nog niet bekend. 
Hetzelfde geldt voor de bouwkundige voorzieningen. Wat de planning 
van de bouw betreft kan er makkelijk een jaar vertraging ontstaan. Een 
herzieningsprocedure van een bestemmingsplan kost al gauw ongeveer 
acht tot twaalf maanden. Voor de verkoop van de woningen betekent 
behoud in situ ook vertraging; de prognose van oplevering van de 
woningen zal niet worden gehaald. Mogelijke schadeclaims kunnen het 
gevolg zijn.

De kosten die dit allemaal gaat meebrengen, zijn op dit moment 
gezien de vele onduidelijkheden niet te begroten. GEM schat de kosten 
globaal op vele miljoenen euro’s. De kosten zijn voor rekening van de 
partij die de wijziging van de plannen wil doorvoeren, voegt GEM daar 
fijntjes aan toe.81 Het standpunt van de GEM lijkt daarmee duidelijk: 

81)  GEM Westeraam: notitie ‘Archeologische vindplaats 

deelplan 1 Westeraam’ d.d. 19 augustus 2002.

heeft Brouwer het Verdrag van Malta ontdekt: ‘Het verdrag versterkt 
ons streven naar het behoud van de tempelresten.’ Ambtenaren van 
de gemeente zijn druk bezig het verdrag uit te pluizen. ‘De geest van 
het verdrag kennen we, de details nog niet’, zegt de wethouder. De 
gemeente wil vier bouwkavels schrappen om het tempelterrein op crea-
tieve wijze in te passen in de nieuwe woonwijk.80

Het besluit van B&W heeft vele gevolgen. Het archeologisch onderzoek 
wordt stilgelegd. In diverse gremia vindt overleg plaats. Het college van 
B&W praat op 20 augustus met de archeologen van ROB, provincie 
en Bureau Archeologie Nijmegen. Op 23 augustus is een bijeenkomst 
gepland met twee wethouders, gedeputeerde Peters en ROB. Ook de 
inwoners van Elst laten van zich horen. Het comité Behoud Romeinse 
Tempels Westeraam, dat snel is opgericht, verzamelt 750 handtekenin-
gen van bewoners voor het behoud van de tempelresten.

80)  De Gelderlander, 19 augustus 2002.

figuur 4.8 Opgraving van het tempelcomplex. De rechthoekige contouren van de stenen tempel 
zijn duidelijk zichtbaar.
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kritische vragen – kennelijk met de Nota Belvedere in zijn achterhoofd – 
aan de wethouder, nadat deze heeft verteld wat de overwegingen van de 
gemeente zijn, na uitvoerig overleg met ROB, VU, Bureau Archeologie 
Nijmegen en provincie, om de tempel op te graven.85

Reacties op dit nieuws lopen uiteen van teleurstelling tot tevreden-
heid. Wethouder Brouwer is zeer teleurgesteld, net als het comité 
Behoud Romeinse Tempels Westeraam. De wethouder denkt niet dat 
economische motieven een rol hebben gespeeld bij de beoordeling of 
de Romeinse resten op Westeraam kunnen blijven liggen: ‘Het ging er 
alleen om of het bewaard kan worden. Daarna zouden planologische 
en financiële vraagstukken zijn beoordeeld.’ De wethouder denkt nu 
aan een replica van de tempel in Westeraam; hoe groot die moet zijn is 
nog een punt van discussie, evenals de plek. Ook wordt er gedacht aan 
een erfgoedplan voor Elst en omgeving. Woordvoerder De Wolf van het 
comité vindt het maar niks. De tempels worden vernietigd bij het onder-
zoek: ‘Archeologisch onderzoek is destructief. Je moet slopen om te zien 
wat het is.’86

Het comité heeft verder problemen met de besluitvormingsproce-
dure. De leden van het comité eisen een gedegen onderzoek. Een 
week na aankondiging van het onderzoek naar de mogelijkheid van het 
behoud van de tempel wordt al besloten om het niet te doen, terwijl de 
gemeente zich tot 1 september 2002 de tijd had gegeven. Het comité 
vermoedt dat het besluit te maken heeft met financiële belangen. Boven-
dien, schrijft de krant verder, zijn niet alle betrokken archeologen gepor-
teerd van behoud, omdat ze dan niet kunnen opgraven. Het behouden 
van de tempel beperkt archeologen in hun wetenschappelijk onderzoek.87

Eerder zegt Jan Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen, in De Gelder-
lander dat hij blij is dat de discussie over het al dan niet behouden afge-
lopen is. De opgraving heeft daardoor vertraging opgelopen. De sporen 
– ‘verkleurde aarde’ – van de houten tempel kunnen nu worden onder-
zocht, omdat de stenen resten worden verwijderd. Een replica van de 
tempel is wel heel goed mogelijk op basis van de gevonden zuilresten.88

en R.O. op 23 aug. 2002; programma en lijst van deelnemers 

d.d. 20 augustus 2002.

85)  Gelderse Provinciale Planologische Commissie (PPC) op 

werkbezoek in ‘Romeins Elst’, z.j. 

86)  De Gelderlander, 21 augustus 2002.

87)  De Gelderlander, 28 augustus 2002.

88)  De Gelderlander, 22 augustus 2002.

het verdere opgraven van het tempelterrein is zeker te prefereren boven 
behoud ter plekke. Argumenten zijn vooral de extreem hoge (verwachte) 
kosten en de aanzienlijke vertraging van het bouwproces.

Tegenover de pers nuanceert projectleider De Vries van GEM dit 
standpunt; hij is van mening dat het besluit tot heroverweging van de 
gemeente ‘volstrekt legitiem’ is en vindt de opmerking van de aan-
nemer Post van Amstelland dat zijn voorkeur uitgaat naar opgraven, 
‘een beetje voorbarig’. Veel is afhankelijk van wie voor de schade gaat 
opdraaien: ‘Dat moeten we nog zien.’82

Wat vinden de archeologen ervan? De archeologen willen het opgraven 
van het tempelterrein continueren. De argumenten die zij hiervoor aan-
voeren, hebben vooral betrekking op conserveringsmogelijkheden van 
de tempelresten. Die zijn nihil. Contact met de buitenlucht zal de over-
blijfselen binnen een jaar onherroepelijk vernietigen. Bovendien zijn er 
slechts funderingsrestanten gevonden; van de oorspronkelijke tempel is 
zeer weinig materiaal over. De sporen van de houten tempel, die alleen 
bestaan uit verkleuringen in de grond, kunnen überhaupt niet bewaard 
worden. En vooral die houten voorganger van de stenen tempel is uniek. 
Nooit eerder is in Nederland een dergelijke vondst gedaan. Het tempel-
complex is wetenschappelijk dan ook van grote waarde. Die waarde kan 
echter alleen verzilverd worden als beide tempels, eerst de stenen en 
dan de houten, helemaal worden opgegraven. 

B&W laten zich door deze argumenten overtuigen. ‘Resten tempels 
in Elst worden niet behouden’ is de kop van het artikel waarin De Gelder-
lander schrijft dat conservering van de restanten van de tempel technisch 
onmogelijk is volgens ‘tal van Nederlandse archeologen’. De gemeente 
Overbetuwe ‘legt zich daar bij neer’.83

Dit is ook de strekking van de mededeling die wethouder Brouwer 
doet aan de deelnemers van de excursie Archeologie & Ruimtelijke 
ordening & Nota Belvoir, georganiseerd door de provincie voor de 
leden van de provinciale planningcommissie. Laarzen mee, staat op 
de uitnodiging die ook gaat naar de gedeputeerden, de gemeente Elst, 
VROM-Inspectie, LNV (afdelingen oost), ROB, Rijkswaterstaat (oost), 
RDMZ, Gelders Overleg Waterschappen, VNG en GEM Westeraam. Het 
gezelschap zal de Grote Kerk in het centrum bezoeken alsook de opgra-
ving van het tempelterrein op Westeraam, vergezeld van de nodige toe-
lichtingen en rondleidingen.84 Het hoofd van de VROM-inspectie stelt 

82)  de Volkskrant, 19 augustus 2002.

83)  De Gelderlander, 21 augustus 2002.

84)  Provincie Gelderland, Programma excursie Archeologie 
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te schetsen. De reconstructie van de tempel en de plek waar die in Wes-
teraam zal verrijzen, bijvoorbeeld op het monument dat ernaast ligt (het 
Veld, voorheen De Hoge Hof), moet een centrale plaats in het plan heb-
ben. Ook de promotie van de tempels onder de kerk moet zeker in het 
plan. In de inleiding kan worden vermeld hoe de tempel is gevonden, dat 
behoud helaas geen optie was conform de opinie van de archeologische 
wereld, maar dat de gemeente wel iets wil doen met het archeologisch 
erfgoed. De ROB schat de kosten op ongeveer €100.000.91 De gemeente 
Overbetuwe vraagt om te beginnen subsidie aan voor het maken van een 
erfgoedplan bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Motivatie van 
de aanvraag:

De behoefte aan een erfgoedplan is ontstaan door de vele vooral 
Romeinse vondsten die in Elst zijn gedaan. Nu de resten van het tempel-
complex in Westeraam niet behouden kunnen worden lijkt het zinvol de 
verschillende vondsten onderling met elkaar in verband te brengen en een 
grotere integratie van het archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ontwik-
kelingen te bewerkstelligen.92

De bedoeling is om voor de uitwerking en uitvoering van het plan subsi-
die aan te vragen bij het projectbureau Belvedere. Een dergelijk plan, wil 
het voor subsidie in aanmerking komen, moet voldoen aan een aantal 
eisen. Zo moet er een PvE worden opgesteld, moeten bij ten minste drie 
bureaus offertes worden ingediend en de offertes moeten naar de subsi-
diegevende instantie worden gezonden.

Het is echter onduidelijk of alleen het maken van een plan €100.000 
bedraagt of dat voorstellen voor de uitvoering er ook bij inbegrepen zijn. 
De gemeente begrijpt dat het uitsluitend voor het maken van het plan is. 
De gemeente heeft daar moeite mee, ook al draagt Belvedere €70.000 
bij. De gemeente is bezig met een bezuinigingsoperatie. Wethouder 
Brouwer vraagt zich af waarom het maken van een plan zoveel moet 
kosten. Ook de rest van het college heeft daar problemen mee.

De provincie steunt het maken van het plan en wil een projectgroep 
instellen met ROB, gemeente en Belvedere. Bovendien wil de provincie 
het erfgoedplan Overbetuwe koppelen aan het Limesproject, een inter-
nationaal project dat in Nederland onder auspiciën van de ROB wordt 
georganiseerd en uitgevoerd. De provincie wil een projectleider aanstel-
len voor het Gelderse deel van de Limes – de grens van het Romeinse 

91)  Betreft: aanvraag gemeente Overbetuwe voor erfgoedplan 

in het kader van Belvedere d.d. 27 augustus 2002. 

92)  Brief B&W Overbetuwe aan Stimuleringsfonds  

d.d. 12 september 2002.

In raadsvergadering van 27 augustus spreekt de heer Mulder zijn 
bevreemding uit over de berichten in de krant. Daarin staat te lezen dat 
archeologen en de ROB al besloten hebben de tempel ‘af te voeren’. Hij is 
daar tegen en vraagt de gemeente alles in het werk te stellen om de tem-
pel ter plekke te bewaren en herkenbaar te maken. De heer Mulder voert 
het woord namens de Historische Kring Oosterhout-Slijk-Ewijk en Com-
missie Monumenten en Archeologie. Zijn argument is dat het ook in de 
toekomst mogelijk moet zijn om onderzoek te doen naar de tempel.89

De heer Colpaert van het comité vindt dat de gemeente de historie 
zichtbaar moet maken voor de burgers; de reconstructie zou tastbaar 
gemaakt moeten worden. Mevrouw Kamperman overhandigt de tweede 
reeks van de verzamelde handtekeningen voor het behoud van de tem-
pel. Ook de fracties stellen vragen over de kwestie. De heer Ross (D66) 
vraagt wat het college gaat doen met de suggesties van de insprekers 
en de heer Wallinga (CDA) sluit zich daarbij aan. Wethouder Brouwer 
antwoordt dat op de zaak wordt teruggekomen, ofwel in de raad of in 
het college. Het college overweegt op dit moment het opstellen van een 
erfgoedplan. ‘Dat betekent dat iets zichtbaar zou worden gemaakt door 
middel van reconstructie en gebruik van het authentieke materiaal voor 
zover mogelijk.’90

De kwestie van het zichtbaar maken, een reconstructie, een eventuele 
replica, zal meegenomen worden in het project Erfgoedplan. Maar ook 
dat verloopt niet van een leien dakje.

Sleutel tot de schatkist

De ROB begint met een notitie voor de gemeente met een aantal pun-
ten waaraan gedacht moet worden bij het maken van zo’n erfgoedplan, 
mede met het oog op subsidiëring. Essentieel is het plan direct te ver-
binden met de Romeinse tijd en de Limes, want half september wordt 
besloten of er een tweede nationaal Belvedere-project van start gaat met 
de Limes als onderwerp. Belangrijk is om de ruimtelijke ontwikkelingen 
in de Overbetuwe, inrichtingsprojecten en visualisatie van het verleden 

89)  Volgens Mulder zou de tempel al in 1957 ontdekt zijn. Hij 

expliciteert dit verder niet, maar waarschijnlijk doelt hij op het 

onderzoek van de Stikoba in 1957: De bodemgesteldheid van 

een gedeelte van de Overbetuwe (ten zuiden van de Linge en 

ten westen van de Rijksweg Arnhem-Nijmegen). 

90)  Verslag raadsvergadering gemeente Overbetuwe van 

27 augustus 2002. In het lijstje ‘Toezeggingen gedaan in de 

raadsvergadering van 27 augustus 2002’ is niets over de 

tempel terug te vinden.
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Hoewel een van de doelen van het erfgoedplan het zichtbaar maken van 
het Bataafs-Romeinse verleden is, moet de gemeente Overbetuwe dus 
vooral bijdragen aan archeologische kennisvermeerdering.

Jan Brouwer, wethouder van Monumenten en Archeologie en Ruimte-
lijke Ontwikkeling, heeft echter een andere invalshoek. Hij benadrukt in 
zijn voorwoord vooral het belang van de ontsluiting van de recreatieve 
en educatieve potentie van cultuurhistorische waarden ten behoeve van 
bewoners en bezoekers. Dat zijn de motieven om de betekenis van cul-
tuurhistorie als medebepalende factor in het ruimtelijke beleidsproces 
te versterken.

Het laatste deel van Sleutel tot de schatkist heeft het thema Romeinen 
en Bataven en bestaat uit drie voorbeelden van het zichtbaar maken van 
het verleden en de inrichting van monumenten. Later verschijnen een 
fietsroute en een wandelroute, uitgegeven door het regionaal Bureau 
voor toerisme KAN.

Een van de voorbeelden van een verbeelding van het verleden is het 
monument De Hoge Hof in Westeraam, op speciaal verzoek van GEM 
Westeraam opgenomen. Het stuk grond waarin het monument zich 
bevindt, zal ter bescherming opgehoogd worden met zand. Het monu-
ment blijft leeg, een leeg grasveld omsloten door een aarden wal ook 
bekleed met gras. Op deze wal staan bomen. In verschillende materia-
len zullen representaties van aspecten van het Bataafse verleden te zien 
zijn. Afbeeldingen van paarden bijvoorbeeld in staal langs de graswal en 
een beeld op sokkel van Hercules Magusanus, de god die waarschijnlijk 
in de tempel werd vereerd. De tempel die 200 m verderop naar het wes-
ten ligt, krijgt naast het schoolplein een verwijzing: een podium met een 
kleiner beeld van dezelfde godheid. Het monument zelf blijft dus leeg 
met een aantal monumentale accenten rondom. Voor GEM Westeraam 
is het monument, dat 250 m lang is en 175 m breed, vooral een grasveld 
dat als speelweide kan fungeren: ‘Het Veld wordt zorgvuldig ingericht 
als park met ruimte voor sport en spel, recreatie en een ligweide.’ 97 De 
paarden waar het Erfgoedplan aan refereert zijn ook gevonden, althans 
enige botresten bij een onderzoek van het monument in 2003. Aanlei-
ding voor het onderzoek is de oude kwestie van het eventueel inperken 
van het monument aan de zuidzijde met circa 2 ha, maar dit wordt niet 
vermeld in de rapportage van het onderzoek.98

97)  www.westeraam.nl. Centrale Zone, 2006.

98)  De Groot e.a. 2004: Een nieuwe toekomst voor een 

oud monument. Waarderend onderzoek op het terrein het 

archeologisch monument Elst-Aamsepad. Ook wordt niet 

rijk. Verder inventariseert de provincie, met behulp van twee bureaus, 
ideeën voor het Limesproject in het Rivierengebied. De provincie zal het 
Erfgoedplan op de ‘grote lijst’ van het Belvoir Werkenprogramma 2002 
plaatsen. GS zullen daar in januari 2003 over beslissen.93

Uiteindelijk verleent B&W, nadat een subsidieaanvrage door Belvedere 
is gehonoreerd, de opdracht om een Erfgoedplan voor de hele gemeente 
Overbetuwe te maken aan het ADC Heritage BV. De bedoeling is dat 
dit plan aansluit bij de door de gemeenteraad Overbetuwe vastgestelde 
Monumentennota. Het plan genaamd Sleutel tot de schatkist, dat het 
ADC opstelt, is echter niet zozeer een erfgoedplan als wel een richtlijn of 
instructie voor het gemeentebestuur aan welke voorwaarden een derge-
lijk plan moet voldoen.94

Het plan begint met een samenvatting van alle bevindingen van 
RAAP,95 legt het Verdrag van Malta omstandig uit en preludeert op de 
gevolgen van de nieuwe Monumentenwet voor de gemeentebesturen. 
Het plan geeft in 23 doelstellingen aan hoe de gemeente geacht wordt 
om te gaan met het bodemarchief als de nieuwe wet van kracht wordt 
en neemt daarmee een voorschot op het decentraliseren van de verant-
woordelijkheid voor de AMZ van het rijk naar de gemeenten.

Het erfgoedplan van het ADC is te beschouwen als een vertaling van 
het rijksbeleid in een gemeentelijk archeologisch beleidsplan. Het komt 
erop neer dat de gemeente het ‘behoud in situ-beleid’ van de Rijksdienst 
overneemt en de stappen van de AMZ-cyclus moet volgen. De gemeente 
wordt geacht een selectieagenda op te stellen en geselecteerde vind-
plaatsen te beschermen via het bestemmingsplan:

Deze agenda benoemt perioden en thema’s waarvoor het gemeentelijk 
bodemarchief de potentie heeft om een wezenlijke bijdrage te leveren aan 
de archeologische kennisvermeerdering en aan de politiek-maatschappe-
lijke keuze voor ontwikkeling. Behouden blijven alleen de vindplaatsen 
met een goede kwaliteit en die passen binnen de geformuleerde selectie-
criteria.96

93)  Diverse e-mails september en oktober 2002.

94)  ADC 2004: Sleutel tot de schatkist; Erfgoedplan 

Overbetuwe; in samenwerking met RAAP en DLA+landscape 

architects. Verder zijn betrokken bij het plan: een gemeentelijke 

stuurgroep, een idem projectgroep, een klankbordgroep 

samengesteld uit de historische kringen en bewoners.

95)  RAAP 2004, rapport 1074. Het rapport bestaat uit een 

archeologische verwachtingskaart, een archeologische 

beleidsadvieskaart en de themakaart ‘Overbetuwe in de 

Romeinse tijd’. 

96)  ADC 2004: 24.
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Anno 2010 is er inderdaad een soort terp gecreëerd op het monument, 
waarin een rechthoekige groene speelweide is uitgediept. Op de zuid-
oostelijke hoek, langs het Aamse pad, staat een blauw kunstwerk, een 
kleine ‘uitkijktoren’ waarin in stalen platen gegraveerde teksten zijn te 
lezen over het monument en de tempel. Vooralsnog lijkt de vormge-
ving een enigszins uitgeklede versie van het Erfgoedplan. De school 
die ten noorden van het monument is gebouwd, verwijst naar de tem-
pel, hoewel dat op het eerste gezicht niet duidelijk is. De tempel heeft 
gefungeerd als inspiratiebron voor het concept van het gebouw. De 
vormgeving van het schoolgebouw, een van de weinige voorbeelden van 
moderne architectuur in het verder door een overheersend gebruik van 
historische vormen gekenmerkte Westeraam, is gebaseerd op een inver-
sie van de tempel. De zuilengang die bij de rechthoekige tempel aan de 
buitenkant stond, is bij de school naar binnen verplaatst en omzoomt 
de binnenhof, waar in plaats van de rechthoekige cella het ovale hoofd-
gebouw ligt.

De GEM wil namelijk de exacte grenzen weten van De Hoge Hof. ‘We  
willen geen terrein van vier hectare braak laten liggen. Zeker niet omdat 
het midden in de wijk ligt. Maar we willen er wel zorgvuldig mee omsprin-
gen’, zegt de projectleider Wagemakers, ‘we denken aan een kinderboer-
derij of sportveld.’99 Naast de vraag of het monument aan de zuidzijde 
verkleind en een deel vrijgegeven kan worden, is ook twijfel gerezen over 
de fysieke kwaliteit, de gaafheid en conservering van het monument.  
Bovendien zijn aanvullende gegevens nodig over de begrenzing van 
de vindplaats en diepteligging van de overblijfselen. Het onderzoek zal 
daarom vooral op zuidelijke helft plaatsvinden.100 De conclusies zijn dat 
de fysieke kwaliteit waarschijnlijk redelijk tot goed is. Het noordoosten 
en zuidwesten van het terrein vormen de periferie van de nederzetting, 
tamelijk grote zones waar waarschijnlijk niets meer te vinden valt. Toch 
blijven deze gedeelten vergunningsplichtig, waaruit af te leiden valt dat 
het monument dezelfde omvang blijft houden als voorheen.101

vermeld dat het onderzoek deel uitmaakt van een opschoning 

van het monumentenbestand door de ROB. 

99)  De Gelderlander, 13 maart 2003. 

100)  De Groot e.a. 2004: 14, 21.

101)  Idem: 63, 65.

figuur 4.10 Schoolgebouw Westeraam, 2003-2007, bureau Kraaijvanger Urbis.figuur 4.9 Ontwerp deel Centrale Zone,  
GEM Westeraam.
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 gROENE staD IN DE bEtuwE:  
aRNhEm-schuytgRaaF 

 

 Proloog

Op 10 juni 2003 slaat burgemeester P. Krikke van de gemeente Arnhem 
in het dan nog lege polderlandschap de eerste paal in de grond waar de 
wijk Schuytgraaf moet verrijzen. Historische grond waar al duizenden 
jaren voor Christus mensen woonden, zo zegt de directeur van een 
projectontwikkelingsmaatschappij, betrokken bij de ontwikkeling van 
Schuytgraaf tijdens de feestelijke bijeenkomst. Ook in de Romeinse tijd 
was het gebied bewoond en van de recente geschiedenis zijn sporen 
aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.

Een maand later verwerpt de Raad van State het laatste beroep van 
de milieuorganisatie Geen S 101 en bekrachtigt daarmee het bestem-
mingsplan Schuytgraaf. De eerste paal is nu definitief de start voor de 
bouw van de nieuwe woonwijk, meer dan tien jaar na de verschijning 
van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra.

Hoe is de gemeente omgegaan met de ‘historische gronden’ in 
die tien jaar, wat hebben de archeologen precies ontdekt en hoe gaan 
zij met die vindplaatsen om? In dit hoofdstuk zal het verloop van het 
beleidsproces worden geschetst, waarbij de nadruk ligt op de interactie 
en communicatie tussen de betrokken actoren. In de start van dit pro-
ces zijn de ROB en de stichting RAAP de actoren die het archeologisch 
‘belang’ vertegenwoordigen, en de gemeente Arnhem, in het bijzonder 
de Dienst Stadsontwikkeling, moet ervoor zorgen dat de nieuwbouw-
wijk wordt gerealiseerd. In een latere fase stelt de gemeente een eigen 
archeoloog aan en wordt de grondexploitatiemaatschappij opgericht, 
die het archeologisch adviesbureau ArcheoLogic contracteert.

In het uitbreidingsgebied Driel-Oost, zoals vastgelegd in het Vinex-
uitvoeringsconvenant (figuur 5.1), had de gemeente Arnhem al eerder 
woningbouw gepland. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het tekort 
aan woningen de grootste prioriteit binnen het geheel van het weder-
opbouwproject. De gemeente Arnhem is na de grote verwoestingen 

5 )
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figuur 5.1 Plangebied Schuytgraaf.



1 9 6 E R O P  O F  E R O N D E R 1 9 7 H O O F D S T U K  5 :  A R N H E M - S C H U y T G R A A F

directeur van de ROB en specialist Romeinse tijd, vermoedt namelijk 
dat de eerder aangetroffen overblijfselen wel eens de resten van een 
Romeins castellum kunnen zijn en dus van grote wetenschappelijke 
waarde. Willems baseert dit idee onder andere op de bodemkaart van 
het gebied, het onderzoek van de archeoloog Modderman en op de 
uitgebreide en jarenlange waarnemingen van de gebroeders Gerritsen, 
amateurarcheologen woonachtig in Driel.2

Het toekennen van een waardering aan een terrein met archeolo-
gische overblijfselen en het vinden van argumenten voor wettelijke 
bescherming blijkt in de praktijk gecompliceerd te zijn. De boringen die 
nu gezet worden op de percelen, ook in een aangrenzend perceel, geven 
geen aanwijzingen voor oude woongronden. Integendeel, de veldtechni-
cus Noordam constateert dat het aangrenzende terrein3 door intensieve 
tuinbouw ‘één groot warenhuis is geworden’ en hij vindt het dan ook 
niet zinvol het terrein wettelijk te beschermen. De twee boringen die hij 
zet in het al in 1972 onderzochte perceel, waar de boomgaard inmiddels 
gerooid is en in gebruik als weiland, ‘wijzen ook in genen dele op oud-
heidkundige verschijnselen’. 

De provinciaal archeoloog, die nu ingeschakeld wordt, vindt het 
gebied belangrijk genoeg om te beschermen; de vondsten liggen name-
lijk diep genoeg en op een flank van een bedding die ‘in de Romeinse 
tijd open lag’. In zijn ogen gaat het om ‘een uitgestrekte woongrond 
van, archeologisch gezien althans, hoge kwaliteit’. De drie archeologen 
hanteren dus verschillende criteria om de waarde te bepalen van de 
terreinen. Voor Noordam is de gaafheid van de relicten doorslaggevend, 
voor Willems de vondsten in de loop van jaren gedaan plus de geomor-
fogenetische ondergrond, terwijl de provinciaal archeoloog de dieptelig-
ging van de vondsten (aanname: hoe dieper de vondsten hoe minder 
verstoord) en de oude bodem als het argument aanhaalt. De besluitvor-
ming vindt plaats in een overleg tussen de drie heren waarin het expert-
judgement van Willems uiteindelijk de doorslag geeft. De beide percelen 
zullen voorgedragen worden voor wettelijke bescherming, maar de 
procedure loopt vertraging op. In de tussentijd krijgen de terreinen de 
status van ‘meldingsgebied’.

2)  De bodem van de Betuwe is al in de jaren vijftig gekarteerd 

in verband met diverse ruilverkavelingen en zogenaamde 

‘oude woongronden’ worden op de bodemkaarten speciaal 

aangegeven. Modderman (1949, 1955) heeft vondsten 

systematisch vergeleken met deze woongronden.

3)  Perceel 329.

van de oorlog bijna continu met bouwen en plannen bezig. Nog voor 
de wederopbouwplannen in de binnenstad zijn voltooid, zoekt de 
gemeente al naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden, ook gestimuleerd 
door de bevolkingsprognoses van de Tweede nota ruimtelijke ordening 
(1966). De nota voorziet een buitensporige hoge bevolkingsgroei, de 
verwachting is dat Nederland in het jaar 2000 twintig miljoen bewoners 
zal tellen. Voor de Arnhemse regio wordt deze aanwas geschat op een 
half à één miljoen inwoners. Voldoende redenen om grootscheepse 
uitbreidingsplannen op stapel te zetten. Als een paar jaar later blijkt dat 
de prognoses er flink naast zitten, is dit voor het Arnhemse gemeente-
bestuur geen reden om de plannen te wijzigen. Hoewel de ‘sprong over 
de Rijn’ lange tijd een controversiële kwestie vormde in de gemeente-
politiek, blijft er nu weinig anders over dan een uitbreiding in zuidelijke 
richting, dus aan de andere kant van de Rijn. Het ontwikkelingsplan 
Groot Malburgen wordt geboren en krijgt vorm op de tekentafels van 
de gemeentelijke planologen. De bebouwing van Driel-Oost – als indus-
triegebied – is al opgenomen in dit plan, waarvan de omvang nauwelijks 
kleiner is dan het huidige, later Schuytgraaf genoemde plangebied. De 
bouw in Driel-Oost gaat echter in jaren zeventig niet door, wel worden 
de polders Elderveld, het Broek en Rijkerswoerd omgevormd tot woon-
wijken. 

Ook de ROB was in de jaren zeventig al actief in het latere plange-
bied. Naast het doen van opgravingen en wetenschappelijk onderzoek 
is het vergroten van de kennis over de horizontale verspreiding van 
archeologische relicten een doelstelling van de ROB. De contacten met 
amateurarcheologen en de regelmatig binnenkomende vondstmeldin-
gen zijn daar zeer behulpzaam bij. Tegen deze achtergrond verkent de 
provinciaal archeoloog van de ROB voor Gelderland in de jaren zeventig 
een terrein in de buurt van Driel. Het terrein heeft een agrarische func-
tie en is in gebruik als akker, weide en boomgaard, terwijl een gedeelte 
dienst doet als kwekerij. De provinciaal archeoloog lijkt het terrein niet 
erg belangrijk te vinden in ‘archeologische zin’.1 Hij treft weliswaar 
sporen van menselijke bewoning aan uit IJzertijd en Romeinse tijd en 
constateert in het noorden een gedeelte met een hogere ligging, maar 
de grond is door de vroeger in de Betuwe veel voorkomende tabaksteelt 
diep verstoord. Het perceel wordt dan ook niet voorgedragen voor wet-
telijke bescherming, noch voor opgraven. Toch wordt het gebied elf 
jaar later, in 1983, opnieuw door de ROB bezocht. W. Willems, de latere 

1)  Het betreft perceel 22, De Baarskamp genoemd. Na 

kadastrale wijziging krijgt het perceel nummer 337. 
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Naast deze verplicht aan te geven ‘voorgenomen activiteit’ wordt een 
alternatief geschetst: ‘het Groene Netwerk’. Op basis van een vergelij-
king van deze twee alternatieven is het ‘meest milieuvriendelijk alterna-
tief’ ontwikkeld. De uiteindelijke keuze is voor het plan Christiaanse.

Inventarisatie van het plangebied

In deze voorbereidingsperiode van planontwikkeling en m.e.r wordt 
het plangebied ook onderzocht op het voorkomen van archeologische 
relicten. Na overleg met de ROB geeft de gemeente de Stichting RAAP 
de opdracht dit onderzoek uit te voeren. RAAP heeft zich sinds de 
oprichting in 1985 gespecialiseerd in het opsporen van archeologische 
resten via non-destructieve methoden. De reden voor het onderzoek is 
de verwachting dat het bodemarchief ernstig wordt bedreigd door de 
nieuwbouwplannen.

RAAP voert van 1995 tot 1998 in totaal drie onderzoeken uit in het 
gebied. Het eerste onderzoek bestaat uit een Standaard Archeologische 
Inventarisatie (SAI), een bureaustudie om alle in het archief bekende 

5.1 Fase 1 (1994-1997) – inventarisaties en planontwikkeling

Als de gemeente in 1994 een begin maakt met de ontwikkeling van de 
polders ten zuiden van de Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost 
met een totale omvang van 440 ha voor de bouw van 6500 woningen, 
en de Nota van ambities uitbrengt, liggen er al twee archeologische 
‘meldingsgebieden’ in het plangebied (A en B) en twee net buiten het 
gebied (C en D) bij Driel (figuur 5.3).

De behoefte aan woningen is groot in Arnhem, ook in de regio, de 
gemeente gaat daarom voortvarend van start met een ambitieus pro-
gramma. Ruimtelijke kwaliteit, hoogwaardige architectuur, aandacht 
voor het milieu, duurzaamheid, spiegelbeeldig bouwen en meer van der-
gelijke concepten moeten allemaal in de nieuwe wijk worden verwezen-
lijkt. De nieuwbouw zal vooral gericht zijn op hogere inkomensgroepen, 
naast de verplichte sociale woningbouw; de beide categorieën zullen in 
gedifferentieerde wijken worden gerealiseerd.

De grenscorrecties die noodzakelijk zijn, omdat de locatie tot het 
grondgebied van de gemeenten Heteren en Elst behoort, zijn snel 
geregeld en worden in een convenant vastgelegd waarin onder andere 
afspraken zijn gemaakt over de relatie tussen verstedelijking en het 
behoud van landschappelijke elementen waar de niet te bebouwen 
zones zijn aangegeven.4 De complexiteit van het planproces voor een 
grote Vinexwijk is af te lezen aan de opleveringstermijn van de eerste 
woningen, die vóór 1 januari 2005 is gepland.

Na deze eerste stappen start het college van B&W de procedure van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) die verplicht is voor nieuwbouwwijken 
waar meer dan vierduizend woningen zullen worden gebouwd. Om tijd 
te winnen werkt de gemeente tegelijkertijd aan de m.e.r., de ontwik-
keling van de planvorming op weg naar het bestemmingsplan en een 
stedenbouwkundig ontwerp. Zo kunnen de verschillende procedures 
en plannen op elkaar worden afgestemd. De gemeente ontwikkelt drie 
alternatieven, waarin de milieueffecten van de inrichtingsplannen wor-
den beschreven. De gemeente zelf heeft een voorkeur voor het steden-
bouwkundig ‘Plan Christiaanse’, genoemd naar de ontwerper.5

4)  Op 1 januari 1995 is Schuytgraaf toegevoegd aan de 

gemeente Arnhem.

5)  Christiaanse Architects & Planners, Visie op de ontwikkeling 

van de vinex-locatie Driel-Oost Arnhem, december 1994. Idem, 

Concept ontwikkelingsplan Driel-Oost, oktober 1995.

figuur 5.2 Stedenbouwkundige hoofdopzet, Plan Christiaanse.
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Uitgangspunt van de adviezen is dat de belangrijke zones zoveel moge-
lijk ontzien moeten worden door bijvoorbeeld de waardevolle terreinen 
te integreren met landschappelijke elementen en de inrichting van het 
groen. De historisch-geografi sche identiteit van het plangebied zou 
zodoende behouden kunnen worden. Maar graafwerkzaamheden voor 
groenaanleg dienen te worden vermeden.

Een dergelijke beleidskaart is uiteraard veel te globaal voor de 
gemeente en de planners, bijna twee derde van het plangebied is in 
archeologische zin min of meer waardevol. Dat betekent dat er eigen-
lijk helemaal niet gebouwd kan worden. RAAP ziet ook wel in dat de 
geschetste aanpak ‘slechts beperkt uitvoerbaar is’ en bepleit daarom 
een tweede onderzoek in een vroeg stadium van de planontwikkeling 
waarin een meer gedetailleerde verkenning en een waardering van de 
zes vindplaatsen uitgevoerd zal worden.

Nu blijkt ook op welke normatieve grondslag de aanbevelingen geba-
seerd zijn: ‘Waardevolle vindplaatsen behoren, indien mogelijk, door 
middel van planaanpassing te worden beschermd. Als deze mitigerende 
maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden, is een opgraving noodza-
kelijk, om zoveel mogelijk oudheidkundige informatie veilig te stellen.’7

In het tweede onderzoek zijn zoals aangekondigd met de beleidskaart in 
de hand terreinen geselecteerd voor een systematische kartering door 
middel van booronderzoek en oppervlaktewaarnemingen.8 Bovendien is 
rekening gehouden met de planning van de te bebouwen gedeelten; op 
de plaatsen waar geen grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden is dus 
niet gekarteerd.

Anders dan de fasen van de AMZ-cyclus en het raamplan uit het 
onderzoeksvoorstel van RAAP waarin inventariseren en waarderen twee 
onderscheiden stappen zijn, is om tijd en geld te sparen het inventa-
riserende onderzoek direct gecombineerd met het waarderen van het 
gevondene. Voor de waardering hanteert RAAP vier categorieën,9 die 
gebaseerd zijn op de informatiewaarde van de vindplaatsen. Deze infor-
matiewaarde is uitsluitend bepaald op grond van de kwalitatieve, fysieke 
conditie van de vindplaatsen en het type vindplaats. De kwaliteit wordt 
gemeten met de criteria gaafheid en conservering, het type vindplaats 
wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde complextype (nederzet-
ting, grafveld enzovoort). Zo gedefi nieerd betekent ‘informatiewaarde’ 

7)  Idem: 15.

8)  RAAP-rapport 199, 1996.

9)  1. Grote waarde, 2. Belangrijke waarde, 3 Minder 

belangrijk, 4. Weinig of geen waarde (RAAP 199, 1996).

gegevens, zoals relevante kaarten en literatuur, op te sporen en die ver-
volgens te controleren in het veld door middel van boringen en opper-
vlaktewaarnemingen, een AAI.6 Het resultaat is een ‘beleidskaart’, een 
nieuw product van RAAP. De beleidskaart deelt het plangebied in drie 
zones in (belangrijke, minder belangrijke en niet belangrijke archeologi-
sche zones) en is bedoeld om de gemeente te assisteren bij de besluit-
vorming aangaande de in archeologisch opzicht belangrijke gebieden, 
waarin zes vindplaatsen zijn geconstrueerd (fi guur 5.3). Op basis van de 
beleidskaart worden per zone adviezen en aanbevelingen gedaan.

6)  RAAP-rapport 106, 1995.

figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.
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--.--  Begrenzing onderzoeksgebied
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Wat wel onmiddellijk duidelijk wordt, is dat bijna alle vindplaatsen 
opnieuw onderzocht moeten worden door middel van proefsleuven om 
nader te bepalen welke maatregel de voorkeur verdient (fi guur 5.6). 11

De hoogste waardering is toegekend aan de vindplaatsen 7 en 10; 
deze zouden bij voorkeur beschermd moeten worden. Over de vorm 
van bescherming laat RAAP zich niet uit. Voor het cluster van vindplaat-
sen rond boerderij De Laar, waar naast vindplaats 7 ook de nummers 
4, 6, 8 en 9 liggen, wordt echter geadviseerd dit te beschermen door 
inpassing in de plannen. Volgens de stand van zaken in de planvorming 
op dat moment zijn er op die plek namelijk geen diepe bodemingrepen 
gepland, waardoor de inpassing geen probleem hoeft op te leveren. 
Toch zullen alle vindplaatsen, behalve vindplaats 10, geheel of gedeelte-
lijk opgegraven worden.12

11)  Gezien de eerder vermelde onduidelijkheid van de 

adviezen is dit overzicht mijn interpretatie. In een later 

stadium geeft ArcheoLogic een net iets andere interpretatie.

12)  Bestemmingsplan ‘Schuytgraaf’ van de gemeente 

Arnhem d.d. 4 januari 1999: 87, 88.

of een archeoloog überhaupt de sporen en vondsten nog voldoende 
kan lezen. Op deze manier zijn de al bekende zes vindplaatsen, het 
meldingsgebied A (op de nieuwe kaart nummer 11) en vier nieuwe vind-
plaatsen – in totaal 11 – gewaardeerd (fi guur 5.5). Niet expliciet meege-
wogen wordt de waarde van die informatie in een bredere context, met 
andere woorden: waar de informatie aan zou kunnen bijdragen. Een der-
gelijk referentiekader ontbreekt. De gebruikte waarderingscategorieën 
worden vervolgens gekoppeld aan beheersmaatregelen. Elke vindplaats 
wordt afzonderlijk beschreven, ingedeeld in een categorie en voorzien 
van een aanbeveling met betrekking tot het beheer, meestal uitgedrukt 
in beschermen en/of opgraven. Ondanks de uitvoerige beschrijving en 
de vele afbeeldingen zijn de conclusies en aanbevelingen niet transpa-
rant, het rapport is daarom moeilijk toegankelijk voor leken.10 

10)  Zo corresponderen de aanbevelingen per vindplaats niet 

altijd met aanbevelingen zoals in de conclusie omschreven. 

Verwarrend is ook het gebruik van terminologie zoals: bij 

voorkeur opgraven, eventueel beschermen of opgraven, 

eventueel opgraven, gedeeltelijk opgraven enz.

figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
RAAP 199, 1996.

figuur 5.4 Raamplan RAAP 199, 1996. figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
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5.2 Fase 2 (1997-2001) – gemeentelijk archeologiebeleid  
en vindplaats 10: de eerste confrintatie

Naar een gemeentelijk archeologiebeleid

De gemeente is intussen naast de m.e.r. en de ontwikkeling van een 
stedenbouwkundig plan bezig met beleidsvorming ten aanzien van de 
archeologie. De Dienst Stadsontwikkeling (SO) bepleit dat de gemeente 
een eigen archeologiebeleid moet gaan voeren en de archeologie niet 
meer moet overlaten aan de ROB en de vrijwilligers van de Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland (AWN). De archeologienota 
Onzichtbaar maar niet Onverschillig (1997) bevat vooral argumentaties 
ten gunste van dit eigen beleid in de vorm van het aanstellen van een 
gemeentearcheoloog en is gericht op het overtuigen van het gemeen-
tebestuur. De inhoud van het beleid komt minder uit de verf, maar de 
nieuwe gemeentearcheoloog en het op te zetten apparaat kunnen dit 
nader formuleren.

De aanleiding voor de beleidsnota is het anticiperen op de imple-
mentatie van het Verdrag van Malta, dat de gemeenten een grotere 
verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het archeologisch 
erfgoed zal verlenen. Dit betekent dat ook Arnhem een beleid en instru-
mentarium moet ontwikkelen. De ontwikkelingen in de KAN-regio en de 
Overbetuwe, ook op het gebied van de archeologie, maken het wenselijk 
dat Arnhem een gelijkwaardige partner van de ROB en Nijmegen wordt.

Hoewel in de naoorlogse wederopbouwperiode veel archeologisch 
onderzoek is verricht door de conservator van het Gemeentemuseum 
en de vrijwilligers van de AWN, ontbreekt het aan een consistent 
archeologiebeleid en is er zelfs sprake van een achterstand. Een nieuw 
gemeentelijk archeologiebeleid moet echter niet opgevat worden als 
uitsluitend opgraven, maar als AMZ in de zin van Malta. Behoud en 
beheer van het bodemarchief staan centraal als onderdeel van een 
integraal erfgoedbeleid. Zo beschouwd draagt het erfgoed bij aan ste-
denbouwkundige ontwikkelingen en daarmee aan het versterken van de 
belevingswaarde en identiteit van de stad. Burgers kunnen meer bewust 
worden gemaakt van cultuurhistorische waarden van stad en omgeving. 
Bovendien heeft het stadsbestuur een verantwoordelijkheid voor cul-
tuur, waaronder ook het beheer van het bodemarchief in al zijn aspec-
ten, omdat het leren kennen en doorgronden van de eigen geschiedenis 
fundamenteel is.

Relativeerde RAAP zelf al de resultaten van haar eerste onderzoek in 
die zin ‘dat er bij een kartering nooit sprake kan zijn van een volledige 
inventarisatie van het aanwezige bodemarchief’ en dat er geen garan-
ties gelden ‘dat er geen archeologische waarden in de niet belangrijke 
archeologische zones worden aangetroffen’,13 het rapport van het 
tweede onderzoek is omzichtig en behoedzaam van toon, zeker als 
het gaat om de grenzen en omvang van de vindplaatsen. En inderdaad 
wordt verreweg de belangrijkste vindplaats, nummer 10, waar overblijf-
selen zijn vastgesteld uit de steentijd, gevonden op een pleistocene 
zandopduiking in een niet belangrijke zone die in tegenstelling met de 
systematiek van de beleidskaart niet gekarteerd zou worden. De betrek-
kelijkheid van een beleidskaart wordt hiermee nogmaals aangetoond. 
Vindplaats 10 zal nog een cruciale rol spelen in dit verhaal. Zoals ver-
meld, wordt de wetenschappelijke waarde van deze vindplaats hoog 
aangeslagen door archeologen. Maar de locatie van de vindplaats, pre-
cies in het geplande tracé van de ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, is 
op zijn minst lastig te noemen.

Over de rest van de vindplaatsen is gedurende de eerste twee fasen 
in het planproces overeenstemming tussen de betrokkenen.

13)  RAAP-rapport 106, 1995: 17.

figuur 5.6 Overzicht aanbevelingen gebaseerd op het RAAP-rapport 199, 1996.

aanbeveling vindplaatsnummer aantal vindplaatsen

Proefsleuven 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 8

Bij voorkeur  
beschermen

3, 4 en 8, 7, 9, 10 en 11 7

Eventueel beschermen 
of opgraven

1 en 6 2

Eventueel opgraven 2 1

Controle bij graafwerk-
zaamheden

5 1
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met de aanleg van de belangrijkste verkeerswegen. De ROB, die zichzelf 
verantwoordelijk acht voor het beleid in alle Vinexlocaties, is al op de 
hoogte via RAAP van vindplaats 10. Ook is intern al nagedacht over de 
wenselijkheid van een wettelijke bescherming van de vindplaats.

Bij het overleg dat de gemeentearcheoloog organiseert, zijn de 
steentijdspecialisten en de sector Behoud regio Oost van de ROB aan-
wezig, alsook een medewerker van RAAP. Iedereen is het eens over de 
bijzondere kwaliteit en de wetenschappelijke waarde van de vindplaats, 
gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat de materiële overblijfselen goed 
geconserveerd zullen zijn. Die kans is groot, omdat de resten erg diep 
en onder de grondwaterspiegel liggen. Gronden genoeg om de vind-
plaats wettelijk te beschermen en van nationaal belang te verklaren. 
Dit uitgangspunt roept geen discussie op en wordt unaniem aanvaard. 
Alternatieven komen niet aan de orde.

Hoewel de gemeente al heeft toegezegd rekening met de vindplaats 
te willen houden, vormt de locatie van de vindplaats wel een probleem. 
Al zou de vindplaats ingepast kunnen worden, dan nog bestaat het 
gevaar dat bodemverstorende ingrepen in de nabijheid schade toebren-
gen. Vindplaats 10 ligt lastig: precies in het centrum van de nieuw te 
bouwen wijk en gedeeltelijk in het tracé van de enige ontsluitingsweg. 
Over de effecten van diverse ingrepen op een steentijdvindplaats, die 
toch 1.90 m onder het maaiveld ligt, is echter weinig bekend bij de aan-
wezige archeologen. Daarom is allereerst een inventarisatie noodzake-
lijk van alle bodemingrepen die een nadelige invloed zullen hebben op 
de waterhuishouding van het gebied, ook op de belasting van de bodem 
en van de meer directe verstoringen, zoals het aanleggen van het weg-
cunet en het aanbrengen van heipalen. Deze inventarisatie moet leiden 
tot het vaststellen van de randvoorwaarden die in acht genomen moe-
ten worden bij de bescherming van de locatie. Dit is noodzakelijk om de 
vindplaats voor te dragen als wettelijk beschermd monument. Boven-
dien is het essentieel om meer zekerheid te krijgen over de grenzen van 
de vindplaats. RAAP zou dit onderzoek kunnen doen en tegelijkertijd 
nog meer gegevens verzamelen over de aard, ouderdom en kwaliteit van 
vindplaats 10.

Nu had RAAP in 1996 een offerte opgesteld voor de gemeente voor 
een nieuw onderzoek, uit te voeren in de winter van dat jaar, waarop de 
gemeente nooit gereageerd heeft. Maar dat onderwerp wordt niet aan-
gesneden in het overleg. De Dienst SO zal pas in augustus 1997 reage-
ren met een verzoek aan de ROB om een bijdrage in de kosten van het 
onderzoek. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gemeente niet erg gepor-
teerd was voor de steeds weer opnieuw door archeologen noodzakelijk 

De inhoudelijke kant van het beleid, waarvan de contouren al enigszins 
zichtbaar worden in de motivatie voor het instellen van een archeologi-
sche dienst, is gericht op het beheer en behoud van het archeologisch  
erfgoed. Arnhem heeft een rijk bodemarchief dat het waard is 
beschermd te worden. Wel heeft de archeologienota aandacht voor het 
wetenschappelijke aspect van de archeologie, de kennis die juist door 
opgravingen wordt gegenereerd. Het dilemma wordt niet helemaal 
onderkend. Enerzijds moet in de integrale benadering, waarin archeo-
logie een onderdeel van het cultuurhistorische beleid is, het inzicht in 
de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke structuren van de stad een 
bijdrage leveren aan planologische ontwikkelingen, terwijl anderzijds die 
kennis pas door onderzoek tot stand komt. Deels kan dit worden opge-
lost door af en toe ‘noodopgravingen’ uit te voeren als er geen mogelijk-
heden tot bescherming zijn, waardoor bepaalde kennislacunes gedicht 
kunnen worden. Adviezen aan het college over het beleid in dit soort 
kwesties behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeentearcheo-
loog, die ook leidinggeeft aan onderzoek en eventueel opgravingen.
De dienst verwacht dat de ontwikkeling van het plangebied Schuytgraaf 
de komende tien jaar een van de prioriteiten van het archeologiebeleid 
zal zijn. Het bodemarchief van Schuytgraaf is in archeologische zin zeer 
waardevol, zoals de beleidskaart van RAAP laat zien. Om stagnatie in de 
planontwikkeling te voorkomen, zouden de grenzen van de gevonden 
vindplaatsen conform de aanbevelingen van RAAP14 vastgesteld moeten 
worden door aanvullende onderzoeken. Tijdens het hele plan- en bouw-
proces zal archeologische begeleiding noodzakelijk zijn met het accent 
op een consciëntieuze integratie van de vindplaatsen, en zal alleen dan 
opgegraven worden als er geen andere mogelijkheden zijn.15

De raad van Arnhem stemt eind januari 1997 in met de archeologie-
nota en op 1 mei van dat jaar is er al een gemeentearcheoloog aange-
steld, zij het voorlopig voor twee jaar.16 Een van de eerste initiatieven 
die de gemeentearcheoloog, M. Smits, neemt, is contact leggen met de 
ROB. Zij stelt een overleg voor over vindplaats 10 om tijdig de perspec-
tieven op en de consequenties van de bescherming van de vindplaats 
te bespreken. De gemeente is van plan om al over een jaar te beginnen 

14)  RAAP-rapport 199, 1996.

15)  Gemeente Arnhem, 1997: archeologienota Onzichtbaar 

maar niet onverschillig. 

16)  Staatsecretaris Nuis kent de gemeente in februari 1998 

de opgravingsbevoegdheid toe. De gemeente heeft een depot 

voor vondsten aangewezen, waarmee aan alle voorwaarden 

is voldaan. 
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patronen, boomgaarden, boerderijen, sloten, wegen en dijken (fi guur 
5.7). Historische diepte is een bepalend element voor de identiteit van 
de wijk. Anders dan vroeger meestal gebeurde is het opspuiten van een 
laag zand op het terrein, die alle sporen van het landschap uitwist, geen 
optie. 

Schuytgraaf krijgt het karakter van een landschapspark met bebouwing 
in plaats van een woonwijk met groen. Dit wonen in een landschapspark 
vormt de kernkwaliteit van het ruimtelijk concept. De woondichtheden 
zijn hierop aangepast. Alleen rond het toekomstige NS-station, bij de 
kruising met de Burgemeester Matsersingel, het centrum van de wijk, zijn 
hoge dichtheden gepland (60-80 woningen per ha: rood op de plankaart). 
Het centrum is het enige gebied met een stedelijk karakter. De rest van 
het gebied bestaat uit een afwisseling van lage (25 per ha: geel gekleurd 

geachte vervolgonderzoeken en de fi nanciële consequenties daarvan. Te 
meer omdat het bij de gemeente genoegzaam bekend is dat vindplaats 
10 in aanmerking komt voor wettelijke bescherming en daarmee onder 
het regime van de ROB valt. Wie verantwoordelijk is voor het gepropa-
geerde vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van de bescherming 
van dit type vindplaatsen blijft tijdens het overleg onduidelijk. De ROB 
stelt zich zeer terughoudend op.

Toch spreken de aanwezigen gezamenlijk uit dat het een mooi project 
is om ervaring op te doen en expertise op te bouwen in de bescherming 
van vindplaats 10, maar ook van steentijdlocaties in het algemeen. De 
bevindingen kunnen zodoende een positief effect hebben en leerzaam 
en nuttig zijn voor de toekomst.17

Bestemmingsplan

Arnhem profi leert zich in economisch opzicht als stad in het Noord-
west-Europese kerngebied op het kruispunt tussen Randstad en Ruhr-
gebied. Het groene woon-, leef-, en werkklimaat gekoppeld met de 
goede bereikbaarheid bieden kansen voor de economische ontwikke-
ling. Voor Schuytgraaf betekent dit veel aandacht voor de ontwikkeling 
van de kantorenmarkt en de wijkeconomie in een groene omgeving. In 
het nieuwe stadsdeel wordt de groene kernkwaliteit van de stad opti-
maal benut. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, al in de Nota van 
ambities uit 1994 verwoord, zijn de belangrijkste uitgangspunten om de 
goede woon-, werk,- en leefomgeving verder uit te werken. De gemeente 
benadrukt dat de slechte kwaliteit en de negatieve karakteristieken van 
de woningbouw uit de wederopbouwperiode vermeden moeten worden. 
Een belangrijke opgave is dan ook kwaliteit van zowel woning als woon-
omgeving te garanderen.

Voor de woningbouw in zijn geheel streeft de gemeente naar een 
differentiatie van het woningaanbod. Om te voldoen aan de vraag naar 
duurdere woningen wil de gemeente vooral een aantrekkelijk aanbod 
voor de hogere inkomensgroepen realiseren, naast goedkopere wonin-
gen. Om de werkgelegenheid te stimuleren is in het centrum van het 
nieuwe stadsdeel een concentratie van winkels, kantoren en andere voor-
zieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, horeca en sport, gepland.

Het stedenbouwkundig concept van de nieuwe woonwijk gaat uit 
van de bestaande structuren in het plangebied, zoals verkavelings-

17)  Concept verslag 10 juni 1997 van het overleg dat 

plaatsvond op 6 juni 1997.

figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.
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figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.
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mingsplan, na eerst grote waardering te hebben uitgesproken over het 
omgaan met archeologische waarden in het plan. In plaats van één vind-
plaats, zoals nu het geval is, zouden alle vindplaatsen op de plankaart 
aangegeven moeten worden en gekoppeld aan het aanlegvergunningen-
stelsel. In plaats van het vermijden van grondwerkzaamheden tot op een 
diepte van 50 cm, moet ‘een maximale diepte van 25 cm aangehouden 
worden’. Vindplaats 10 behoeft geen aanlegvergunning, omdat de Monu-
mentenwet daarin voorziet en ‘naar u bekend is’ deze vindplaats zal wor-
den voorgedragen als beschermd monument. Dit zou op de plankaart 
vermeld moeten worden, waarbij de grenzen van de vindplaats conform 
het onderzoek van RAAP overgenomen kunnen worden.21

De gemeentearcheoloog maakt in juni 1998 een begin met uitvoering 
van de aanbevelingen en adviezen zoals in het RAAP-rapport 199 zijn 
omschreven. In overleg met de planners van de Dienst SO bekijkt zij 
waar vindplaatsen (gedeeltelijk) geïntegreerd kunnen worden in de plan-
nen, waar niet en waar dus opgravingen moeten plaatsvinden. Alleen de 
vindplaatsen 6 en 10 kunnen integraal behouden blijven, de rest niet. 
Het merendeel van de vindplaatsen komt voor opgraving in aanmer-
king, waarbij uitsluitend die delen zijn geselecteerd die door bouwwerk-
zaamheden feitelijk verstoord zullen worden. Vanaf juni 1998 tot januari 
2001 wordt het cluster van de vindplaatsen 4, 7, 8 en 9 gedeeltelijk 
opgegraven en op nr. 11 heeft een klein onderzoek plaatsgevonden. De 
vindplaatsen zullen uiteindelijk met een korte beschrijving vermeld wor-
den in het bestemmingsplan.

Confrontatie rond vindplaats 10 

RAAP heeft intussen een derde onderzoek uitgevoerd op vindplaats 10.22 
Het belangrijkste resultaat is dat de vindplaats groter van omvang is
dan uit eerder onderzoek bleek. De ROB verwijst in de inspraakreactie
naar deze grotere omtrek. De vindplaats ligt nu met een aanzienlijk deel
aan de noordkant in het tracé van de ontsluitingsweg, in het verlengde
van de Burgermeester Matsersingel en met de zuidzijde in het dicht te
bebouwen centrum (figuur 5.8). Daarmee is het een dringend probleem 
geworden dat vraagt om het zoeken naar een uitweg.

21)  Brief ROB aan B&W Arnhem d.d. 19 augustus 1998. 

RAAP vermeldt in zijn rapport (RAAP 199, 1996: 23) voor alle 

vindplaatsen, behalve nr.10: geen graafwerkzaamheden dieper 

dan de bouwvoor.

22)  RAAP-rapport 368, 1998.

op de kaart) en middelhoge dichtheid (45-55 per ha: oranje). Het geheel 
wordt doorsneden met groene en blauwe corridors.

De wisselende verkavelingsrichtingen gecombineerd met de varia-
bele dichtheden zijn unieke kenmerken van het plan. De ontwerpers 
wijzen op dit onderscheid met andere uitbreidingswijken: ‘Je ziet in de 
vele plannen niet een afwisseling van tien woningen per hectare en weer 
in een ander deel van de wijk plotseling zestig woningen per hectare. 
Deze verscheidenheid is nog niet eerder uitgevoerd en dat is dan ook de 
kracht van dit plan.’18 De verschillende velden, of enclaves, zijn bedoeld 
als dorpjes met elk een eigen karakteristiek, waardoor een grote vari-
atie in woningen aangeboden kan worden: ‘Je kan straks kiezen tussen 
wonen in het centrum op een kleine kavel van 125 vierkante meter, tus-
sen alle drukte, of ruimer wonen aan een plas, met of zonder tuin. Of in 
een patiowoning waar je weinig contact hebt met de buren. Die keuze 
geven wij de koper.’19 Voor de gemeente garandeert deze ruimtelijke 
opbouw in velden ook een flinke mate van flexibiliteit, die het mogelijk 
maakt met eventuele veranderende omstandigheden rekening te hou-
den bij de uitvoering.

Een ringweg die het nieuwe stadsdeel zal ontsluiten voor het auto-
verkeer sluit op twee plaatsen aan op een stedelijke hoofdweg. De 
hoofdontsluiting loopt via de Burgemeester Matsersingel, die onder het 
spoor doorgetrokken zal worden. Hoewel de Commissie MER bezwaar 
maakte tegen de voorgenomen ontsluiting, blijft het gemeentebestuur 
bij de gekozen opzet. De gemeente combineert de verplichte ter-inzage-
legging bedoeld voor de inspraak van het MER met de kennisgeving van 
twee ontwerp-bestemmingsplannen: Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) 
en Burgemeester Matsersingel-West.20 Van de voorontwerpen kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden kennisnemen.

De commissie voor de m.e.r. wijst de ROB op de mogelijkheid te 
reageren op de cultuurhistorische aspecten van het Milieueffectrap-
port (MER), waarop de ROB niet ingaat. De ROB reageert wel op het 
ontwerp-bestemmingsplan Schuytgraaf, het plan voor de Burgemeester 
Matsersingel geeft geen aanleiding tot commentaar. De ROB stelt in zijn 
formele reactie een aantal wijzigingen voor in de tekst van het bestem-

18)  Stedenbouwkundige R. Gietema van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

19)  Architect H. van den Born van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

20)  De plannen liggen ter inzage vanaf 14 april 1998 

gedurende vier weken. Een inspraakavond zal gehouden 

worden op maandag 20 april ten stadhuize. Bekendgemaakt 

in de Arnhemse Koerier van 8 april 1998.
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uitvoeren. De Dienst SO wil informatie van de ROB over de beperkin-
gen en randvoorwaarden ten aanzien van de vindplaats, met andere 
woorden: wat kan wel en niet met het oog op mogelijke verstoringen. 
De Dienst SO heeft deze gegevens nodig om goede keuzes te kunnen 
maken. Daarbij gaat het om zaken als grondwaterpeilverlaging, kwel, 
zetting, trillingen enzovoort.

Blijkbaar heeft de ROB zelf nog geen enkel onderzoek gedaan naar 
de fysieke bescherming van vindplaats 10, want de beleidsmedewerker 
moet het antwoord op de vraag van de gemeente schuldig blijven. Van 
het gezamenlijke project om kennis te vergaren over de maatregelen 
die de noodzakelijke randvoorwaarden voor de fysieke bescherming van 
de vindplaats vormen, is nog niets terechtgekomen. De ROB draait de 
zaak om en is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor al 
dit onderzoek. En in de beleving van de ROB zegt de gemeente dit ook 
toe. Als tegenprestatie voor de intentie van de gemeente de vindplaats 
in te passen, verzekert de ROB te zullen wachten met de procedure van 
de wettelijke bescherming totdat de plannen van de gemeente en het 
nodige onderzoek gerealiseerd zullen zijn.

Op verzoek van de gemeente wordt een bespreking georganiseerd 
met de ROB. Tijdens het eerste overleg in juni 1998, waar naast de 
gemeentearcheoloog nu ook de projectleider van Schuytgraaf en een 
assistent aanwezig zijn, terwijl de ROB vertegenwoordigd is door een 
beleidsmedewerker van Regio-Oost, blijkt de situatie rond vindplaats 
10 met vele onzekerheden omgeven. Ten eerste is er nog geen politieke 
keuze gemaakt over het exacte tracé van de ontsluitingsweg en over de 
vorm – ondergronds of bovengronds – die de verbinding zal krijgen. In 
de tweede plaats is niet duidelijk welke kennis nu precies nodig is voor 
de fysieke bescherming van de vindplaats.

Al gauw is een tweede beraad nodig. De interactie tussen de Dienst 
SO en de ROB die zo op gang komt zal ongeveer anderhalf jaar duren, 
zonder dat overeenstemming wordt bereikt.23 Tijdens het tweede over-
leg, dat op 10 december 1998 plaatsvindt, blijkt al snel dat er onenigheid 
bestaat over het noodzakelijke technische onderzoek en wie dat moet 

23)  Deze besprekingen vinden plaats op: 1998: 29 juni en 10 

december; 1999: 22 februari, 15 juni, 6 oktober. Zie verslagen 

van deze besprekingen. Archief ROB.

figuur 5.9 Overzicht van de maximale diepte van toegestane bodemingrepen.
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figuur 5.8 Fragment plangebied Schuytgraaf met vindplaats 10.
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van het RAAP-rapport 368 randvoorwaarden zullen zijn bij de technische 
uitwerking van de plannen. Deze randvoorwaarden maken het volgens 
de gemeente mogelijk ‘om infrastructuur (wegen, parkeerplaatsen en 
ander onbebouwd openbaar gebied) aan te leggen, met uitzondering 
van dieper gelegen voorzieningen (bijvoorbeeld rioleringen)’. De Dienst 
SO geeft nu dus aan wat wel en niet kan in zijn ogen, maar kan niet taxe-
ren of de archeologische overblijfselen in het gedeelte van de vindplaats 
dat in het ‘bouwveld’ ligt, door een aangepaste funderingswijze wel of 
niet verstoord zullen worden. Daar is nader technisch onderzoek voor 
nodig. De Dienst SO kan en wil echter niet de enige zijn die oordelen 
uitspreekt over de mate van onaanvaardbaarheid van mogelijke aantas-
tingen van de vindplaats. Dat moet een gezamenlijke inspanning zijn.

Ten tweede wijst SO erop dat het technisch ontwerp van de voorzie-
ningen bijzondere aandacht verdient. De uitgangspunten van het ont-
werp zullen in overleg met ROB worden besproken; ook is tijdens het 
hele ontwerpproces beraadslaging met de ROB nodig. De complexiteit 
van dit deel van het plangebied – het ‘hart’ van de nieuwe woonwijk, 
waarin de voorstadhalte en de ontsluitingsweg – brengt met zich mee 
dat de gemeente blijft nadenken over de functies in deze omgeving, 
waardoor het bestemmingsplan eventueel gewijzigd kan worden.26

De ROB gaat gewoon door met de voorbereiding van de wettelijke 
bescherming, maar blijkt nu een nog groter gebied te willen bescher-
men dan de door RAAP vastgestelde omvang. Het argument voor deze 
uitbreiding is dat de grenzen van de vindplaats nu eenmaal niet exact 
bepaald kunnen worden. Daarom is het nog niet zeker of de uitbreiding 
10-15 of 25 m zal bedragen. Toch is de ROB van mening dat er geen 
beperking van de planologische ontwikkelingen uit zal voortvloeien. De 
Dienst SO ziet de consequenties voor de planvorming en grondexploi-
tatie wel degelijk en wijst er nog maar eens op dat er 6500 woningen 
gebouwd moeten worden.27

Over de vergroting van het te beschermen gebied ontstaat vervol-
gens flinke verwarring. De ROB komt namelijk terug op deze kwestie 
en stelt voor om een gedeelte aan de zuidkant van de vindplaats buiten 
de wettelijke bescherming te houden omdat ‘in deze zone (nog) geen 
overtuigende bewijzen zijn aangetroffen voor het archeologisch belang 
hiervan’, ook rekening houdend met het vergevorderde stadium van de 
planontwikkeling. Als het gedeelte echter niet ontzien kan worden ‘zou 
na een aanvullend onderzoek bekeken kunnen worden of een opgraving 

26)  Brief dienst SO gemeente Arnhem aan ROB d.d. 24 

februari 1999.

27)  Verslag overleg op 15 juni 1999.

Partijen zijn het wel eens over het belang van de vindplaats, SO althans 
neemt de aanbevelingen van het RAAP-rapport 368 als uitgangspunt. 
Nu zijn de aanbevelingen van RAAP erg globaal: de gehele vindplaats 
zou ontzien moeten worden. Dit betekent het voorkomen van bode-
mingrepen die verstoringen teweegbrengen. RAAP stelt voor een verti-
cale buffer van 50 cm te hanteren, waardoor er verschillen ontstaan in 
de ‘toegestane’ diepte van ingrepen in de bodem (figuur 5.9). Verder 
is een verlaging van de laagste grondwaterstand met maximaal 0,5 m 
toelaatbaar. Als de vindplaats wordt opgehoogd met een laag zand 
van meer dan een halve meter, moet onderzocht worden wat het effect 
hiervan is op de overblijfselen. Deze mogen niet blootgesteld worden 
aan verdrukking of verplaatsing. In Houten is een dergelijk ‘zettingon-
derzoek’ al eerder uitgevoerd in 1995, waarbij de ROB betrokken was. 
De resultaten daarvan zijn bekend, maar worden niet ingebracht in het 
overleg. 

Wel komt een beleidsalternatief ter sprake: de Dienst SO vraagt wat 
een eventuele opgraving, in geval de vindplaats toch verloren gaat, zou 
gaan kosten en hoe lang dat gaat duren. Afhankelijk van hoeveel er opge-
graven wordt loopt dit al gauw in de miljoenen guldens volgens  
de ROB en over de duur valt al evenmin iets met zekerheid te zeggen. 
Een half jaar voor een beperkt deel van de vindplaats, en de kosten van 
een opgraving zullen voor rekening van de verstoorder zijn, maar:  
‘Het ROB blijft voorstander om de vindplaats te behouden en te bescher-
men voor de toekomstige generaties.’24

De ROB is er niet gerust op dat de gemeente zich bewust is van de 
urgentie van het (uit)sparen van de vindplaats en vraagt zich intern af of 
de wettelijke bescherming niet versneld ingezet moet worden. De ROB 
besluit het enige ter beschikking staande middel te gebruiken om pres-
sie op de gemeente uit te oefenen. In de uitnodiging aan de gemeente 
voor een vervolggesprek wordt voorgesteld bindende afspraken te 
maken, anders zal de wettelijke bescherming op de kortst mogelijke 
termijn ingaan. Alle ingrepen die de vindplaats verstoren, vallen dan 
onder het vergunningenstelsel van de Monumentenwet.25 De ROB 
heeft dan de bevoegdheid te bepalen welke ingreep wordt toegestaan 
en welke niet en kan dus in principe elke aanvraag voor een vergunning 
weigeren. In reactie hierop wil de Dienst SO de bezorgdheid van de ROB 
in de eerste plaats wegnemen door te herhalen dat de uitgangspunten 

24)  Verslag overleg Schuytgraaf te Arnhem d.d. 10 december 1998.

25)  Brief ROB aan gemeente Arnhem, Dienst SO d.d. 21 

januari 1999.
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het algemeen aangegeven. Het doel van de ROB en dus van de AMZ 
is een optimaal beheer van het bodemarchief na te streven, omdat de 
bodem een unieke bron van informatie is over de Nederlandse geschie-
denis. Een verantwoord en selectief beheer houdt rekening met het feit 
dat het bodemarchief nu eenmaal geen regenererend vermogen bezit en 
dat opgraven weliswaar informatie oplevert, maar de bron tegelijkertijd 
vernietigt. De voorkeur is dan ook niet opgraven, maar behoud in situ. 
Het uiteindelijke argument is dat toekomstige generaties nog iets in 
de bodem, ‘feitelijke sporen en herinneringen’, moeten aantreffen om 
over de mogelijkheid te beschikken zelf vraagstellingen te formuleren 
voor hun onderzoek. Bovendien zullen toekomstige archeologen andere 
methoden van onderzoek hanteren en misschien wel betere. Het selec-
teren van vindplaatsen voor wettelijke bescherming gebeurt op basis 
van het nationale belang van de waarden die zij vertegenwoordigen en 
niet nader genoemde ‘op rijksniveau vastgestelde prioriteiten’. De gren-
zen van dergelijke vindplaatsen worden ‘zorgvuldig en niet ruimer dan 
noodzakelijk bepaald’.

Voor vindplaats 10 betekent dit dat op grond van de kwaliteit, die 
bepaald is door de goede conservering en het zeldzame voorkomen 
van mesolithische/neolithische nederzettingen in Nederland, de vind-
plaats de status van monument verdient. De vindplaats is een weten-
schappelijk zeer waardevolle bron van informatie over de ontwikkeling 
van jagers en verzamelaars naar landbouwers in een landschappelijk 
gevarieerd gebied. Bovendien, en dit is het derde argument, ontstaat er 
door de bescherming van nederzettingen uit dezelfde tijd, zoals in de 
Waalsprong, een regionaal bestand van monumenten met een bepaalde 
meerwaarde, de ensemble- of contextwaarde genaamd. 

De gemeenteraad besluit op 13 maart 2000 de staatssecretaris te 
adviseren om de vindplaats als archeologisch monument aan te wijzen, 
nadat B&W een hoorzitting hebben aangekondigd over het voornemen 
vindplaats 10 wettelijk te beschermen voor de belanghebbenden, waar 
overigens niemand verscheen.32

Naast het wetenschappelijke belang en de noodzaak van een goede 
bescherming voor kennisgeving aangenomen te hebben, stelt een aantal 
raadsleden het ‘zichtbaar maken’ van het monument aan de orde en 
vraagt: ‘Wat ziet Arnhem nu van deze vindplaats 10?’ Behalve het visu-
aliseren van het monument ter plekke en het als centrum van de wijk 
te zien, zou de gemeente een website voor deze belangrijke vindplaats 

32)  Het horen van de belanghebbenden (eigenaar van de 

grond, Gasunie, NUON en Zuiveringsschap Rivierenland) is 

verplicht conform art. 3 lid 4 van de Monumentenwet.

gerechtvaardigd is’. De ROB benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
voor een opgraving bij de gemeente berust.28

De Dienst SO heeft grote moeite met de voorgenomen uitbreidingen, 
te meer omdat vervolgens blijkt dat de zuidkant toch met 25 m verlengd 
zal worden. Op de vraag van de gemeente of het mogelijk is om aan de 
zuidkant stalen funderingen toe te passen blijft de ROB het antwoord 
schuldig. De aanwezige jurist van de ROB stelt dat de ‘verantwoordelijk-
heid over wat en hoe bij de gemeente ligt’. De noordkant met 10 m uit-
breiden betekent voor de gemeente dat compensatie voor de te bouwen 
woningen, winkels en kantoren op een andere plek gezocht moet wor-
den, wat de Dienst SO absoluut wil voorkomen. Het betekent ook dat de 
ontsluitingsweg zo dicht mogelijk tegen de vindplaats aan moet worden 
gelegd. De weg zal waarschijnlijk op maaiveldniveau worden aangelegd, 
een tunnel is van de baan. De politieke keuze is om ‘niet ondergronds te 
gaan’.

Dat zichtbaar maken een doelbewuste inspanning tot inrichting bete-
kent, wordt later in het proces duidelijk als ‘Arnhem het archeologische 
monument daadwerkelijk in het landschap en de stedenbouw [wil] laten 
zien door er echt iets bijzonders van te maken’.29

Ondanks de vele onzekerheden hebben de vertegenwoordigers van 
de Dienst SO geen bezwaar tegen het in procedure brengen van de wet-
telijke bescherming. De ROB probeert op deze manier zijn invloed in 
het proces te consolideren. De argumenten ter ondersteuning zijn dat 
het traject als geheel voorspelbaar wordt en dat ‘het Rijk via de vergun-
ningenverlening medezeggenschap (en verantwoordelijkheid) krijgt over 
de ontwikkeling en eventuele aantasting van het monument’.30

Het voornemen tot aanwijzing als beschermd archeologisch monu-
ment van vindplaats 10 wordt door de ROB namens staatssecretaris Van 
der Ploeg van OCW in september 1999 aan de raad van de gemeente 
Arnhem verzonden.31 Het voornemen gaat vergezeld van een verzoek 
om advies, conform artikel 3 lid 2 van de Monumentenwet 1988. De 
monumentencommissie krijgt eenzelfde verzoek.

Voor het eerst wordt nu een motivatie gegeven waarom de vindplaats 
de monumentenstatus verdient en wordt ook het beleid van de ROB in 

28)  Brief ROB aan dienst SO d.d. 9 september 1999; de brief 

is vergezeld van het conceptvoorstel wettelijke bescherming.

29)  Verslagen van overleg ROB en gemeente, resp. februari, 

juni en oktober 1999.

30)  Verslag overleg gemeente en ROB d.d. 6 oktober 1999.  

Bij dit overleg is ook de jurist van de ROB aanwezig.

31)  ROB aan gemeenteraad Arnhem d.d. 4 november 1999.
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moeten ontwikkelen. De site kan achtergrondinformatie geven, allerlei 
vondsten tonen en ook vergelijkingen met andere vindplaatsen maken.
Ondanks deze positieve reacties verbindt de raad twee voorwaarden 
aan zijn advies. Ten eerste wil de raad meer inzicht in de wijze waarop 
de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen door de staats-
secretaris en wat de voorwaarden zijn waaronder ingrepen wel of niet 
mogelijk zijn. In de tweede plaats dient de minister de realisatie van 
het bestemmingsplan Schuytgraaf en de ontwikkeling van de stedelijke 
functies in het toekomstige centrumgebied van deze nieuwe wijk vol-
doende ruimte te bieden33. 

Uit de behandeling van het voorstel van het college in de raadsverga-
dering blijkt wel dat noch de woordvoerende raadsleden noch het col-
lege bij monde van de wethouder van ruimtelijke ordening zicht hebben 
op de consequenties van het advies. Op de vragen van diverse fracties 
naar de financiële gevolgen, eventuele stagnatie in de planprocedure en 
vertraging in de ontwikkeling van het centrumgebied en de ontsluiting, 
antwoordt de wethouder dat een deel van die vragen ook bij het college 
leeft. Vandaar de voorwaarden.

Het probleem is dat het rijk niet aanduidt hoe er getoetst gaat wor-
den, waardoor consequenties moeilijk ingeschat kunnen worden. Wet-
houder Lenferink:

In bepaalde gevallen geeft de minister aan op welke manier hij tot afwe-
ging komt, maar dat is hier niet ontwikkeld. Als die nadelen er niet aan 
zijn lijkt het een bijzonder goed idee, maar er moet dan wel zekerheid zijn 
dat de gemeente niet ineens geconfronteerd wordt met de onmogelijkheid 
om bepaalde dingen te realiseren en dat een zekere afweging mogelijk is 
en dat de minister ook kan zeggen het in sommige gevallen acceptabel te 
vinden dat er gebouwd wordt. Van de manier waarop de minister daar-
mee omgaat is veel te weinig bekend.34

In de definitieve aanwijzing van vindplaats 10 tot monument gaat de 
staatssecretaris in op de twee ‘mitsen’ van de raad. De ontwikkeling en 
realisatie van Schuytgraaf als woonlocatie staat op de eerste plaats. Dit 
blijkt al uit de omvang van het beschermde terrein dat mede is vastge-
steld door rekening te houden met de woningbouw. Wat de afweging 

33)  Verslag gemeenteraadsvergadering 13 maart 2000. Brief 

gemeente Arnhem aan de staatssecretaris van OCW en ROB 

d.d. 22 maart 2000. Ook de commissie voor Welstand en 

Monumenten adviseert positief, evenals de provincie en de 

Raad voor Cultuur.

34)  Verslag raadsvergadering Arnhem d.d. 13 maart 2000.

figuur 5.10 Website gemeente Arnhem over vindplaats 10.

Bij het archeologisch booronderzoek dat in 1995 en 1998 plaatsvond, zijn de resten  
van een jagerskamp uit de Steentijd ontdekt. In de aarde die met de grondboor 
omhoog werd gehaald, zijn enkele vuurstenen werktuigen, verbrande bot resten, zaden 
en pitten en wat visgraten gevonden. Deze vondsten duiden er op dat een groep men-
sen hier ca. 5000 jaar voor Christus op voedsel heeft gejaagd. Omdat men toen nog 
niet in permanente nederzettingen woonde, maar een meer zwervend bestaan leidde, 
denken we dat we hier de resten van een tijdelijk kampement hebben gevonden. Aan 
de oppervlakte zie je er trouwens helemaal niets van; de resten van het kamp liggen op 
een diepte van circa twee meter onder het maaiveld.
Het bijzondere van deze vindplaats is dat het organisch materiaal (zaden, pitten, 
botresten) zo goed is bewaard. Dit komt vooral door de hoge grondwaterstand en het 
dikke kleipakket dat al enige duizenden jaren deze vondsten afdekt. Op een diepte van 
twee meter ligt een schat aan gegevens opgeslagen over het leven van de mensen van 
ca. 7000 jaar geleden. 
Op deze plek wordt niet opgegraven, maar het wordt als archeologisch monument in 
de grond bewaard. Uit ervaring is gebleken dat onderzoeksmethoden zich zeer snel 
ontwikkelen. Het is heel goed mogelijk dat over 20 jaar de archeologen uit die tijd veel 
beter dan wij in staat zijn deze vindplaats op te graven
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heeft gemaakt en de ondoorzichtigheid van de besluitvorming. Maar de 
belangrijkste reden is volgens Goudswaard dat de archeologie voor de 
GEM een terra incognita is, waardoor het onder andere onmogelijk is de 
kosten ervan te doorgronden.37

ArcheoLogic is een adviesbureau opgericht in 2000 door een aantal 
archeologen dat ervaring heeft opgedaan met projectmanagement van 
de archeologische activiteiten bij de aanleg van de Betuweroute en de 
HSL-Zuid, twee de door ROB geïnitieerde projecten in samenwerking 
met de NS. Het bureau wil zich profileren met het devies the missing 
link, de ontbrekende schakel tussen opdrachtgever, uitvoerder en over-
heid. ArcheoLogic ziet zichzelf op het vlak van ruimtelijke ordening en 
archeologie een onontbeerlijke ‘spilfunctie’ vervullen: ‘De intensieve 
communicatie en uiteenlopende belangen van de betrokken partijen 
maken een centraal aanspreekpunt onmisbaar.’38

De scheiding tussen beleid, uitvoering en controle, waar het bureau een 
voorstander van is, vergt namelijk een goede en voortdurende com-
municatie tussen betrokkenen. Deze trias archaeologica – ‘normsteller, 
uitvoerder en toezichthouder’ – zou in de visie van de directeur in de 
archeologische wereld scherper doorgevoerd moeten worden. De over-
heid moet zich uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen en stellen 
van (inhoudelijke) normen en regels en oefent daarnaast het toezicht op 
de naleving uit. Onwenselijk is de situatie van het pre-Maltatijdperk, toen 
de overheid binnen het archeologisch bestel tegelijkertijd subsidiever-
strekker, opdrachtgever en uitvoerder was.39 Vooral de scheiding tussen 
beleid en uitvoering ligt ArcheoLogic na aan het hart, omdat die scheids-
lijn onontbeerlijk is voor een goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen. Bovendien leert de praktijk dat tijdens het uitvoeringstraject 
steeds opnieuw beleidsbeslissingen moeten worden genomen.40

Het dienstenpakket van het bureau bestaat uit het geven van advies, 
het management van projecten, het opstellen van Programma’s van 
Eisen (PvE) en toezicht op de uitvoering, waaronder aanbesteding en 
directievoering. In een PvE worden de eisen geformuleerd waaraan het 
eindproduct van de opdrachtgever moet voldoen, waarna in een ont-
werp een gedetailleerde uitwerking voor de bescherming, inpassing of 
opgraving van archeologische vindplaatsen volgt.

37)  Interviews.

38)  ArcheoLogic: Raad en daad in archeologisch management, z.j.

39)  Goudswaard & Vinkenburg, 2003: 7.

40)  Idem.

van de diverse belangen betreft verwijst de staatssecretaris naar het 
veelvuldige overleg tussen gemeente en ROB, als het niveau waar die 
afwegingen worden gemaakt. In zijn ogen heeft dat tot dan toe op con-
structieve wijze plaatsgevonden. Ook in de toekomst – de planvorming 
is nog niet afgerond – zal deliberatie noodzakelijk zijn. De ROB zal daar-
bij de Richtlijn Vergunningsplicht als leidraad hanteren.35

5.3 Fase 3 (2001-2004) – vindplaats 10: escalatie en inrichting

Deze fase begint met de komst van twee nieuwe actoren in het beleids-
proces: de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf Beheer BV 
(GEM), opgericht in de herfst van 2000, en het archeologisch advies-
bureau ArcheoLogic. Net zoals de gemeente Elst, kiest de gemeente 
Arnhem nu, na eerst zelf de ontwikkeling van de Vinexlocatie te hebben 
aangestuurd, voor een exploitatiemaatschappij waarin de gemeente, een 
aantal ontwikkelaars, een pensioenfonds en de woningbouwcorporaties 
participeren. GEM wordt ook de opdrachtgever van de archeologische 
werkzaamheden in Schuytgraaf, terwijl de gemeente een toetsende en 
controlerende rol krijgt toebedeeld. GEM contracteert het adviesbu-
reau ArcheoLogic. De vraag rijst waarom GEM daartoe overgaat, de 
gemeente heeft immers een gemeentearcheoloog in dienst en ook de 
ROB is betrokken.

Het plan van aanpak voor het archeologisch onderzoek in Schuyt-
graaf dat de Dienst SO de directie van de GEM aanbiedt, bevat ook een 
financieel overzicht en begroting. De uitgaven tot 1 september 2000 
bedroegen ƒ3,25 miljoen, op basis waarvan de begroting voor de rest 
van de werkzaamheden – opgraven, proefsleuven, begeleiden en uit-
werken – uitkomt op nog eens 3 miljoen voor opgraven en 1,6 miljoen 
voor het uitwerken van de opgravingen. De totale kosten (inclusief de 
3,25 miljoen) van het archeologische werk worden geraamd op bijna ƒ8 
miljoen.36

Volgens de gemeentearcheoloog had de GEM vooral problemen 
met het betalen van de kosten voor de wetenschappelijke uitwerking 
en dacht zij ‘dat de gemeente de boel belazerd heeft’. De directeur van 
ArcheoLogic, B. Goudswaard, ziet de directe aanleiding van de GEM 
om zijn adviesbureau in te huren in de te hoge kosten die de gemeente 

35)  Besluit staatssecretaris OCW d.d. 3 november 2000.

36)  Plan van aanpak voor opgraven en uitwerken van het 

archeologisch onderzoek in Schuytgraaf; Dienst SO, brief d.d. 

8 december 2000.
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ontstaat is onnodig en kan voorkomen worden. ArcheoLogic wil daarom 
werken met zogenaamde doelspecificaties: ‘Wat willen wij dat er niet 
met de vindplaats gebeurt?’ De middelen om die doelen te bereiken zijn 
in handen van de civiel ingenieurs die via het ontwerp de ruimte krijgen 
om oplossingen te vinden.

Om te beginnen moeten de risico’s voor schade aan de vindplaats 
geïnventariseerd worden, vervolgens de eisen die gesteld worden aan 
de bebouwing en de weg. Het resultaat hiervan is een beschrijving 
van de staat waarin het monument moet verkeren bij oplevering. Het 
formuleren van de eisen die gesteld worden aan het proces, zowel het 
ontwerpproces als het bouwproces, is de volgende stap. Voor dit laatste 
introduceert ArcheoLogic het concept ‘beperkinggebied’. Een beperking-
gebied is een soort bufferzone van 10 m die om het in de aanwijzing tot 
monument aangegeven rechthoekige gebied wordt gelegd. De bedoe-
ling is dat alle randvoorwaarden en regels van het PvE uitsluitend op dit 
gebied van toepassing zijn.

Uit de reacties van de archeologen op de concepten PvE blijkt dat 
vooral de ROB een grote weerstand heeft tegen de benadering van de 
problematiek en de voorgestelde werkwijze van ArcheoLogic. Zo is de 
juridische positie van een PvE al onduidelijk, de ROB begrijpt de status 

Escalatie van het conflict rond vindplaats 10

Omdat vindplaats 10 nog steeds mede door de wettelijke bescherming 
een urgente kwestie vormt, begint ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
met het vervaardigen van een Programma van Eisen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Een nieuwe ronde van overleg volgt waarin diverse versies van het 
door ArcheoLogic vervaardigde PvE ter discussie staan. De samenstel-
ling van de deelnemers aan het overleg is anders dan voorheen. Van de 
gemeente is nu alleen de gemeentearcheoloog vertegenwoordigd en niet 
meer de stedenbouwkundigen; verder zijn (soms) een projectleider van 
de GEM, het adviesbureau en de ROB aanwezig. Het debat wordt anders 
van toon; de eerste agenda voor de bijeenkomst in nieuwe samenstel-
ling wijst daar al op. Het discours is dat van bestuurders/managers en 
ontwikkelaars/directievoerders geworden. Vastgesteld moet worden 
welke actoren welke rollen spelen; er worden verschillende doelen 
onderscheiden waaraan oplossingsrichtingen worden gekoppeld en 
de problematiek wordt ontleed in termen van risicofactoren en sterkte-
zwakteanalyses.

De gemeentearcheoloog en de ROB hebben daar grote moeite mee, 
ook met het taalgebruik en de begrippen die in de eerste concepten van 
het PvE gehanteerd worden. Het probleem wordt direct in de inleiding 
van het PvE benoemd: het gaat om twee in beginsel strijdige belangen, 
gebruik van de grond als archeologisch monument of als een bestem-
ming in de Vinexlocatie. In dit geval is conform het bestemmingsplan 
de hoofdontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk gepland over een deel 
van het monument. Maar toch wil ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
door middel van een PvE aan beide belangen tegemoetkomen. Het 
moet mogelijk zijn de vindplaats in te passen in het ontwerp en de weg 
en bebouwing aan te leggen zonder het monument aan te tasten. Dan 
is het wel noodzakelijk dat de ROB, als bevoegd gezag, aangeeft wat 
de eisen zijn die de ROB zal stellen aan het verlenen van de benodigde 
vergunningen. Als vooraf duidelijk is welke ‘ingrepen’ wel en welke niet 
toegestaan worden, kan de uiteindelijke vergunningsprocedure vlotter 
worden doorlopen. Het ontwerpproces is nog in de beginfase, dus is 
nu het moment waarop eisen gesteld kunnen worden aan het ontwerp 
en in het verlengde daarvan aan de uitvoering. Als dat nu niet gebeurt, 
wordt de ROB uiteindelijk toch geconfronteerd met een voltooid bouw-
ontwerp en moet dan alsnog bij de vergunningenaanvraag beoordelen 
of de werkzaamheden voortvloeiend uit het ontwerp schade aan het 
monument zullen toebrengen. De onvermijdelijke vertraging die dan 

figuur 5.11 Art. 11 van de Monumentenwet 1961.

monumentenwet

artikel 11

1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen  
of te vernielen;

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een  
schriftelijke vergunning:

a. Een beschermd monument af te breken, te verstoren,  
te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

b. Een beschermd monument te herstellen, te gebruiken  
of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd  
of in gevaar gebracht.
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heden schade berokkenen aan de archeologische sporen ter plaatse […] 
en of er wel of niet een vergunning dient te worden aangevraagd.’41

De escalatie van het conflict heeft wel als effect dat de ROB nu, na 
eerst ArcheoLogic gekapitteld te hebben over het opstellen van een PvE 
zonder over juiste informatie te beschikken, enige meetbare randvoor-
waarden formuleert, maar met een slag om de arm.42 Alle eerderge-
noemde ingrepen zullen zwaar meewegen bij het eventueel verlenen van 
een vergunning. Naast de ingrepen die al in de richtlijn zijn beschreven, 
is nu ook de kwaliteit van het grondwater een probleem; veranderingen 
van die kwaliteit zullen zwaar wegen. Hoe die kwaliteit ‘gemeten’ kan 
worden, is niet vermeld. Wel worden de graafwerkzaamheden gekwan-
tificeerd: dieper dan 7.25 m +NAP graven leidt tot aantasting van het 
monument en kan niet anders worden geïnterpreteerd dan dat daar 
géén vergunning voor verleend zal worden.43

ArcheoLogic wijst erop dat de geformuleerde eisen toch nog te 
globaal zijn en een verdere uitwerking behoeven, omdat er diverse 
mogelijkheden tot interpretatie openblijven. Dit gaat vooral over de 
kwaliteit van het grondwater en het voorkomen van zettingen. De direc-
teur constateert dat deze kwesties een specifieke en concrete invulling 
noodzakelijk maken. Zo zal de kwaliteit van het grondwater gedefinieerd 
moeten worden. Ondanks de wettelijk bepaalde vergunningverlening, 
is het mogelijk om tot bindende afspraken te komen tussen de GEM en 
de ROB als bevoegd gezag. De uitdaging is nu juist een goede balans 
te vinden tussen planologische en archeologische belangen. Boven-
dien wijst Goudswaard erop dat het lijkt of de ROB vergeten is dat de 
gemeente Arnhem onder twee voorwaarden positief heeft geadviseerd 

41)  Richtlijn Vergunningplicht met betrekking tot het archeologische 

monument ‘De Schuytgraaf ’ in de gemeente Arnhem (provincie 

Gelderland). Deze richtlijn is als bijlage toegevoegd bij het ‘Besluit  

van de Staatssecretaris’ over de definitieve bescherming van het 

monument aan de gemeenteraad van Arnhem d.d. 3 november 2000.

42)  Zo verwijt de ROB ArcheoLogic dat het PvE niet specifiek 

voor vindplaats 10 is geschreven, dat het bureau niet wist hoe 

groot de vindplaats is en het RAAP-rapport 368 (1998) niet kende. 

De randvoorwaarden zijn mondeling aan de orde geweest in de 

bijeenkomsten in april 2001.

43)  Ook de verlaging van de grondwaterstand wordt gekwantificeerd: 

niet beneden 7 m +NAP. Heien ‘mag’ alleen langs de zuidrand van 

het monument in een zone van 10 m met een paaldichtheid van 

maximaal een paal per 10 m2, ‘mits aangetoond wordt dat er geen 

opwaartse waterstromen ontstaan, waarbij het betreffende water van 

een andere samenstelling is dan van het grondwater ter hoogte van het 

vondstniveau’. Zetting kan ook niet. Brief ROB aan ArcheoLogic  

d.d. 14 mei 2001.

van een dergelijk document niet. Ook de gemeentearcheoloog heeft pro-
blemen met deze aanpak, vooral met het uitgangspunt van ArcheoLogic 
dat het aanleggen van de hoofdontsluitingsweg over een gedeelte van 
het monument een vaststaand gegeven is. Een weg over het monument 
is voor haar onbespreekbaar. Bovendien wijst zij erop dat de Dienst SO 
bezig is met een ontwerp waarin de weg ten noorden van de vindplaats 
wordt gepland, zodat de vindplaats wordt ontzien.

Ondanks de herhaalde uitleg van ArcheoLogic dat het PvE een voorstel 
is aan het bevoegd gezag – de ROB voor het monument, de gemeente 
voor het bestemmingsplan – met het doel vooraf inzicht te verkrijgen in 
de voorwaarden die aan de fysieke bescherming gesteld zullen worden, 
blijft de ROB benadrukken dat alle ingrepen vergunningsplichtig zijn vol-
gens de Monumentenwet. Het onbegrip en wantrouwen leiden binnen 
enkele weken tot oplopende spanningen en verwijten over en weer, met 
als gevolg dat de ROB zich terugtrekt uit het overleg.
Het komt erop neer dat ArcheoLogic de ROB wil dwingen tijdig heldere 
eisen te formuleren waar de ontwerpers mee aan slag kunnen en niet 
te wachten tot de uiteindelijke vergunningaanvraag, waardoor onnodig 
veel tijd en energie verloren gaan. De ROB zal toch ooit criteria moeten 
ontwikkelen om de vergunningaanvragen te beoordelen. De ROB heeft 
het gevoel het hoofd in de strop te steken door daarop in te gaan en wil 
of kan niet inzien dat de Richtlijn Vergunningplicht te globaal is om er 
adequate randvoorwaarden uit af te leiden. In deze richtlijn wordt artikel 
11 van de Monumentenwet aangehaald.

Vervolgens wordt in het concrete geval van vindplaats 10 de reikwijdte 
van de vergunningsplicht aangegeven. Helder is deze omschrijving niet. 
Zo wordt nog de mogelijkheid aangeduid dat het huidige gebruik van 
de grond niet zal wijzigen en komt ‘diepploegen’ ter sprake terwijl dat 
niet aan de orde is. De enige richtlijn is: ‘eventuele grondbewerkingen 
en andere werkzaamheden, dieper reikend dan 100 cm, te voorkomen’. 
Voor het monument betekent dit verder dat voor ‘alle werken’ een ver-
gunning vereist is. Daarnaast zijn ophoging of verlaging van het huidige 
maaiveldniveau, het aanbrengen van beplantingen, werkzaamheden 
die voortvloeien uit een ander gebruik van de grond dan het huidige en 
werkzaamheden die een structurele grondwaterpeilverlaging tot gevolg 
hebben eveneens vergunningsplichtig.

Het zal duidelijk zijn dat ontwerpers hier niet mee uit de voeten kun-
nen en het is begrijpelijk dat ArcheoLogic de ROB vraagt deze richtlijn 
te operationaliseren. Bovendien zegt de richtlijn dat bij twijfel – over wat 
kan en wat niet – contact moet worden opgenomen met de ROB: ‘Daar 
kan worden nagegaan of en in hoeverre de gewenste werken/werkzaam-
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het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door Holland Rail-
consult, waarvan de resultaten al eind augustus 2001 bekend waren.47

ArcheoLogic gaat het PvE ‘fysieke bescherming vindplaats 10’ toch 
verder uitwerken en stelt ook een nieuw PvE op, nu voor het hele plan-
gebied.48 De aanleiding voor dit nieuwe PvE is de eerdergenoemde 
behoefte van de GEM aan een betere beheersing van de kosten van de 
archeologische werkzaamheden in Schuytgraaf. GEM heeft op basis 
van een grove schatting totaal ƒ5 miljoen begroot voor de uitvoering 
– opgraven, begeleiden en bescherming – van het werk aan de elf 
vindplaatsen. GEM geeft ArcheoLogic de opdracht om na te gaan in 
hoeverre deze raming realistisch en volledig is. Daarom is in eerste 
instantie inzicht noodzakelijk in de stand van zaken. De archeologische 
werkzaamheden tot dan toe worden gerecapituleerd en een beschrijving 
van de resultaten per vindplaats is opgenomen in een bijlage.

Het zal geen verwondering wekken dat ArcheoLogic ook nu uitgaat 
van de scheiding tussen beleid en uitvoering. Alleen is nu de gemeente 
Arnhem het bevoegde gezag dat het (selectie)beleid bepaalt en kwa-
liteitseisen stelt aan het archeologisch onderzoek, maar niet zelf de 
uitvoering ter hand neemt. De gemeentearcheoloog heeft grote moeite 
met deze verdeling van de verantwoordelijkheden en wil zelf ook uit-
voerder van het project zijn. Bovendien heeft zij een probleem met 
de voorgestelde manier van werken. ArcheoLogic hanteert een eigen 
beheersproces bestaande uit vijf projectfasen – initiatief, definitie, ont-
werp, realisatie en nazorg –, dat gekoppeld is aan de AMZ-cyclus. Alleen 
de ‘synthese’ van de cyclus wordt niet overgenomen, omdat het geen 
verantwoordelijkheid is van de GEM. Beide processen, de AMZ-cyclus 
en het beheersproces, zouden qua tijd moeten worden afgestemd op 
het planologische en civiel-technische proces om een weloverwogen 
en optimale besluitvorming mogelijk te maken. Omdat de gemeentear-
cheoloog niet kan instemmen met een dergelijke aanpak, wordt het PvE 
gesplitst in twee delen, een inhoudelijk en een beheersmatig deel, in de 
veronderstelling dat de gemeente wel wil meewerken aan een gezamen-
lijke aanpak van het inhoudelijke aspect.

47)  Holland Railconsult, begeleidend schrijven aan M. Smit 

d.d. 23 augustus 2001. Daarin wordt vermeld dat de gevolgen 

van de bemaling op de archeologische site nihil zijn. Ook wordt 

aangekondigd dat de bemaling zal worden stilgezet zodra de 

grondwaterstand beneden een niveau van 7.30 +NAP komt.

48)  ArcheoLogic 2001: Archeologische Begeleiding Vinexlocatie 

Schuytgraaf gemeente Arnhem, 2de beslisdocument definitiefase, 3 

september 2001. Eerdere concepten verschenen in mei en juli 2001.

over de bescherming van vindplaats 10. Daarom zou het verstandig zijn 
om de ROB nu al te vragen hoe er getoetst gaat worden. Ook moet er 
tijdig nagedacht worden over het zichtbaar maken van het monument. 
De GEM hecht waarde aan de visuele inpassing en herkenbaarheid van 
de vindplaats, zoals in het Belvederebeleid tot uitdrukking komt.44

De kwestie van de bewijslast komt in deze formele communicatie niet 
aan de orde. Deze kwestie heeft betrekking op het aantonen van de 
schadelijkheid van een ingreep voor de vindplaats. Moet de GEM aan-
tonen dat een bepaalde ingreep niet schadelijk zal zijn, of de ROB dat 
een dergelijke operatie wel funest is? De ROB raakt hierdoor enigszins 
in paniek en begint zich intern af te vragen in hoeverre een wettelijk 
beschermd monument daadwerkelijk ingepast kan worden in een Vinex-
locatie. Ook de relatie tussen de wettelijke status van het monument 
en het bestemmingsplan is een vraagstuk. Wat heeft juridisch gezien 
voorrang: het monument of het bestemmingsplan? Is de inzet op de 
bestemmingsplannen wel juist geweest, was het niet beter geweest 
een zienswijze in te dienen? De cruciale vraag voor de ROB is of verzet 
tegen de bebouwing van het monument mogelijk is, waarbij dan wel 
moet worden aangetoond dat de archeologische waarden worden aan-
getast. De ROB voelt zich in het nauw gedreven door ArcheoLogic, ‘een 
archeologisch bedrijf dat zich laat inhuren om de ROB ten aanzien van 
een wettelijk beschermd monument onder druk te zetten’, waardoor de 
problematiek wordt versterkt.45

Het overleg over het PvE komt dan ook niet meer op gang en Archeo-
Logic slaagt er niet in om met de ROB afspraken te maken voorafgaande 
aan de verlening van de vergunningen. De ROB behoudt zich het recht 
voor om pas te beslissen of er schade aan het monument zal optreden 
als de vergunningen worden aangevraagd. De eerste vergunning die de 
gemeente Arnhem aanvraagt, betreft de grondwaterpeilverlaging in het 
gebied waar het monument ligt. Anders dan eerder toegezegd duurt het 
vier maanden voor de ROB beslist over het verlenen van de vergunning 
onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden behelzen de duur van de 
vergunning (dertig maanden) en het monitoren van de grondwaterstand 
door peilbuizen. Als de grondwaterstand een niveau van 7.30 m +NAP 
bereikt moet de bemaling worden stilgezet. De ROB dient wekelijks een 
overzicht van de metingen te ontvangen. Een bezwaarschrift tegen dit 
besluit kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend bij 
het ministerie van OCW.46 Deze voorwaarden zijn geheel gebaseerd op 

44)  Brief ArcheoLogic aan ROB d.d. 28 mei 2001.

45)  Intern stuk Casus Schuytgraaf z.j.

46)  Brief staatssecretaris aan gemeente Arnhem d.d. 8 januari 2002.
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2001 gepubliceerd. Aanleiding tot deze visie is het ontwerp van de 
voorstadhalte van de NS. Goedkeuring van dit ontwerp zou betekenen 
dat vooruitlopend op de planontwikkeling een aantal dwingende keuzes 
worden gemaakt.52 Daarom is eerst een globale visie op het centrum 
nodig. Bovendien ligt in het eerder geplande tracé van de ontsluiting 
een archeologisch monument, waardoor de toegang nog problemati-
scher wordt. Een ander knelpunt vormt het oversteken van de centrale 
toegang voor voetgangers en fietsers.

Eerder onderzoek naar deze problematiek leverde of te dure of ruim-
telijk gezien onbevredigende varianten op. Inmiddels is gebleken dat 
verstoring van het monument in welke zin dan ook door de Rijksdienst 
niet geaccepteerd zal worden. Dit betekent dat de weg niet over de vind-
plaats aangelegd kan worden. De consequentie is dat een herziening van 
het bestemmingsplan noodzakelijk zal zijn. Een opgerichte projectgroep 
heeft deze visie geformuleerd, mede op basis van de voorafgaande stu-
dies en workshops onder leiding van de architect Christiaanse, waarin 
drie modellen zijn ontwikkeld.53 De drie modellen worden benoemd als 
corridor-, campus- en tunnelmodel. Elk model heeft weer een aantal vari-
anten. Alle varianten worden beschreven met voor- en nadelen, effecten 
en kosten, waarna een afweging van de varianten volgt.

De projectgroep zelf spreekt een sterke voorkeur uit voor de tunnel-
modellen en in het bijzonder voor ‘tunnel ultrakort’ (figuur 5.12). Deze 
keuze zou wel extra kosten met zich meebrengen, die alleen gefinan-
cierd kunnen worden door meer woningen te bouwen. De gemeentear-
cheoloog heeft echter een voorkeur voor de campus 3 variant, die in 
haar ogen de beste bescherming van het monument garandeert (figuur 
5.13). Ook de modellen campus 4 en 5 zouden niet schadelijk zijn voor 
de vindplaats, terwijl alle tunnelvarianten vergunningsplichtig zullen 
zijn. Uiteindelijk kiest de GEM voor het corridor model 2, omdat de tun-
nelvarianten te duur blijken.

De gemeente heeft afgezien van de archeologie ook nog te kampen 
met de ‘natuur’. In het plangebied wonen drie beschermde diersoorten: 
de kamsalamander, de rugstreeppad en de poelkikker. De voorbereidin-
gen voor de bouw zijn daardoor stilgelegd en de Algemene Inspectie 
Dienst onderzoekt of de gemeente voldoende rekening houdt met deze 

52)  De Welstandscommissie heeft haar goedkeuring 

vooralsnog onthouden aan dit ontwerp.

53)  Deze projectgroep bestond uit diverse deskundigen 

van o.a. Christaanse architects & planners, GEM, gemeente 

Arnhem, Goudappel Coffeng, Berenschot, Wessels Stevin, 

Amstelland en ArcheoLogic.

In het inhoudelijk deel van het PvE worden de eisen geformuleerd waar 
de archeologische monumentenzorg van Schuytgraaf aan moet beant-
woorden. Deze eisen zullen voldoen aan de standaardeisen zoals die 
in de huidige AMZ worden gehanteerd. Wel wordt erop gewezen dat 
hoewel de GEM juridisch geen enkele verplichting heeft, er in de geest 
van Malta gewerkt zal worden, zoals ook elders geanticipeerd wordt op 
de nieuwe Monumentenwet. De methodiek van het PvE is ook nu het 
beschrijven van het eindresultaat voor de GEM: een ongehinderde rea-
lisatie van de Vinexlocatie. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om te 
voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en de ROB.

Dit betekent dat de integratie en het behoud van archeologische 
waarden vooropstaan. Behoud in situ en inpassen van de vindplaatsen 
in het plan hebben de voorkeur. Alleen als dat niet mogelijk is, kan er 
worden opgegraven. De twee strategieën hebben verschillende eindre-
sultaten: een x aantal behouden vindplaatsen in het ene geval en ver-
meerdering van kennis in het andere.49

Anders dan RAAP past ArcheoLogic voor de selectie van vindplaatsen 
een meer gebiedsgerichte benadering toe, waarbij drie criteria onder-
scheiden worden: de belevingswaarde van het gebied, de fysieke en de 
intrinsieke kwaliteit. RAAP hanteerde eigenlijk alleen de fysieke kwaliteit 
van een vindplaats. ArcheoLogic is van mening dat kwaliteit nog onvol-
doende meetbaar is in het huidige archeologisch bestel en wijt dit aan 
het ontbreken van meetbare normen. De Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) zal gehanteerd worden, maar dat is niet voldoende. 
Kwaliteit zal door ArcheoLogic altijd gerelateerd worden aan de relevan-
tie van de vraagstelling. Uitgangspunt zal zijn dat als er geen vragen 
zijn geformuleerd die betrekking hebben op het gebied, er ook geen 
antwoord noodzakelijk is en dus geen opgraving.50 Vanwege deze kwali-
teitsproblematiek, die zijn weerslag kan hebben op de diepgang van het 
onderzoek, is het wenselijk een inhoudelijke begeleidingsgroep archeo-
logie in te stellen. Hoewel de gemeentearcheoloog bedenkingen heeft 
bij een dergelijk forum, wordt er wel een begeleidingsgroep opgericht.51

De GEM is intussen nog steeds bezig met de ontsluitingsweg van de 
nieuwe woonwijk. De Visie centrumgebied Schuytgraaf, waarin diverse 
ontsluitingsmogelijkheden worden aangegeven, wordt in november 

49)  ArcheoLogic: Beslisdocument Programma van Eisen in 

de Vinex Schuytgraaf Arnhem, dl. I, versie 2 definitief, 25 

september 2001: 6.

50)  Idem: 34.

51)  Beslisdocument ArcheoLogic, dl. II, 25 september 2001: 13. 

De groep wordt BAS genoemd.
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in het land.’54 Een andere oorzaak die zich al in het begin voordeed is 
het ‘voorkeursrecht’; een wetswijziging waarin gemeenten een voor-
keursrecht hebben om grond aan te kopen kwam voor Arnhem te laat. 
Ontwikkelaars en aannemers kochten veel grond toen bekend werd dat 
Schuytgraaf een uitbreidingsgebied zou worden. De grond was toen nog 
eigendom van de gemeenten Heteren en Elst.55

De ontevredenheid over de gang van zaken leidt tot een nieuw plan 
van aanpak voor het centrumgebied, waarin de projectleider steden-
bouw van de GEM een andere manier van werken voorstelt.56 De GEM 
wil het planvormingsproces beter gaan structureren. In het verleden was 
er nogal eens sprake van vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Duidelijk 

54)  De Gelderlander 13 en 14 december 2001.

55)  Zo kochten Kondor Wessels en Gerritsen 100 ha, kreeg 

Heijmans 60-70 ha in bezit en Wilma 80 ha, die weer snel 

aan de gemeente werden doorverkocht. De Gelderlander 13 

december 2001.

56)  Concept Plan van Aanpak Centrumplan Schuytgraaf, 

Ontwikkeling van structuur (visie)plan/VO (centrum zuid)/DO 

(centrum zuid), 28 februari 2002. 

diersoorten bijvoorbeeld door een compensatiegebied in te richten. 
Conclusie van het onderzoek is dat de gemeente ontheffing van de 
Natuurbeschermingswet moet aanvragen bij het ministerie van LNV. 
Daarnaast zijn er explosieven aangetroffen in het plangebied. Ook op de 
plek van het monument!

Een aantal raadsleden maakt zich daarom zorgen over de voortgang  
van Schuytgraaf. De start van de woningbouw loopt vertraging op. 
Over de oorzaken van de vertraging zijn de meningen verdeeld. Een 
woordvoerder van de GEM ziet de oorzaak in het verzet van milieugroe-
peringen tegen de schending van het leefgebied van genoemde dieren 
en door de aangetroffen ‘bommen en granaten’. De wethouder ruimte-
lijke ordening ziet het anders. Volgens hem is de bouw vertraagd door 
de complexiteit van de besluitvorming over ruimtelijke investeringen: 
‘Vroeger ging het allemaal veel simpeler. De gemeente leverde de grond 
en de ontwikkelaar bouwde. Hier zijn veel partners in het spel, terwijl 
de beslissingslijnen onduidelijk zijn. Alles is onderhandelbaar. Dat 
maakt alles hartstikke ingewikkeld. Niet alleen in Arnhem, ook elders 

figuur 5.13 Campus 3 model.figuur 5.12 Tunnelmodel ultrakort.
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een concept structuurplan. Het kernteam neemt de beslissingen. Onder 
het kernteam werken vier teams van specialisten: Esthetiek; Grondex-
ploitatie, Financiën & Planning; Techniek & Eisen; Programma. Deze zijn 
vooral samengesteld uit deskundigen en hebben een adviserende stem. 
Daarnaast functioneren een klankbordgroep en een communicatiegroep. 
De aandeelhoudersvergadering van de GEM beslist over het structuur-
plan, de gemeenteraad keurt het eindproduct (de structuurvisie) goed of 
niet. In alle teams en groepen zitten vertegenwoordigers van de GEM, 
behalve in Esthetiek. De gemeentearcheoloog heeft zitting in twee teams: 
Esthetiek en Techniek & Eisen.

Apart van deze organisatiestructuur wordt een Begeleidingsgroep 
Archeologie Schuytgraaf (BAS) opgericht, waarin zitting hebben de 
gemeentearcheoloog, de ROB, ArcheoLogic en de GEM. De taak van 
deze groep is het inhoudelijk begeleiden van het archeologisch onder-
zoek in Schuytgraaf. Ook het overleg binnen deze groep blijkt niet 
zonder problemen te functioneren. Het conflict gaat dit keer over de 
bouwbegeleiding. Het probleem is allereerst wat er onder ‘bouwbegelei-
ding’ moet worden verstaan. ArcheoLogic heeft een voorkeur voor een 

moet zijn wie de betrokkenen zijn en wat hun rollen en taken en verant-
woordelijkheden zijn. Een helder onderscheid tussen vakinhoudelijke 
betrokkenen en beslissers is wenselijk.

Een andere reden om zich opnieuw over het centrumgebied te bui-
gen, is dat het bestemmingsplan op veel punten niet meer up-to-date is 
en voortschrijdend inzicht heeft geleid tot nieuwe ideeën en aanpassin-
gen. Volgens de huidige planning komen er tussen de 6.100 en 6.900 
woningen voor circa 16.000 inwoners. Een dergelijke grote woonwijk 
verdient een centrum met een stedelijke uitstraling. Goede maatschap-
pelijke en commerciële voorzieningen horen daarbij. Iedereen wil een 
goed, duurzaam en passend centrum waar men trots op kan zijn. Sinds 
de eerste ideeën over de ontwikkeling van Schuytgraaf in 1996 is er veel 
veranderd; een groeiende vraag naar consumentgerichte oplossingen, 
verscherpte milieu- en veiligheidseisen, de vraag naar luxueuzere woon-
voorzieningen, veranderingen in de vastgoedmarkt, meer aandacht voor 
zorgvoorzieningen. Ook blijkt uit een recente studie van de gemeente 
dat er meer jonge gezinnen met kinderen in Schuytgraaf willen wonen, 
waardoor er meer scholen nodig zijn. De vraag is of dat financieel haal-
baar is. Knelpunten zijn vervolgens de locatie van de sporthal en de 
parkeervoorzieningen (een knelpunt in elke Vinexlocatie, zo blijkt) die 
waarschijnlijk te krap bemeten zijn. Ondanks het stimuleren van open-
baar vervoer, zijn er toekomstige bewoners die wel twee auto’s voor de 
deur willen hebben. Dit betekent dat het programma vooral door de 
voorzieningen zwaarder wordt. Marktpartijen hebben de indruk dat het 
zelfs te zwaar is. Is het programma haalbaar en realiseerbaar?

Onder de aandachtspunten blijft kwaliteit vooropstaan: hoogwaardig, 
duurzaam, toekomstgericht, eigenheid en symboolwaarde, leefbaarheid, 
aansluiting op omgeving, transformatie archeologisch veld. Gememo-
reerd wordt dat, nu de tunnelmodellen van de baan zijn, vanwege de 
hoge kosten gekozen is voor het corridormodel 2. Daarbij gaat een weg 
vlak ten noorden langs het monument (figuur 5.14).

In de terminologie van de ontwerpers die over ‘velden’ spreken, 
wordt het monument nu het ‘archeologisch veld’ genoemd. De inrich-
ting van dit veld verdient nu alle aandacht, waarbij een geschikte open-
bare bestemming moet worden gevonden en het veld niet alleen als 
hondenuitlaatplaats dient. De geschiedenis zou zichtbaar en voelbaar 
gemaakt kunnen worden, ook die van de Tweede Wereldoorlog, wordt 
uitdrukkelijk vermeld.

In het plan van aanpak staat een nieuwe organisatie- en besluitvor-
mingsstructuur centraal. Een klein kernteam, waarin alle disciplines en 
partijen zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor het opstellen van 

figuur 5.14 Corridor 2 model.
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interpretatie van bouwbegeleiding als een evaluatief instrument; andere 
archeologen, onder wie de gemeentearcheoloog, zien het liever als een 
middel ter inventarisatie. Het conflict spitst zich toe als er opnieuw cre-
matiegraven worden gevonden tijdens een ad hoc geregelde archeologi-
sche begeleiding van de aanleg van een tijdelijk gronddepot ten zuiden 
van het cluster vindplaatsen 4 tot en met 9.57

Het gecontracteerde opgravingbedrijf ADC (Archeologisch Dien-
stencentrum) ontdekt al snel meerdere crematiegraven onder het 
gronddepot en graaft deze op conform de richtlijnen van de KNA en 
de gemaakte afspraken. Toch is het ADC hier achteraf niet tevreden 
over; de graven zijn te snel en te slordig ‘weggebaggerd’. Het ADC, van 
mening dat een reguliere opgraving op zijn plaats was geweest en dat 
het werk aan het gronddepot stilgelegd had moeten worden, informeert 
zowel de ROB als de pers en schakelt de inspectie in. De consternatie 
die hierdoor ontstaat, is niet bevorderlijk voor de voortgang. ArcheoLo-
gic wordt ter verantwoording geroepen en krijgt een visitatie van de RIA 
(Rijksinspectie Archeologie).58

ArcheoLogic gaat desondanks onverdroten aan de slag met een PvE 
Bouwbegeleiding voor de velden 21 en 25. Deze velden in het zuidoos-
ten van het plangebied zullen het eerst bebouwd gaan worden en de 
‘conditie archeologie’ moet daar tijdig zijn uitgewerkt. Een consequentie 
van de commotie rond het gronddepot is wel dat ArcheoLogic het niet 
wenselijk acht een opgravingbedrijf te contracteren voor de begeleiding 
van de velden 21 en 25, maar – in tegenspraak met zijn ‘archeologische 
triasleer’ – de opdracht naar de gemeente gaat. De al eerder aangestelde 
assistent van de gemeentearcheoloog zal de begeleiding uitvoeren.59

Wat is er te zien van vindplaats 10?

In dezelfde tijd wordt in verschillende gremia beraadslaagd over de 
inrichting en visualisatie van vindplaats 10, het monument. De gemeente 
heeft hier al vanaf het begin van het overleg op aangedrongen. 

57)  Eind jaren negentig zijn bij de opgravingen van 

het zuidelijke cluster (vindplaats 4/9) een groot aantal 

crematiegraven uit de Romeinse tijd aangetroffen in 

vindplaats 9 (ca. tweehonderd graven) en vindplaats 8 

(enkele crematies uit de tweede, derde eeuw na Chr. en drie 

inhumatiegraven uit de vierde eeuw na Chr.).

58)  Notulen BAS, 2 april en 15 mei 2002.

59)  PvE Archeologische Bouwbegeleiding velden 21 en 25, 

8 mei 2002. De assistent archeoloog werd aangesteld in 

februari 2001.

Ook Jan Wessels, beleidsambtenaar van de afdeling Monumentenzorg 
van Arnhem, had eerder in het Vinex On Site: Debat Oost een pleidooi 
gehouden om de mens en zijn cultuur, die zich duizenden jaren in de 
grond onder Schuytgraaf heeft opgestapeld, niet te vergeten: ‘Zeven 
duizend jaar geschiedenis in Schuytgraaf, dat zijn tweehonderdtachtig 
generaties! Die mijnheer Idema brengt de mens als factor in. Ik wil de 
geschiedenis van de Neolithische jagers tot de Romeinen en de Mid-
deleeuwers als een kwaliteit inbrengen.’ Een mogelijkheid om de vroege 
geschiedenis van dit deel van de Betuwe te laten bijdragen aan de kwali-
teit van de leefomgeving, ziet Wessels in het ontwerp: ‘Een middeleeuws 
dorpje heeft zijn plattegrond en zijn kleur, voor een Romeinse villa is 
apart materiaal gebruikt. Benut al die stijlen en symbolen om Schuy-
tgraaf te onderscheiden van al die andere wijken die langzamerhand 
allemaal op elkaar lijken.’60

60)  P. Troost: Vinex on site debatten: oost. Het debat vond 

plaats op 23 april 1998 in Musis Sacrum, Arnhem.

figuur 5.15 Monument vindplaats 10, januari 2005.



2 3 6 E R O P  O F  E R O N D E R 2 3 7 H O O F D S T U K  5 :  A R N H E M - S C H U y T G R A A F

In het BAS-overleg komen deze ideeën niet meer terug. Het onderwerp 
is nu de inrichting van een lege ruimte. De gedachten gaan al snel uit 
naar park- en tuinachtige oplossingen zoals een ring van papavers rond 
het archeologische veld. Een archeologisch park met bijvoorbeeld een 
rozentuin. Of gebruikmaken van de planten die in het Neolithicum voor-
kwamen, suggereren de aanwezige archeologen van de ROB. Een lijst 
met die planten is beschikbaar. De gedachten over de inrichting in deze 
sessie worden sterk bepaald door de aard van de vindplaats: zo zou de 
overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een land-
bouwende gemeenschap opgepakt kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een ‘hightechpaal’ met informatie en fi lmbeelden. Een ander idee is om 
‘rituelen’ uit het stenen tijdperk in een moderne vorm te verbeelden 
waarbij van de gemeentelijke kunstregeling gebruikgemaakt kan wor-
den. Wat te denken van ‘zitten rondom een kampvuur’?

Op een volgende bijeenkomst, waar nu ook mensen uit de kunstsector 
aanwezig zijn, wordt niet meer over de inrichting van het monument 
gesproken, maar is het begrip archeologiepark als vanzelf ingeburgerd. 
Iedereen onderkent het belang van een goede visualisatie, vooral omdat 
het archeologiepark de entree tot het nieuwe stadsdeel zal vormen.
Anton Pieck-achtige oplossingen moeten echter worden voorkomen, 
dus niet alleen archeologen iets laten bedenken, vindt ArcheoLogic. De 
projectleider van de GEM herinnert eraan dat hij de vorige keer op ironi-
sche wijze het idee van een ‘Fred Flintstone cafetaria’ heeft gelanceerd. 
Hij hecht wel aan zijn ‘hightechinfopaal’, maar heeft geen idee wat de 
vindplaats voorstelt, wat blijkt uit zijn vraag: ‘Kan een glazen exporuimte 
onder de grond eveneens het monument zichtbaar maken?’

De vergadering besluit subsidie aan te vragen bij Belvedere voor een 
ontwerp voor het archeologiepark en gezamenlijk met de kunstsector 
door te gaan met brainstormsessies. De sessies worden nu wat meer 
gestructureerd; het brainstormen moet leiden tot resultaten en afspra-
ken. De eerst volgende zitting krijgt het thema mee: ‘het geheugen 
gebruiken’. De voorzitter, Goudswaard, onderscheidt de verschillende 
percepties van de deelnemers: archeologen zijn enerzijds gericht op het 
bewaren van het verleden, anderzijds op het reconstrueren van dat ver-
leden. Kunstenaars daarentegen gaat het om de beleving en het gebruik 
van het geheugen daarbij. De inspiratie daarvoor kan deels via de 
archeologie komen. De discrepantie tussen het archeologisch verleden 
en het geheugen bestaat uit het verschil in abstractieniveau.

De keuzes die uiteindelijk gemaakt moeten worden, beslaan drie 
dimensies. De eerste dimensie is pragmatisch: eerst moet bepaald wor-

den wie de doelgroep is, wat de gebruikswaarde is en of het doel educa-
tief dan wel recreatief moet zijn. Ook de kosten en de planologische rand-
voorwaarden behoren bij deze eerste dimensie. De tweede dimensie, de 
tijd-ruimtediscussie, behelst keuzes tussen een diachroon of synchroon 
geheugen. En de derde dimensie houdt keuzes in die gerelateerd zijn 
aan de vorm-tijddiscussie: keuzes tussen een concrete of meer abstracte 
reconstructie en de keuze tussen tijdelijke of permanente constructies. 
De ontwerpsessies leiden niet tot conclusies en concrete oplossingen. 
De ingebrachte ideeën zijn hierna in fi guur 5.16 weergegeven.61 

Met subsidie van Belvedere schrijft de gemeente Arnhem een paar jaar 
later een ontwerpprijsvraag uit voor de inrichting van het monument. 
Het winnende ontwerp ‘De Landing’ van het bureau Chora uit Londen 
verbeeldt de slag om Arnhem, terwijl op railings, die het veld doorsnij-
den, in teksten het verhaal van de bewoningsgeschiedenis wordt verteld. 

61)  Verslagen en agenda’s van de bijeenkomsten van het 

BAS-overleg, 10 april, 30 mei en 14 juni 2002. De fi guur is 

gemaakt door ArcheoLogic. 

figuur 5.16 Schema van ideeën voor de inrichting van het monument.
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De achterliggende gedachte wordt als volgt geformuleerd: ‘Schuytgraaf 
heeft eigenlijk twee archeologische identiteiten: die van de aarde en die 
van de lucht. In de aarde zitten sporen van prehistorische mensen, van 
het Romeinse rijk, van het leven in de Middeleeuwen. De lucht bevat de 
herinnering aan de slag om Arnhem, de landing van de Poolse parachu-
tisten. Een virtuele herinnering.’62 Een mooie gedachte, maar de relatie 
met de locatie, een steentijdvindplaats, is in dit ontwerp, waarin de 
Tweede Wereldoorlog centraal staat, volledig op de achtergrond geraakt. 
Anno 2010 is er nog niets te bespeuren van de uitvoering van het ont-
werp. Vindplaats 10 ligt er precies zo bij als op de foto van januari 2005.

62)  GEM Schuytgraaf maart 2005, Verbeeld Verleden: 52.

figuur 5.17 Winnend ontwerp De Landing voor de inrichting van het monument.



 DuuRzamE staD:  
NIjmEgEN-waalsPRONg 

 Proloog

In 1995 haalt de Nijmegen de voorpagina’s van de ochtendbladen: 
‘Romeinen leggen Nijmegen bouwstop op’ en ‘Bij Lent jagen de Bataven 
Nijmegen op kosten’.1 Een van de kranten gaat verder met het suggere-
ren dat de bouw van de 12.000 woningen aan de overkant van Waal bij 
Nijmegen ‘volledig de mist ingaat’. Archeologische vondsten zijn hier 
verantwoordelijk voor: het erfgoed van de Romeinen en onze prehisto-
rische en middeleeuwse voorouders. De woningen waarover de krant 
spreekt, zullen verrijzen in de Waalsprong, de locatie die in de Vierde 
nota extra al werd genoemd als uitbreidingslocatie voor Nijmegen en 
die bekrachtigd is in het Vinex-uitvoeringsconvenant, dat de gemeente 
Nijmegen met Rijk en provincie gesloten heeft in april 1995.

De Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als Land 
over de Waal. Zoals de naam al aangeeft, ligt het gebied ten noorden 
van Nijmegen over de Waal. Het omvat onder andere het dorp Lent, dat 
de zuidelijke grens vormt. In het westen loopt de grens langs Ooster-
hout, terwijl de lijn Ressen-Vossenpels het gebied begrenst in oostelijke 
richting. De noordgrens is de rijksweg A15. Het gebied wordt in tweeën 
gedeeld door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de rijksweg A52. Het 
plangebied heeft een omvang van ongeveer 600 ha (figuur 6.1). 

Ook in dit geval is de vraag hoe gemeente, planners en archeologen 
omgaan met het ‘erfgoed’ van onze voorvaderen en de conflicten en 
spanningen die dat kennelijk met zich meebrengt. Anders dan Elst en 
Arnhem heeft Nijmegen bij de aanvang van de planontwikkeling een 
stadsarcheoloog in dienst.

1)  Respectievelijk De Telegraaf van 23 augustus en  

de Volkskrant van 7 oktober 1995.

6 )
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figuur 6.1 Plangebied Waalsprong.
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seerde amateurs presenteerde de gemeente in 1988 een nota over een 
gemeentelijk archeologiebeleid met als resultaat de aanstelling van een 
stadsarcheoloog in het jaar daarop.4 De muur werd wel afgebroken en 
het casino is gebouwd. Alleen een klein gedeelte van een hypocaustum 
(vloerverwarmingsysteem) en een stukje van de muur zijn zichtbaar 
gelaten voor het publiek in de kelder van het casino.

Met het aanvaarden van de nota en benoeming van een eigen archeo-
loog erkent het gemeentebestuur dat de zorg voor het bodemarchief 
een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf is en niet meer, 
zoals in de periode daarvoor, vooral overgelaten kon worden aan de 
ROB, de archeologen van de Nijmeegse universiteit en niet te vergeten 
de amateurarcheologen. 

In het gemeentelijk archeologiebeleid staat bescherming van het 
archeologisch erfgoed voorop. Alleen als in situ bewaren door omstan-
digheden niet mogelijk is, wordt er opgegraven, behalve als opgraven 
niet noodzakelijk wordt geacht.5 Een archeologisch ‘aandachtsgebied’ 
wordt aangewezen: een 500 m brede strook langs de Waal met een 
omvang van circa 250 ha.

In 1995 wordt een tweede archeoloog aangesteld nadat er al eerder 
een assistent was aangewezen. Deze Sectie Archeologie maakt deel uit 
van de Afdeling Bouwkunde van de gemeentelijke Dienst Volkshuisves-
ting en Milieu. De sectie is verder gegroeid en intussen overgegaan in 
het Bureau Archeologie, met wel zestig medewerkers, van wie een aantal 
in vaste dienst; de meesten werken echter vooral op projectbasis.6

6.1 Fase 1 (1992-1996) – planvorming, verkenningen en inventarisaties

Planvorming

Nijmegen kampt al vanaf eind jaren tachtig met een groot ruimtetekort 
voor woningbouw en bovendien met een gebrek aan locaties voor bedrij-
ven. De grenzen van de stad zijn bereikt. De gemeente begint in 1988 
met het bespreekbaar maken van de ruimteproblemen met de provincie, 
de nog jonge KAN-regio en het Rijk. Als resultaat hiervan neemt de pro-
vincie in 1992 het initiatief tot het ‘vrijwillig’ opstellen van een zogeheten 
locatie-MER, het Milieueffectrapport (MER) Woningbouw Regio Nijme-

4)  Gemeente Nijmegen, 1988: In de grond van de zaak. Nota 

inzake een te voeren gemeentelijk archeologiebeleid.

5)  In 1990 krijgt de gemeente opgravingsbevoegdheid.

6)  Enckevoort & Thijssen 1999.

De gemeente Nijmegen is relatief laat met het aanstellen in 1989 van 
een eigen stadsarcheoloog.2 De directe aanleiding hiertoe was de vondst 
van een groot en indrukwekkend stuk muurwerk uit de Romeinse Tijd 
op de Waalkade. De door de gemeente voorgenomen sloop van dit 
bouwsel van tientallen meters lang, anderhalve meter breed en op 
sommige plaatsen 3 m hoog, ten faveure van een nieuw te bouwen 
casino riep bij de Nijmeegse bevolking grote verontwaardiging op. De 
landelijke en lokale pers stortten zich erop en diverse monumentenzor-
ginstanties en actiegroepen protesteerden tegen de sloop en wilden de 
resten integraal ter plekke bewaren. De gemeente werd beschuldigd van 
vandalisme (figuur 6.2).3 

Deze signalen waren voor een aantal politieke partijen voldoende 
om de aanstelling van een stadsarcheoloog te bepleiten in de raad. Na 
een haalbaarheidsonderzoek door het college van B&W, overleg met de 
ROB, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de groep van georgani-

2)  Vergelijk bijvoorbeeld Rotterdam 1960, Amsterdam 1972, 

Breda 1981, maar Arnhem 1997.

3)  Van Enckevort & Thijssen 1999: 11-15.

figuur 6.2 Affiche tegen de voorgenomen sloop van de Romeinse muur.
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niet meer maagdelijke gebied aan de overkant van de Waal zal geleide-
lijk, in twintig tot dertig jaar veranderen in een stedelijke woonomge-
ving. Deze lange termijn, die vele onzekerheden en maatschappelijke 
veranderingen met zich meebrengt, vraagt om een fl exibele planning. 
Aanpassen aan de actualiteit in plaats van het ontwerpen van een 
eindbeeld, zal continu noodzakelijk zijn. De vraag of wat vandaag de 
dag als een aantrekkelijke leefomgeving wordt gezien ook toekomst-
waarde heeft, vergt een voortdurende maatschappelijke dialoog. De 
laatste opgave is ‘duurzaamheid’ opgevat volgens de intussen fameuze 
omschrijving van duurzame ontwikkeling in het Brundtland-rapport 
(1987): ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties mogelijkheden 
om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Duurzaamheid 
wordt niet uitsluitend in ecologische zin gedacht, maar wordt ook ver-
staan als sociale duurzaamheid, waarmee het streven naar een ‘sociaal 
duurzame maatschappij, waarin men verantwoordelijkheid voelt en 
neemt voor de sociale en fysieke omgeving’ wordt bedoeld. De Nij-
meegse bestuurders zijn zich ervan bewust dat daar in vele opzichten 

gen. Het Land over de Waal wordt daarin als milieuvriendelijkste locatie 
voor nieuwe woningbouw aangewezen. Op basis van dit rapport maakt 
de gemeente een eerste Concept Structuurplan Land over de Waal, dat 
aansluit bij de uitgangspunten van de Ontwikkelingsvisie KAN.7

In de zienswijze van de gemeente Nijmegen is het ontwikkelen van 
de Vinexlocatie een opgave die meer inhoudt dan het bouwen van 
12.000 woningen. Het gemeentebestuur formuleert vier ‘strategische 
opgaven’ als uitgangspunten voor de planontwikkeling. ‘Horen bij stad’ 
is de eerste strategie, waarbij de sociale component – het bestaande en 
het nieuwe op een goede manier afstemmen – verbonden moet worden 
met het ontwerp door de ontwikkeling van een nieuwe, herkenbare en 
eigen identiteit (fi guur 6.3). De tweede ontwerpopgave is ‘wervende 
woonmilieus’ te maken. Kwaliteit van woning en leefomgeving is hier-
bij de grote uitdaging. ‘Groeien in stappen’ is het motto van de derde 
opgave en heeft betrekking op het planproces zelf. Het landelijke, maar 

7)  Concept Structuurplan Land over de Waal, oktober 1994. 

Ontwikkelingsvisie KAN, provincie Gelderland, april 1993.

figuur 6.4 Schets planconcept.figuur 6.3 Toekomstig imago: nieuwe eigen identiteit en horend bij de stad.
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nog te graven retentieplassen die worden gekoppeld aan een gesloten 
kring van waterlopen en zuiveringsmoerassen. De plassen zullen funge-
ren als recreatiegebied, als natuurontwikkelingsproject, maar vertegen-
woordigen als zandwinningsgebied ook een hoge economische waarde.

De sterke inzet van de gemeente op duurzaamheid betekent dus voor 
de planvorming vooral aandacht voor de ecologische aspecten, waaron-
der natuurontwikkeling, terwijl de bestaande duurzame kwaliteiten in de 
zin van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving voorlopig enigszins 
onderbelicht blijven.

Wel wordt in deze periode, waarin de gemeente Nijmegen aan het 
structuurplan werkt, een aantal initiatieven genomen op het gebied van 
de cultuurhistorie en archeologie. De gemeenten Elst en Bemmel, die de 
grond van het plangebied dan nog in eigendom hebben, nemen daarin 
het voortouw. De beide gemeenten geven een opdracht aan Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg (RDMZ) om een ‘cultuurhistorische verken-
ning’ uit te voeren in de Overbetuwe. Vervolgens verzoekt Nijmegen 
de Heidemij een inventarisatie te maken van de cultuurhistorische 
waarden, waaronder de archeologie, het landschap en milieu, in het 
plangebied. De derde actie komt van de stadsarcheoloog van Nijmegen, 
die bij de ROB bepleit een aparte projectarcheoloog aan te stellen voor 
de Waalsprong. Een vierde initiatief komt van het Gelders Genootschap, 
dat ook onderzoek doet naar het voorkomen van waardevolle cultuurhis-
torische elementen.

De RDMZ voert de cultuurhistorische verkenning uit in samenwer-
king met het Staring centrum in Wageningen.9 Een cultuurhistorische 
verkenning is een instrument dat in ontwikkeling is bij de RDMZ en 
door de minister van WVC gepropageerd wordt als een belangrijk onder-
deel van een effectief instrumentarium om de cultuurhistorische factor 
in te brengen in de ruimtelijke ordening:

Ik wil mij er voor inzetten dat de cultuurhistorische verkenning zich in 
de komende vier jaar tot ‘cultuurhistorisch argument’ in het ruimtelijke 
ordeningsproces kan ontwikkelen. Hiervoor zal een methodiek worden 
ontwikkeld, die in beperkt aantal voorbeeldgebieden op bruikbaarheid zal 
worden getoetst […]. De cultuurhistorische verkenning biedt uiteraard ook 
ruimte aan onze archeologische monumenten. Om die reden zal ik ook 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek betrekken bij de 
ontwikkeling van het model voor de cultuurhistorische verkenningen.10

9)  Het Staring Centrum is per 1 januari 2000 opgegaan in 

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, en 

maakt deel uit van Wageningen University & Research.

10)  Investeren in cultuur. Nota cultuurbeleid 1993-1996, 

een leerproces voor nodig zal zijn.8 De vier strategieën leiden tot een 
abstracte vertaling in de ruimtelijke hoofdstructuur (fi guur 6.4). 

Als een uitwerking van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ ontwik-
kelde de planoloog Tjallingii de ‘stromenbenadering’, een benadering 
die beoogt voorwaarden te scheppen voor een ecologisch verantwoorde 
verstedelijking. Met het concept ‘stromen’ worden verscheidende func-
ties van een gebied gepercipieerd als stromen van verkeer, water, afval 
en energie. Het doel is de stromen zo te beheersen dat het milieu er zo 
min mogelijk schade van ondervindt.

De planners van Nijmegen werken het concept uit in de twee 
hoofdstromen ‘water’ en ‘verkeer’, die weer twee netwerken vormen: 
het ‘blauwe netwerk’ en het ‘grijze netwerk’ (fi guur 6.5). Het leidende 
principe is duurzaamheid: zuinig omgaan met schoon water, vervuiling 
tegengaan en beperking van de groei van het autogebruik. Vooral het 
blauwe netwerk heeft ingrijpende veranderingen van het plangebied tot 
gevolg. Het schone regen- en kwelwater zal worden opgeslagen in drie 

8)  Het Land over de Waal. Structuurplan, juli/augustus 1996.

figuur 6.5 De twee netwerken, blauwe en grijze stromen.
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doet de Heidemij een beroep op de ROB met de vraag om informatie 
over de meldingsgebieden en vondsten in het gebied van de Waal-
sprong. Naast deze informatie zou de Heidemij graag een interpretatie 
van de ROB willen zien van de waarde van deze gebieden en vondsten. 
Het is de bedoeling dat dit inventariserende onderzoek de basis wordt 
van het structuurplan waar de gemeente Nijmegen mee bezig is. De 
ROB vindt negen in het archief bekende vindplaatsen, waarvan vijf mel-
dingsgebieden die allemaal rond en in de gemeente Ressen liggen en in 
aanmerking komen voor de status van wettelijk beschermd monument. 
De andere vier vindplaatsen liggen verspreid over het plangebied.13 De 
ROB geeft echter geen uitleg van de waarde van de terreinen en herhaalt 
dat ze allemaal bescherming verdienen. Wel benadrukt de ROB dat er 
goede gronden zijn om te verwachten dat het plangebied nog veel meer 
archeologisch belangrijke terreinen zal bevatten. Mocht er een officieel 
verzoek om advies komen, dan zal de ROB aanbevelen een aanvullende 
archeologische inventarisatie te laten uitvoeren.

De stadsarcheoloog van Nijmegen neemt het derde initiatief met het 
voorstel tot een structurele aanpak van het archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong. De grootte van het plangebied, de omvang van de tot nu 
bekende archeologische terreinen, maar ook de vele losse vindplaatsen, 
waarvan de status in de zin van waarde en datering nog onbekend zijn, 
maken dit noodzakelijk. Daarom zou er een aparte projectarcheoloog 
aangesteld moeten worden. Verder is een archeologische inventarisatie 
van het hele plangebied geboden die bijvoorbeeld door RAAP gedaan 
kan worden. Het archeologisch onderzoek van de bekende meldingsge-
bieden zou gepland en begroot moeten worden, evenals het reserveren 
van budget voor noodonderzoek.14

Het resultaat van al deze losstaande initiatieven is minimaal. De 
meeste al uitgevoerde inventarisaties kwamen te laat om nog een rol 
van betekenis te spelen in het concept-structuurplan, behalve de verken-
ning van de RDMZ. De verkenning is gepresenteerd op een persconfe-
rentie in 1993 en daarna ingebracht in de PPC. In het concept-structuur-
plan, dat in oktober 1994 verschijnt, is daar weinig tot niets van terug 
te vinden, en evenmin van de andere inventarisaties. Het structuurplan 
lokt dan ook veel reacties en kritiek uit.

13)  Bij Oosterhout ligt M(eldingsgebied) 39, in Lent M35, ten 

noorden van Lent het attentiegebied A2 en M42 op de hoogte 

van Ressen ten westen van de spoorlijn. Deze opgave, zo 

blijkt later, is niet volledig.

14)  Memorandum Archeologie & Waalsprong, Jan Thijssen, 

maart 1994. 

De ROB doet echter niet mee aan de verkenning van de Overbetuwe. 
Achteraf is een bijlage toegevoegd van Jan Thijssen, de stadsarcheoloog 
van Nijmegen, waarin een aantal archeologische vindplaatsen op de 
kaart van het concept-structuurplan is aangegeven.

De Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe kan gezien worden als 
zo’n voorbeeldproject. De RDMZ geeft aan dat er nog weinig ervaring 
is met cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer in ruimtelijke ontwikkelingen, 
maar verwacht met de verkenningen gemeenten een instrument in han-
den te spelen waarmee de belangenafweging in het ruimtelijk beleid aan 
kwaliteit kan winnen. De veronderstelling daarbij is dat de kwaliteit van 
de planning wordt verhoogd door rekening te houden met de culturele 
identiteit van een gebied. De cultuurhistorische verkenning geeft in de 
eerste plaats de cultuurwaarden aan in een gebied. Daarna volgt een 
schets, uitgedrukt in ‘kansen’ en ‘risico’s’ van de locaties waar nieuwe 
ontwikkelingen wel of niet wenselijk zijn en waar combinaties door 
integratie mogelijk zijn. De RDMZ denkt niet alleen meer in objecten – 
kerken, boerderijen – maar ook in structuren en patronen. Het gebied 
kenmerkt zich door drie karakteristieke structuren: het stuwwalland-
schap en het zicht daarop vanuit de Overbetuwe, de open ruimte van 
de komgronden en de intensief en langdurig bewoonde en bebouwde 
stroomruggen. De conclusie is dat vanuit cultuurhistorische optiek 
uitbreidingslocaties vooral op komgronden gevonden zouden moeten 
worden, juist omdat er in die gebieden in het verleden nooit gewoond is. 
Het hierop gebaseerde advies stelt voor de bebouwing te plannen in een 
brede van west naar oost lopende strook van Valburg naar Bemmel, en 
verstedelijking op de Waaloever te mijden. Bovendien blijft dan ook het 
bodemarchief gespaard, door de RDMZ het rijkste bodemarchief van 
Nederland genoemd.11

Opvallend is dat dit voorstel van een west-oostgroei overeenkomt 
met de Nijmeegse plannen uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar 
dan ten zuiden van de Waal. De RPD staat echter in dezelfde tijd een 
soort bandstedelijke ontwikkeling van Arnhem naar Nijmegen voor, 
zoals nu de Ontwikkelingsvisie KAN en het Structuurplan Land over de 
Waal waarin de noord-zuidas de kern vormt van de nieuwe uitbreiding.12

In 1994 geeft de gemeente Nijmegen een opdracht aan de Heidemij om 
het plangebied te inventariseren. Voor de archeologische inventarisatie 

ministerie van WVC, 1992: 116.

11)  RDMZ 1993: Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe.

12)  Schaap 1967: 371-388.
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Door het beschikbaar komen van de studie van het Gelders Genootschap 
over de aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied wordt vervol-
gens rekening gehouden met ‘bestaande waardevolle elementen’, zoals 
landgoederen, forten en de kwelplassen die ook een hoge ecologische 
waarde hebben.

De ROB honoreert het verzoek van de stadsarcheoloog niet. Er komt 
geen projectarcheoloog. De stadsarcheoloog gaat het onderzoek nu zelf 
plannen. Daarvoor heeft hij wel meer gegevens nodig van de ROB, zoals 
een lijst van de archeologische monumenten, waarop ook de coördina-
ten staan aangegeven. Een dergelijke lijst is nodig om zowel het opgra-
ven als de inventarisaties en waarderingen van RAAP af te stemmen op 
de fasen van de bouw.

Archeologische inventarisaties

De gemeente heeft dus besloten om RAAP in te huren voor het ‘voor-
werk’. RAAP begint op de inmiddels bekende wijze met de inventarisatie 
van het plangebied en ‘vindt’ maar liefst 38 vindplaatsen. Deze inventa-

Peter van Dun van de RDMZ betreurt het dat de provincie geen oren 
heeft voor het cultuurhistorische argument en het structuurplan niet wil 
aanpassen. In de Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe is immers 
aangetoond dat de culturele factor eerder een stimulerende dan een 
remmende invloed heeft op een nieuw ontwerp. Het provinciaal bestuur 
spreekt wel over ‘identiteit’ en ‘herkenbaarheid’, maar laat het geen rol 
spelen in de besluitvorming. Het cultuurlandschap heeft toch ook ‘recht 
van spreken’. Een uiterst vrijblijvende houding, volgens Van Dun. De 
keuze voor bouwen op de ‘oude’ gronden, de stroomruggen, betekent 
bovendien dat veel archeologische vindplaatsen opgegraven zullen 
moeten worden en dus tegelijkertijd vernietigd. Wie de waarschijnlijk 
zeer hoge kosten daarvan moet betalen, is ook nog niet duidelijk.15

De kritiek van twee net afgestudeerde stedenbouwkundigen op Struc-
tuurplan Land over de Waal sluit hierbij aan. Het voornaamste bezwaar 
van het tweetal is dat het plan een integrale visie mist en uitsluitend is 
gebaseerd op zaken van economische aard. Historische en landschap-
pelijke waarden die de identiteit van de Betuwe vormen, hebben geen 
rol gespeeld bij het maken van het plan. De huidige plannen zijn achter 
de tekentafel bedacht. De twee hebben een alternatief plan gemaakt 
voor de Waalsprong. Hierin gaan ze contrair aan de RDMZ: niet bouwen 
op de komgronden – die moeten juist worden opengehouden –, maar 
bouwen langs de rivier. De dorpen zijn vroeger ook op de stroomruggen 
ontstaan: ‘Sluit aan bij die infrastructuur!’16

Het concept-structuurplan is tot 15 maart 1995 ter inzage gelegd en 
heeft 122 inspraakreacties opgeleverd. De reacties en het artikel 10 BRO 
vooroverleg hebben gezorgd voor enige bijstellingen in het structuurplan, 
zoals blijkt uit de Nota van Wijzigingen, die uitkomt in juli, en de bijbeho-
rende kaart (fi guur 6.6). Die veranderingen hebben ten eerste betrekking 
op de grenzen van het plangebied, die nu zo getrokken zijn dat Bemmel 
en Oosterhout buiten het gebied vallen.17 De totale omvang is daarmee 
kleiner geworden, waardoor sommige functies zijn aangepast.

15)  Van Dun 1995: 3-5. 

16)  Krantenartikel, aanwezig in het archief van de ROB.

17)  De gemeenten Elst, Bemmel en Valburg konden niet 

instemmen met een grotere omvang van het plangebied, 

die volgens het gemeentebestuur van Nijmegen in de 

ontwikkeling van de KAN-regio noodzakelijk was. De 

grenscorrecties waren conform de visie van de drie 

gemeenten. In het KAN-overleg bleef Nijmegen echter 

benadrukken dat een grotere omvang wenselijk was.

figuur 6.6 Structuurplan 1995.
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De conclusie is dat nader onderzoek essentieel is. De tot nu toe geconsta-
teerde opmerkelijke kwaliteit, maar ook de kwantiteit vraagt om investerin-
gen in nieuw onderzoek. Dit is de laatste kans om gegevens te verzamelen 
die ‘voor de geschiedschrijving van het toekomstige stadsgebied onmis-
baar zijn’. RAAP kan nu nog geen aanbevelingen doen over beschermen 
of opgraven. Eerst moeten de omvang en kwaliteit van de vindplaatsen, 
evenals de aard en datering zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. Dan 
pas is het mogelijk een verantwoorde afweging te maken.21

21)  RAAP-rapport 122, 1995.

risatie is de eerste fase van de archeologische begeleiding van de Waal-
sprong, die in zijn geheel uit vijf fasen zal bestaan. RAAP voert de eerste 
twee fasen zelf uit.18

De eerste fase (A), die in twee onderdelen is gesplist, bestaat uit een 
vooronderzoek, een oppervlaktekartering, een karterend booronderzoek 
en, in overleg met de stadsarcheoloog, een waarderend onderzoek van 
een aantal op korte termijn bedreigde vindplaatsen (A1). De resultaten 
van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor de planning en omvang 
van fase A2, die de waardering van nog te bepalen vindplaatsen zal 
inhouden.19 Nadat de RDMZ het bodemarchief van de Overbetuwe al 
als ‘zeer rijk’ had gekarakteriseerd, komt ook RAAP tot deze conclusie, 
vooral wat betreft vindplaatsen uit de late IJzertijd, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. Het plangebied is vanwege de ‘hoge archeologische ver-
wachting’ dan ook intensief onderzocht. Naast de vindplaatsen uit de al 
genoemde archeologische periodes zijn acht terreinen opgespoord met 
bewoningssporen uit het Neolithicum en/of de Bronstijd. RAAP noemt 
dit het opvallendste resultaat van het onderzoek, omdat er tot nu toe 
nauwelijks vondsten uit deze periode in dit gebied bekend waren.

De vindplaatsen 1 tot en met 9 zijn, gedeeltelijk, gewaardeerd.20 Het 
waarderende onderzoek op het perceel waar de vindplaatsen 4 tot en 
met 7 liggen, moest tijdelijk worden gestaakt, omdat op sommige perce-
len de zaaitijd was aangebroken. RAAP heeft op dit cluster vindplaatsen 
drie verschillende vondstniveaus aangeboord, daterend uit het Neoli-
thicum tot en met de IJzertijd. Dit cluster, ten westen van de spoorlijn 
en zuidwestelijk van Ressen (fi guur 6.7), is verreweg het belangrijkst: 
‘Hier ligt een compleet archeologisch landschap geconserveerd onder 
de komklei. Feitelijk gaat het zelfs om verschillende, in tijd van elkaar 
gescheiden, landschappen op een en dezelfde plaats.’ De omvang van 
het onderzochte terrein is circa 12 ha. Ook vindplaats 8 is bijzonder. Op 
een oppervlakte van circa 4 ha ten oosten van Oosterhout is een grote 
nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen; bovendien 
werden sporen uit het neolithicum gevonden. 

18)  RAAP-rapport 122, Fase A1, 1995. RAAP-rapport 175, Fase 

A/B, 1996, dl. 2. RAAP-rapport 242, Fase A/B, 1997, dl. 4.

19)  Fase B betreft de waardering van vindplaatsen, fase 

C proefsleuvenonderzoek, fase D opgravingen en fase 

E begeleiding van grondwerkzaamheden. Na het eerste 

onderzoek worden de fasen gecombineerd.

20)  Het waarderend onderzoek op de vindplaatsen 2, 3 

en 8 is voltooid, waarbij nr. 3 kan afvallen, omdat er geen 

bewoningssporen zijn aangetroffen.

figuur 6.7  Overzicht archeologische vindplaatsen in het plangebied per 1 -10-2001.
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dit een slechte zaak en zijn van mening dat het Rijk financieel moet 
bijspringen. Zij willen op korte termijn overleg over deze problematiek 
met de bewindslieden van VROM en OCW.24

Staatssecretaris Nuis, op aanraden van de directeur Cultureel Erfgoed 
van OCW, wijst het verzoek om overleg van wethouder Alofs echter af.25 
Het argument van de staatssecretaris is dat de financiële consequenties 
van de implementatie van Malta nog verre van duidelijk zijn. De behan-
deling van het Verdrag van Malta in de Tweede Kamer is daarom opge-
schort en een ambtelijke werkgroep is bezig met het bestuderen van de 
problematiek. Hij verwacht de resultaten in het najaar en verwijst vervol-
gens naar de brief van minister De Boer van VROM aan het presidium 
Randstad, die erop neerkomt dat VROM de verantwoordelijkheid voor 
knelpunten ten aanzien van de archeologie afschuift naar provincies en 
gemeenten. De minister wijst bovendien elke suggestie van de hand dat 
het departement als ‘verstoorder’ in de zin van Malta aangemerkt zou 
kunnen worden. Wat de kosten betreft van archeologisch onderzoek 
stelt de minister: ‘Evenals vele andere planuitvoeringskosten, vormen 
de eventuele kosten voor archeologisch onderzoek een normaal onder-
deel van de grondexploitatie en zullen daarin moeten worden verdiscon-
teerd.’ De rijksoverheid zal op geen enkele wijze deze kosten voor haar 
rekening nemen.26

Een niet geheel onverwachte, maar toch teleurstellende reactie 
voor Nijmegen, te meer daar de stadsarcheoloog intussen heeft bere-
kend dat de opgravingen in de Waalsprong circa ƒ32 miljoen zullen 
gaan kosten.27 Hij wijst erop dat, hoewel het archeologiebeleid van de 
gemeente is gericht op de bescherming van het bodemarchief, opgraven 
onontkoombaar is gezien de vele archeologische terreinen, die ‘een 
schat aan archeologische gegevens bevatten’. Het Structuurplan Land 

24)  Gemeente Nijmegen, ‘Grondige Aanpak Noodzakelijk’, 

persbericht nr. C/082 d.d. 11 juli 1995; brief B&W Nijmegen 

aan staatssecretaris Nuis d.d 19 juli 1995.

25)  Op 25 november zal er wel een bespreking worden 

geregeld tussen de staatssecretaris en de wethouder, geen 

‘officieel overleg’, maar ‘een gedachte-uitwisseling tussen twee 

partijgenoten’. Notitie van plv. directeur Cultureel Erfgoed G.C. 

Lodder aan staatssecretaris Nuis d.d. 22 november 1995.

26)  Brief Nuis aan B&W Nijmegen d.d. 13 oktober 1995. Brief 

minister De Boer aan de voorzitter van het Presidium Regio 

Randstad d.d. 28 februari 1995.

27)  10 miljoen komt ten laste van de grondexploitatie; om de 

overige 22 miljoen te verrekenen via de grondprijs betekent 

ƒ12 per m2 extra, waardoor de huizen te duur zullen worden.

De verstoorder betaalt?

Voor de gemeente Nijmegen zijn de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP vrij alarmerend. De rijkdom van het Overbetuwse bodemar-
chief komt op gespannen voet te staan met het bouwen van woningen 
in de Vinexlocatie over de Waal. Een groot aantal archeologisch waar-
devolle terreinen zullen daardoor onherroepelijk worden verstoord. Een 
bijkomende factor die verontrusting teweegbrengt is het Verdrag van 
Malta. De op handen zijnde ratificatie van het Verdrag begint landelijk 
bekendheid te verkrijgen. Ook andere gemeenten die bezig zijn met het 
ontwikkelen van Vinexlocaties hebben problemen met de consequenties 
van het verdrag. Die problemen concentreren zich op het principe ‘de 
verstoorder betaalt’, zoals artikel 6 van het verdrag in Nederland wordt 
geïnterpreteerd. Op verzoek van de gemeente Beverwijk heeft de VNG 
deze kwestie aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer.22

Voldoende aanleiding voor het college van B&W om een persbericht 
uit te geven waarin het zijn zorgen openbaar maakt over het realiseren 
van de woningbouw in de Waalsprong. De kern van het probleem is dat 
woningbouw onmogelijk wordt als de verstoorder financieel verantwoor-
delijk wordt voor het archeologisch onderzoek, dus voor de kosten van 
opgravingen. Als het Rijk niet medefinanciert, komen er geen woningen. 
Nijmegen onderbouwt deze stellingname met de speciale positie die de 
stad in archeologisch opzicht inneemt ‘als grootste Romeinse nederzet-
ting van ons land’. Nijmegen heeft een groot aantal monumenten in de 
stad en ook de hoeveelheid opgravingen neemt jaarlijks flink toe.

Het budget dat de gemeente per jaar voor opgravingen ter beschikking 
stelt is even groot als dat van de landelijk opererende ROB. Voor de 
Waalsprong is gedurende de twintig jaar waarin het bouwprogramma 
zal worden gerealiseerd ƒ500.000 per jaar uitgetrokken. Maar dit is bij 
lange na niet voldoende gezien de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP. De gemeente vreest dat de markt zal afhaken als de kosten 
van opgravingen een integraal deel moeten gaan vormen van de ‘nor-
male grondexploitatie’, zoals minister De Boer van VROM voorstaat.23 
Een andere consequentie van Malta die de gemeente voorziet is dat de 
ROB, net zoals de RDMZ, zich in de toekomst vooral op kwaliteitscon-
trole – in dit geval van opgravingen – gaat richten en het onderzoek zelf 
en de financiering ervan aan de lokale overheden overlaat. B&W vinden 

22)  Zie De Zwart 1999.

23)  B&W verwijzen hier naar het standpunt van minister De 

Boer van VROM in de kwestie Beverwijk.
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Met deze uitspraak van VRO M is het plan een structuurplan volgens
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en kan nu ter visie worden gelegd.
De gemeente Nijmegen legt het plan op 11 april 1996 ter visie. In juli 
en augustus volgt de goedkeuring door de raden van Nijmegen, Elst en 
Bemmel.

Cultuurhistorie en archeologie – afgebeeld op een kaart (figuur 6.8) – 
hebben een plaats gekregen in het plan als onderdeel van de omgevings-
factoren, zoals bestaande bebouwing, natuurwaarden, wegen en spoor-
lijnen, die tezamen kansen maar ook belemmeringen vormen. Deze 
omgevingsfactoren zullen binnen het vastgestelde ruimtelijk beleid de 
uitgangspositie voor de verdere planontwikkeling zijn.31

structuurplan ‘Het land over de Waal’ d.d. 15 maart 1996.

31)  Structuurplan Land over de Waal, 1996.

over de Waal biedt weinig ruimte voor integratie van vindplaatsen, laat 
staan terreinen. Toch zal, voordat de deelbestemmingsplannen worden 
vastgesteld, worden bestudeerd of en hoe de archeologische gebieden 
ontzien en ingepast kunnen worden.28

Milieueffectrapportage 

Het structuurplan verkeert intussen in de fase dat het officieel ter visie 
gelegd moet worden. Voordat dit kan gebeuren, moet echter een onthef-
fing van de m.e.r.-plicht worden aangevraagd bij de minister van VROM; 
anders heeft het structuurplan geen status op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. B&W van Nijmegen, mede namens Elst, Bemmel 
en Valburg, vragen deze ontheffing van het vervaardigen van een MER 
aan. De ROB tekent bezwaar aan evenals de RDMZ. Ook de werkgroep 
De Groene Long, die ijvert voor het behoud van een open Betuwe, en 
de Verenigingen Dorpsbelangen van Ressen en Lent formuleren beden-
kingen tegen het ontheffingsverzoek. De bezwaren, afgezien van de 
juridische aspecten, komen erop neer dat het niet (opnieuw) uitvoeren 
van een m.e.r. betekent dat er geen garanties zijn voor het voldoende 
meewegen van archeologische en cultuurhistorische waarden in de ver-
dere planvorming. De ROB voert daarnaast nog als argument aan niet 
betrokken te zijn geweest bij de m.e.r.-procedure.

VROM besluit de ontheffing wel te verlenen op grond van de overwe-
ging dat het eerdere locatie-MER voldoet aan de eisen van een m.e.r. zoals 
in de Wet milieubeheer is vastgelegd en het bovendien niet te verwachten 
is dat een nieuwe procedure nieuwe gegevens met mogelijk schadelijke 
gevolgen voor het milieu zal opleveren.29 Wel beveelt de minister de 
overwegingen aan van de Commissie voor de m.e.r., dat bij de besluit-
vorming over het structuurplan archeologische waarden zoveel mogelijk 
beschermd worden. Dit is mogelijk door rekening te houden met de reeds 
afgeronde studies en het onderzoek op het gebied van de cultuurhistorie 
uit te breiden. Overigens met de kanttekening van de minister dat de 
rijksdiensten (ROB en RDMZ) er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze 
betrokken worden bij activiteiten waar mogelijk oudheidkundige aspecten 
spelen. Dit kan niet leiden tot het niet verlenen van de ontheffing.30

28)  Land over Waal: Sprong in het diepe…?, Jan 

Thijssen, 1995. Deze notitie is later toegevoegd aan de 

Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe, RDMZ 1993.

29)  Op grond van art. 7.5, eerste lid onder b, van de Wet 

Milieubeheer.

30)  Ministerie van VROM, Besluit inzake ontheffingsverzoek 

figuur 6.8 Cultuurhistorische waarden in het plangebied.
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accentueren vooral het element ‘participatie’ uit het Utrechtse voorbeeld.
Een participatiebenadering betekent in dit geval dat de beschermers 

van het culturele erfgoed hun defensieve opstelling laten varen en stre-
ven naar een opbouwende en creatieve beïnvloeding van het ruimtelijk 
beleid, ook wel ‘planologische monumentenzorg’ genoemd. Het is niet 
de bedoeling van een CHER om gebouwen en archeologische terreinen 
een monumentenstatus te verlenen op basis van de inventarisaties; het 
instrument heeft dan ook geen wetenschappelijke pretenties. Helaas 
kon in de Waalsprong dit instrument niet vooraf aan de planvorming 
worden ingezet door de al genoemde tegenstellingen. Ook de resultaten 
van de later verstrekte opdrachten aan RAAP en het Gelders Genoot-
schap konden niet meer volledig worden verwerkt in het structuurplan, 
omdat de voorbereiding van het plan al in een te ver gevorderd stadium 
was. Blijft over de vraag of op dit moment binnen de vastgestelde 
kaders en de basisfilosofie van het structuurplan de cultuurhistorische 
waarden alsnog een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling: de 
verbetering van de dagelijkse woon- en werkomgeving. B&W zijn van 
mening dat het structuurplan hiertoe voldoende basis biedt, ondanks de 
‘grote offers’ die vanuit cultuurhistorische optiek gebracht moeten wor-
den als gevolg van de aanleg van de Lentse plassen.

De cultuurhistorische waarden die nu bekend zijn, bestaan uit 38 
bouwkundig waardevolle beschermde monumenten, 22 historisch geo-
grafisch belangrijke elementen (wegen, watergangen en oude kolken) 
geïnventariseerd door het Gelders Genootschap en 4 door RAAP hoog-
gewaardeerde terreinen van archeologisch belang. Daarbij komen de 
door de RDMZ in de cultuurhistorische verkenning genoemde ‘risicozo-
nes’, die vooral bestaan uit de ‘dijk- en kwelzone’ en de ‘landschapzone’.
De intussen bekend geworden ‘Aanvulling op de voorlopige vindplaat-
senkaart’ van het tweede onderzoek van RAAP laat tien nieuwe vind-
plaatsen zien.35 Het cluster 4 tot en met 7 met de steentijdvondsten is 
uitgebreid naar het zuiden; samen met een nieuw gevonden cluster aan 
de oostkant van de spoorlijn en weg vormt dit een terrein van 1 km lang 
en een omvang van 20 ha, het Zuiderveld-complex genoemd. In Zuider-

in de planvorming, waarbij het accent moet liggen op de waarde van 

de cultuurhistorie als inspiratiebron en een participerende benadering 

van de betrokken cultuurhistorici essentieel is. De tweede les is dat de 

CHER in de beginfase van een project moet starten, eigenlijk al vóór de 

planners aan de tekentafel gaan zitten en dan parallel oplopen met de 

planontwikkeling. Kylstra 1995.

35)  Dit onderzoek wordt in oktober 1996 gepubliceerd. De resultaten 

zijn al eerder bekend, in ieder geval bij de stadsarcheoloog. RAAP-

rapport 175, 1996.

6.2 Fase 2 (1996-1998) – een nieuwe aanpak:  
de workshops cultuurhistorie

Nieuwe aanpak

Door de commotie rond Malta en de aanbevelingen van de Commissie 
voor de m.e.r., gaat de gemeente serieus overwegen hoe de cultuurhis-
torische factor ingebracht kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling van 
het Waalspronggebied. De gemeente is gaan inzien dat het beeld van 
de Overbetuwe niet alleen door ecologische en natuurwaarden wordt 
bepaald, maar ook en vooral door het in de loop van eeuwen ontstane 
cultuurlandschap. Deze verscheidenheid aan sporen in en van het land-
schap draagt bij aan de geschiedenis en identiteit van het gebied. In het 
voorstel van B&W aan de raad ontwikkelt het college, in het besef dat 
de bouw van de Vinexlocatie ingrijpende veranderingen zal betekenen 
in het cultuurlandschap, opvattingen over of en hoe cultuurhistorische 
waarden een duurzame positieve bijdrage kunnen leveren aan de iden-
titeit van de nieuwbouwlocatie en welke procedures daar het meest 
geschikt voor zijn.32

Om te beginnen legt de gemeente verantwoording af over het niet 
voldoende meenemen van cultuurhistorische waarden in het structuur-
plan: de resultaten van de inventarisaties van de ROB en Heidemij waren 
te globaal om een zinvol bestanddeel te kunnen vormen.33 Bovendien 
werd de eerste fase van de planontwikkeling en besluitvorming geken-
merkt door grote tegenstellingen. Een ander argument is dat afwegings-
vraagstukken rond de cultuurhistorie in alle Vinexlocaties spelen. Een 
oplossing voor dit probleem zou het tijdig ter beschikking hebben van 
informatie over de cultuurhistorische waarden in de plangebieden zijn.  
B&W verwijzen naar de gemeente Utrecht, die daartoe speciaal voor 
de Vinexlocatie Leidsche Rijn een nieuw instrument heeft ontwikkeld: 
de Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER).34 B&W van Nijmegen 

32)  B&W Nijmegen, voorstel aan de raad: Cultuurhistorie in het 

‘Land over de Waal’, 20 augustus 1996.

33)  De uit het archief van de ROB afkomstige ‘puntlocaties’ worden 

expliciet genoemd.

34)  In de VROM-publicatie Kwaliteit op Locatie schetst Kylstra van de 

Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Utrecht de ervaringen met 

dit instrument. Het doel van de Utrechtse CHER is ‘zo goed mogelijk 

omgaan met de cultuurhistorische waarden in een grootschalige 

gebiedsontwikkeling’. Het toepassen van de CHER in Leidsche Rijn 

heeft een aantal leermomenten opgeleverd. Het vervaardigen van een 

CHER mag dan een eenmalige gebeurtenis zijn, uiteindelijk komt het 

neer op het proces: het overtuigend implementeren van de resultaten 
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Het is duidelijk dat B&W in hun uitvoerige voorstel aan de raad willen 
uitsluiten dat de cultuurhistorie een belemmerende factor wordt bij 
het realiseren van de stadsuitbreiding door de nadruk op een positieve 
bijdrage te leggen. In de stukken voor de eerste workshop in decem-
ber 1996 worden de deelnemers nogmaals herinnerd aan de van hen 
verwachte opstelling: ‘Van hen die geacht worden het cultuurhistori-
sche erfgoed te beschermen wordt eerder een participerende houding 
gevraagd dan een defensieve door middel van cultuurhistorische 
randvoorwaarden.’37

Op de eerste bijeenkomst is een aantal gastsprekers uitgenodigd om 
een inleiding te houden over het omgaan met cultuurhistorische waar-
den in het ruimtelijk beleid.38 De bedoeling is om na deze inleidingen 
plenair te brainstormen en een gezamenlijke probleemdefinitie vast te 
stellen. Een van de inleiders is de stadsarcheoloog van de gemeente 
Utrecht, die de ervaringen met het instrument CHER in Leidsche Rijn 
behandelt. Ondanks het positieve effect van de CHER is ook in Utrecht 
‘niet alles rozengeur en maneschijn’. Andere inleiders stellen dat de 
aanwezigheid van cultuurhistorische waarden niet automatisch een 
krachtige identiteit garandeert: ‘Alles klakkeloos bewaren is gevaarlijk.’ 
Transformatie is onvermijdelijk, maar wel te sturen. De beperkingen die 
het structuurplan oplegt, komen in de discussie die volgt aan de orde. 
Sommigen vinden dit een probleem, anderen willen niet denken in 
termen van het oude versus het nieuwe, maar formuleren de uitdaging 
als ‘de kunst van het verantwoord vernietigen’ en hechten veel waarde 
aan het proces, ‘als er maar een zorgvuldige afweging is gemaakt en 
de dingen niet ongemerkt gebeuren’. De tegenstelling tussen ‘behoud’ 
en een nieuwe benadering, die gekwalificeerd kan worden als ‘behoud 
door ontwikkeling’, afkomstig van het Belvedere-gedachtegoed, klinkt 
duidelijk in het debat door.39 In deze zienswijze wordt ruimtelijk beleid 
gepercipieerd als een culturele opgave. De voorstanders verwoorden 
deze visie in aforismen: ‘Wij bouwen vandaag aan de cultuurhistorie van 
morgen’ en ‘archeologie als inspiratiebron’. De nieuwe stad die moet 
ontstaan, hoeft dan ook geen kopie van het oude te worden, maar een 

37)  B&W Nijmegen: Land over de Waal. Workshop 

Cultuurhistorie; programma voor de eerste workshop op 12 

december 1996.

38)  De workshops worden gehouden van december 1996 tot 

april 1998.

39)  Project Belvedere gaat in april 1997 van start. Voor die 

datum was het ARMOLA-overleg vanaf 1993 actief, waar 

Belvedere de opvolger van is.

veld-west (4 t/m 7) zijn bijna uit alle ‘archeologische’ perioden vondsten 
aangetroffen, van het Mesolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, 
in Zuiderveld-oost (23, 39 t/m 42) alleen prehistorische sporen. Dit clus-
ter ligt precies in het gedeelte waar de plassen gepland zijn (figuur 6.6).

B&W overwegen planologische aanpassingen om een gedeelte van 
het Zuiderveld-west complex te sparen. Gezien het grote aantal vind-
plaatsen is het echter onmogelijk alles in te passen, waardoor er noodge-
dwongen veel opgegraven moet worden. De RAAP-rapporten kunnen die-
nen voor het maken van afwegingen met het oog op beschermen door 
inpassen of opgraven. Een globale berekening leert dat de kosten, als alle 
vindplaatsen opgegraven zouden worden, circa ƒ32 miljoen bedragen. 
Hoe meer vindplaatsen ontzien worden, hoe minder de opgravingkosten 
zullen zijn. Voorlopig is in de exploitatieopzet tien miljoen uitgetrokken.

Workshops cultuurhistorie

De overwegingen van het college van B&W leiden tot een concreet 
voorstel: het opzetten van een aantal workshops. Dit voorstel is in 
samenspraak met de RDMZ ontwikkeld. Doel van deze workshops is de 
cultuurhistorische factor een rol te laten spelen in het ontwerpproces. 
Die rol blijft bewust enigszins vaag; cultuurhistorie kan aandachtspunt, 
overweging, uitgangspunt of toetsingskader zijn, in ieder geval geen 
randvoorwaarde. B&W beogen een ‘vrije uitwisseling van ideeën’. Het 
resultaat van de workshops zal als een aparte paragraaf over cultuurhis-
torische waarden worden opgenomen in de bestemmingsplannen, met 
vermelding van de argumenten voor de gemaakte ontwerpkeuzes.

De deelnemers aan de workshops zullen bestaan uit deskundigen 
op het gebied van de cultuurhistorie: de RDMZ, de ROB en het Gelders 
Genootschap, aangevuld met de stadsarcheoloog en stedenbouwkun-
digen en ontwerpers van de gemeente. Ook de provincie zal vertegen-
woordigd zijn. De rol van de historische verenigingen en kringen die 
actief zijn in het plangebied, zal nog worden onderzocht. Er zijn zeven 
kringen, verenigingen en groepen actief in het gebied.36 De raad stemt 
op 25 september 1996 in met het voorstel.

36)  Historische kring Bemmel; Stichting Dorpsraad Lent; 

Historische Vereniging van Elst en Lent ‘Marithaime’; 

Historische kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.; Vereniging 

Dorpsbelangen Ressen; De Groene Long, Oosterhout; 

Werkgroep Boom, Lent. De gemeente zal later besluiten om 

voor de kringen een eigen overlegplatform in het leven te 

roepen.
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park Oosterhout verschijnen al in mei. De workshops hebben hier dus 
nauwelijks een inbreng kunnen leveren. De deelnemers maken zich daar 
zorgen over. In het vervolg zouden de ontwerpen eerder beschikbaar 
moeten zijn. Dit is een van de kwesties die de gehele periode waarin de 
workshops worden gehouden, zal blijven spelen: wat is de invloed van 
de workshops op het proces van besluitvorming?

Een andere kwestie is het meer inhoudelijke probleem van de water-
huishouding van het gebied en de daarmee samenhangende aanleg 
van de plassen in de Landschapszone. De moeilijkheid met de plassen 
heeft vele aspecten. Voor de gemeente is de aanleg ervan essentieel, de 
basisfilosofie van het structuurplan, de ‘visie ecopolis’ berust daarop. 
Dit betekent dat de hele waterhuishouding van het gebied verandert, 
omdat het een gesloten circuit wordt. Een van de gevolgen is dat de 
stroomrichting in het plangebied de andere kant op gaat lopen en als 
het ware ‘omgekeerd’ wordt ten opzichte van de bestaande richting. De 
deelnemers aan de workshop zetten er vraagtekens bij en vooral de krin-
gen vertonen een grote aversie: ‘Het systeem staat haaks op wat er altijd 
in de polder is gedaan.’ Andere consequenties zijn eventuele fluctuaties 
in het waterpeil en een mogelijke verdroging die kan optreden en niet 
alleen het bos op het Landgoed Oosterhout in gevaar brengen, maar 
ook de archeologische vindplaatsen in het bijzonder het cluster Zuider-
veld, die toch al in de knel komen door de aanleg van de plassen.

De stadsarcheoloog doet in de workshops verslag van de stand van 
zaken per masterplan, geeft mogelijke problemen aan en meldt de 
nieuwe vondsten als RAAP weer een onderzoek heeft gedaan. Zijn aan-
dacht gaat in de eerste plaats uit naar het tijdig plannen van de opgra-
vingen. De mogelijkheden voor bescherming door inpassing in de ont-
werpen zijn immers vrij beperkt en het aantal vindplaatsen neemt alleen 
maar toe. De verwachting is dat er meer vindplaatsen opgegraven zullen 
worden dan er beschermd kunnen worden. Het is dan ook zeer de vraag 
of het budget van ƒ10 miljoen wel voldoende zal zijn. In grote lijnen is 
de stadsarcheoloog tevreden met de workshops en met het overleg dat 
hij met de ontwerpers heeft. Wel benadrukt ook hij het belang van het 
verantwoorden van de gemaakte keuzes in de bestemmingsplannen. 
Hij is het niet altijd eens met de standpunten van de ROB. Zo kondigt 
de archeoloog van de ROB op een gegeven moment aan dat het clus-
ter Zuiderveld waarschijnlijk aangewezen gaat worden als beschermd 
monument. De stadsarcheoloog vraagt zich af of dat wel goed door-
dacht is; de mogelijkheid is niet ondenkbaar dat de gemeente formeel 
bezwaar aantekent tegen de wettelijke bescherming van een dergelijk 

eigentijdse stad waarin rekening is gehouden met de cultuurhistorische 
karakteristieken. Het debat leidt echter niet tot een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie.40

De deelnemers aan de workshops komen gedurende anderhalf jaar 
bijeen in acht bijeenkomsten. De structuur van het overleg in de work-
shops ligt al snel vast. Ambtenaren van de gemeente doen verslag van de 
stand van zaken in algemene zin, ook over de voortgang van het overleg 
met de kringen waarna reacties per discipline gehoord worden en discus-
sie plaatsvindt. Daarna wordt per deelgebied dezelfde weg gevolgd. Voor 
de deelgebieden zijn ‘masterplannen’ in de maak (figuur 6.9). 

De stap tussen het vaak abstracte niveau van het structuurplan en de 
concrete uitwerking op bestemmingsplanniveau is te groot; de master-
plannen moeten die kloof via een tussenslag overbruggen. Vijf van de 
zeven masterplannen worden tegelijkertijd ontwikkeld en moeten eind 
1997 afgerond zijn. De ontwerp-masterplannen van Stadsas en Woon-

40)  Gemeente Nijmegen: Verslag workshop cultuurhistorie 

gehouden op 12 december 1996.

figuur 6.9 Overzicht masterplannen.



2 6 6 E R O P  O F  E R O N D E R 2 6 7 H O O F D S T U K  6 :  N I J M E G E N - W A A L S P R O N G

lijke bescherming van Zuiderveld- west’ bekendgemaakt in juli 1998. Een 
jaar later volgt Zuiderveld-oost. De motivatie van deze voornemens bevat 
de volgende overwegingen: het Zuiderveldcomplex bevat overblijfselen uit 
het Meso- en Neolithicum: bewoningssporen uit circa 9000-2000 voor 
Christus. Vermoedelijk gaat het om resten en sporen van kampementen 
van jagers en verzamelaars die daar zo’n zevenduizend jaar geleden 
woonden. De vondsten uit het Neolithicum duiden op een latere bewo-
ning door landbouwers. Dergelijke resten zijn in Nederland zeldzaam, 
zeker in de Betuwe. Ook zijn ze goed geconserveerd, vooral het organisch 
materiaal, en daarom van grote wetenschappelijke waarde.

Er bestaat weinig kennis over dit type nederzettingsterreinen. Ken-
nis over de aard en functie van zulke vindplaatsen wordt pas door een 
opgraving verkregen. Wettelijke bescherming is noodzakelijk om deze 
potentiële kennis veilig te stellen voor toekomstig onderzoek. Boven-
dien is het mogelijk dat toekomstige generaties andere vraagstellingen 
zullen hebben en met andere, betere technieken en methoden gebruik 
kunnen maken van de informatie in de bodem. Omdat er in Arnhem een 
vergelijkbare vindplaats wordt beschermd, kunnen toekomstige archeo-
logen de relaties tussen de verschillende nederzettingen onderzoeken. 
Deze argumentatie is kennelijk voldoende om de vindplaats van natio-
naal belang te verklaren.41

De gemeente Nijmegen organiseert in september 1998 een hoorzitting 
over het voornemen van de minister om in Zuiderveld-west een archeo-
logisch monument wettelijk te beschermen.42 Het Zuiveringschap 
Rivierenland maakt bezwaar. De huidige persleiding van Bemmel naar 
Oosterhout is door het grote aantal nieuw te bouwen woningen niet 
toereikend en zal deels vervangen moeten worden en deels afgetakt. 
De bestaande leiding en het nieuwe tracé gaan dwars door de archeo-
logische vindplaats. Het nieuwe tracé is parallel aan een bestaande 
gasleiding gepland. Door de aanleg van het gas is het bodemarchief ter 
plekke al verstoord. Omlegging van de persleiding brengt extra kosten 
(ƒ300.000) met zich mee. Bovendien is het Zuiveringschap wettelijk 
verplicht bestaande leidingen te onderhouden en te vervangen.43

41)  OCW: Besluit wettelijke bescherming Zuiderveld-west 

d.d. 16 oktober 2000. Het nationale belang van het terrein 

wordt niet expliciet geformuleerd, maar vooral afgeleid uit 

eerdergenoemde argumenten.

42)  Aanwezig zijn het Zuiveringschap, de wnd. Directeur 

Volkshuisvesting & Milieu, de gemeente Nijmegen, en de 

stadsarcheoloog.

43)  Gemeente Nijmegen: verslag hoorzitting op 14 september 1998.

grote vindplaats, met als gevolg langdurige procedures en een toene-
mende kans dat de vindplaats uiteindelijk toch wordt opgegraven. Het is 
in zijn ogen verstandiger om dan maar direct uit te gaan van opgraven 
en dat op te nemen in de plannen. Omdat het over een steentijdlocatie 
gaat, is de stadsarcheoloog benieuwd of de ROB ervaring heeft met 
diepe ontzandingen van dergelijke vindplaatsen. De ROB zal binnens-
huis informeren naar specifieke deskundigheid, maar denkt ‘dat er van 
te voren weinig over te zeggen valt en dat er gewoon afgewacht moet 
worden. Ze kent gevallen waarbij de werktuigen je om de oren vlogen.’ 

De inbreng van de ROB bestaat verder vooral uit het bepleiten van 
het ter plekke refereren aan vindplaatsen die behouden blijven. Bij de 
inrichting van die vindplaatsen zouden bepaalde elementen zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. De ROB beschikt over deskundigen op het 
gebied van terreininrichting. Hoewel de stadsarcheoloog het eens is 
met het creatief omgaan met de archeologie, wijst hij erop ‘dat je eerst 
iets interessants moet vinden, voordat je dat in het plan zichtbaar kunt 
maken’. De voorkeur van de ROB gaat echter uit naar behoud, maar in 
het besef dat het niet altijd mogelijk is.

6.3 Fase 3 (1998-2003) – wettelijke bescherming  
en de kwestie rond de ovatonde

Wettelijke bescherming Zuiderveld

Hoewel de ROB zich ervan bewust is dat er veel belangen spelen en 
wettelijke bescherming een moeizame weg zal zijn, is al in januari 1996 
overwogen het Zuiderveld-west complex wettelijk te beschermen. Het 
is daarom wenselijk contact te leggen met de gemeente om over de 
wederzijdse belangen te spreken en hoe die zich tot elkaar verhouden. 
Voor er een definitief besluit genomen kan worden, is het wel noodzake-
lijk een beter beeld te verkrijgen van de gaafheid van de vindplaats. Een 
proefsleuvenonderzoek is de beste methode om hier achter te komen. 
Dit onderzoek moet bovendien, behalve de gaafheid controleren, zeker-
heid verschaffen over de datering en de functie van de site en tevens 
inzicht geven in de conservering van zoölogisch en botanisch materiaal. 
Het einddoel van dit onderzoek is te bepalen in hoeverre de vindplaats 
of delen ervan voor behoud in aanmerking komen, en vervolgens hoe 
een representatief geacht deel effectief beschermd kan worden en welke 
delen opgegraven moeten worden.

Voordat dit onderzoek wordt uitgevoerd, en dus zonder de noodzake-
lijk geachte zekerheden, wordt desalniettemin het ‘Voornemen tot wette-
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opvattingen en prioriteiten uiteen. De eerste prioriteit is het uitvoeren 
van het structuurplan, dat inmiddels door GS is goedgekeurd. Het ver-
wezenlijken van het nieuwe stadsdeel in het Land over de Waal heeft een 
hogere prioriteit dan een archeologisch monument: ‘[Het] RO-regime is 
belangrijker dan [het] Archeologisch sub-regime.’

De aanwijzing tot monument kan niet betekenen dat er problemen 
ontstaan met vergunningen, ook niet voor opgravingen. De vergun-
ningenprocedures moeten beheersbaar blijven door het vastleggen 
van randvoorwaarden. Het bovenste niveau (IJzertijdniveau) kan beter 
worden opgegraven dan in situ behouden blijven. De mogelijkheid om 
afspraken over archeologisch onderzoek vast te leggen in een convenant 
tussen gemeente en ROB is met de ROB besproken.47

In het voorstel aan de raad over de bescherming van Zuiderveld-oost 
zijn de frustraties van B&W nog duidelijker te herkennen. Gewezen 
wordt op het feit dat de gemeente het initiatief tot inventarisatie van het 
gebied heeft genomen en niet de ROB, die eigenlijk de verantwoordelijk-
heid heeft voor de AMZ in het gebied. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de 
vergunningenprocedures en de ontheffing daarvan voor archeologisch 
onderzoek beheersbaar moeten blijven en niet aangegrepen moeten 
worden om de uitvoering van het plan te vertragen. De kosten van 
opgravingen zijn gezien de bijzondere omstandigheden zeer hoog en 
moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De gemeente Nijmegen en 
de GEM dragen jaarlijks al ƒ500.000 bij aan archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong.48

De gemeenteraad besluit op 15 december 1999 positief te adviseren 
over de wettelijke bescherming van Zuiderveld-west en -oost. Onder 
voorwaarden: de aanleg van infrastructurele werken (bedoeld wordt 
vooral de aansluiting van de Dorpensingel op de Stadsas middels een 
‘ovatonde’ en aanleg en onderhoud van diverse nutsleidingen) moet 
gerealiseerd kunnen worden. De archeologische belangen zullen daarbij 
zoveel mogelijk gerespecteerd worden.49

Het definitieve besluit tot wettelijke bescherming van beide terreinen 
zal de minister in oktober 2000 nemen.

47)  Voorstel aan de raad: advies voor bescherming als 

archeologisch monument, Ressen, Zuiderveld-west  

d.d. 9 november 1999.

48)  Voorstel aan de raad: Zuiderveld-oost d.d. 9 november 1999.

49)  Raadsbesluit d.d. 15 december 1999 over Zuiderveld-west 

en Zuiderveld-oost.

Als de gemeente een jaar later een hoorzitting houdt over het voorne-
men tot wettelijke bescherming van Zuiderveld-oost, laat het Zuive-
ringsschap weten deze niet te zullen bijwonen. Het schap reageert met 
een schriftelijk commentaar waarin dezelfde problemen uiteengezet 
worden. De aanwezige persleiding doorkruist het toekomstige monu-
ment. De leiding dient beschikbaar te zijn voor onderhoudsdoeleinden 
en calamiteiten. Het kan dus voorkomen dat graafwerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. Voor dit onderhoud is een zakelijk recht van opstal 
gevestigd, waarin bepaald is dat boven de leiding geen opstallen of 
diep wortelende bomen of struiken aangebracht mogen worden. Het 
schap zegt in principe geen bezwaar te hebben tegen een archeologisch 
monument als rekening gehouden wordt met het inhoudelijke aspect 
van het zakelijk recht.44 Ook de Nederlandse Gasunie reageert nu en 
vraagt om ontheffing van de vergunningsplicht in geval van calamitei-
ten. In de betreffende percelen liggen namelijk gastransportleidingen op 
een diepte van 1.50 m onder het maaiveld, waartoe de Gasunie toegang 
moet hebben bij lekkages en dergelijke.45

Na deze initiatieven onderneemt de gemeente Nijmegen geen verdere 
actie om tot een advies over de wettelijke bescherming te komen en 
laat de adviestermijn verstrijken. Ondanks het verlopen van de termijn, 
maant de staatssecretaris de raad van Nijmegen alsnog te adviseren. 
In de brief wordt gesuggereerd dat de gemeente de termijn heeft laten 
verstrijken in de onjuiste veronderstelling dat de procedure opnieuw 
gestart moest worden.46 De gemeente antwoordt intussen begonnen te 
zijn met het voorbereiden van het advies en dat het voorstel aan de raad 
in december 1999 aan de orde zal zijn.

In dit voorstel wijzen B&W erop dat de gemeente tot nu toe zeer 
zorgvuldig met de archeologische belangen is omgegaan. Zij refereren 
aan diverse inventarisaties door RAAP, de aanpassingen in het struc-
tuurplan en de masterplannen, het opnemen van een cultuurhistori-
sche paragraaf in de bestemmingsplannen, de workshops. Dat B&W 
geen behoefte hebben aan wettelijk beschermde monumenten in het 
plangebied was al duidelijk naar voren gekomen in het raadsvoorstel 
over het instellen van de workshops. Nu zet het college nogmaals zijn 

44)  Brief Zuiveringschap (met situatietekening)  

aan J. Thijssen d.d. 28 oktober 1999.

45)  Brief Gasunie aan gemeente Nijmegen,  

directie Grondgebied d.d. 4 november 1999.

46)  Staatssecretaris van OCW aan raad van  

Nijmegen, 29 oktober 1999.
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dat plaats moet vinden.52 De vraag wat uiteindelijk duurder zal zijn, 
het verleggen van het tracé van de persleiding of opgraven, wordt niet 
expliciet gesteld en is op dit moment waarschijnlijk ook niet te beant-
woorden.

Zoals het Zuiveringschap al had voorzien, vormen de archeologische 
terreinen c.q. monumenten een groot probleem. Een overleg tussen 
het Zuiveringschap, de stadsarcheoloog en de ROB is noodzakelijk.53 
Aanwezig zijn Van Paassen van het Zuiveringschap, Schut van de ROB 
en de stadsarcheoloog van Nijmegen, Jan Thijssen. Het Zuiveringschap 
wijst er nogmaals op dat de vergunning al in juni 1999 is aangevraagd, 
maar dat daarop niet is gereageerd. De gemeente heeft verzuimd de 
aanvraag door te zenden naar de ROB. Dit betekent dat de termijn is 
verstreken en daarmee de vergunning verleend.54 Intussen is gebleken 
dat een alternatief tracé onhaalbaar is. Van Paassen wijst er ook nog 
eens op dat er al een gasleiding ligt, waardoor het archeologisch belang-
rijke terrein verstoord zal zijn. Ook is over het monument een fietspad 
en een busroute gepland. Voor de archeologen betekent dit het opgra-
ven van een deel van de vindplaats. Dit zal plaatsvinden voorafgaande 
aan de werkzaamheden ten behoeve van de persleiding, die eind 2000 
een aanvang zullen nemen. De opgraving moet voor augustus afgerond 
zijn. Het Bureau Archeologie Nijmegen zal de opgraving uitvoeren. De 
randvoorwaarden zullen echter door de ROB worden bepaald, maar – 
en dit wordt benadrukt – in samenwerking met het Bureau Archeologie 
Nijmegen, dat een eerste ontwerp maakt. Een steentijdspecialist van de 
ROB stelt het PvE op, de opgraving wordt uitgevoerd in de zomer en is 
in december 2000 afgerond.55

52)  Brief B&W Nijmegen aan Zuiveringschap d.d. 3 februari 

2000 (opgesteld door de stadsarcheoloog).

53)  Dit vindt plaats op 16 februari 2000 en betreft Zuiderveld-west.

54)  Volgens art. 17, vierde lid (dat verwijst naar art. 16.5) van de 

Monumentenwet wordt een vergunning geacht te zijn verleend als 

de termijn van advies, zes maanden, is verstreken. De directeur 

van de ROB wijst erop dat een afweging van het archeologische 

belang ter plekke niet heeft kunnen plaatsvinden. Ook kunnen er 

nu geen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden. Zij 

verzoekt met grote klem om bij de aanleg van de persleiding het 

archeologisch belang zoveel mogelijk re respecteren. Brief ROB 

aan gemeente d.d. 2 maart 2000.

55)  Van den Broeke 2002.

Consequenties van de wettelijke bescherming

De gevolgen van de voornemens tot wettelijke bescherming worden  
al snel zichtbaar. Het BKH adviesbureau vraagt in juni 1999 een vergun-
ning aan namens Zuiveringschap Rivierenland, bij zowel directie  
Grondgebied van de gemeente Nijmegen als bij stadsarcheoloog, voor 
‘het maken, hebben en houden van de op de tekeningen aangegeven 
persleiding’, waarvan de aanbesteding eind 1999 moet plaatsvinden.50 
Dat zal helaas niet lukken.

Het Zuiveringschap heeft de kwestie van de persleiding al een jaar 
eerder bij de provincie aangekaart, die op haar beurt contact met de 
ROB heeft gezocht. In eerste instantie ging dat over een nieuw aan te 
leggen leiding langs de A325, langs de oostgrens van het plangebied 
Westeraam, gemeente Elst. De ROB is dus al op de hoogte van de pro-
blematiek en heeft besloten dat het hele gebied langs de leiding, globaal 
van het gemaal Waalsprong via Elst naar Arnhem, geïnventariseerd 
moet worden. Hoewel op advies van de provincie afgesproken was dat 
‘archeologische begeleiding’ bij de aanleg van de leiding voldoende zou 
zijn, komt de ROB daar dus op terug, zonder ook maar één inhoudelijk 
argument te noemen: ‘Bij intern overleg bleek dat het in dit geval toch 
beter zou zijn om eerst het tracé te laten verkennen.’ De kosten komen 
voor rekening van de verstoorder, hoewel dat voor het Zuiveringschap 
geenszins duidelijk is. 

Ook in de Waalsprong dreigt het Zuiveringschap in een benarde 
positie te komen en bekneld te raken tussen gemeente en ROB. De 
gemeente vraagt de ROB namelijk om pas een vergunning voor de 
aanleg van de persleiding te verlenen als de haalbaarheid van een alter-
natief tracé is onderzocht. Alleen als een ander tracé niet mogelijk is, 
kan de optie opgraven aan de orde komen. De gemeente wil kennelijk 
een opgraving voorkomen vanwege de kosten.51 Zij vraagt het Zuive-
ringschap dan ook onderzoek te doen naar een alternatief tracé en de 
meerkosten in beeld te brengen. Nijmegen kan dan bezien in hoeverre 
zij daaraan kan bijdragen. Een alternatief tracé lijkt vooralsnog de beste 
oplossing om het monument te ontzien. Opgraven brengt hoge kosten 
met zich mee, onder meer door de moeilijke omstandigheden waarin 

50)  Brief BKH adviesbureau aan Nijmegen  

(J. Thijssen, stadsarcheoloog) d.d. 1 juni 1999;  

idem aan directie Grondgebied Nijmegen.

51)  Brief B&W Nijmegen aan ROB d.d. 22 januari 2000 

(opgesteld door de stadsarcheoloog).
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inventarisatie van alle kabels en leidingen die door de ovatondelocatie 
gepland zijn.58 Het gehele leidingenpakket zal ten minste een breedte heb-
ben van 10 m. De inbreng van de ROB bestaat uit het vermelden van de 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt – afspraken die niet stroken 
met de nu gepresenteerde plannen. De plannen houden onvoldoende 
rekening met de archeologische monumenten.59 De ROB is van mening 
dat in een eerder overleg met Gino Laurita, de projectleider Stadsas en 
Ovatonde, is overeengekomen dat de gemeente een zettingsonderzoek 
zou doen en wanneer dit nadelig voor de vindplaatsen zou uitvallen, zou 

58)  Een gasleiding, een persleiding waarvan het tracé nog 

gewijzigd moet worden, hoogspanningsleidingen, een zgn. 

nutstracé voor waterleiding, middenspanning, UPC en KPN), de 

stadsverwarming, leidingen van NUON. Daarbij gaat het om twee 

leidingentracés, een oost-westelijke en één langs de A325.

59)  In een brief aan de GEM d.d. 7 februari 2001, die bedoeld 

is als correctie op het verslag van de vergadering van 31 

januari 2001, worden alle momenten opgesomd waarop de 

ROB op het belang van de twee (toekomstige) monumenten 

heeft gewezen, zowel mondeling als schriftelijk.

Ovatonde 

Het volgende probleem dat het monument veroorzaakt na de kwestie 
van de rioolpersleiding, die overigens nog niet uit de wereld is, is de 
aanleg van de zogenaamde ‘ovatonde’, in de Stadsas. Op 9 maart 2000 
organiseert de directie Strategie & projecten van de gemeente een kick 
off-vergadering over de ovatonde om de betrokken partijen in te lich-
ten over de nieuwe plannen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de 
gemeente Nijmegen,56 het Polderdistrict Betuwe Rijkswaterstaat, NS 
Railinfrabeheer en de Grontmij. De ROB en de provincie Gelderland 
laten verstek gaan.

De Grontmij heeft van de gemeente Nijmegen de opdracht gekregen 
een defi nitief ontwerp te maken voor de ovatonde, die in de Stadsas is 
gepland. Een eerder ontwerp voldoet niet meer. De ovatonde, een ovale 
rotonde, zal kleiner worden, omdat het aantal rijbanen wordt beperkt. 
Het doel van de ovatonde is ‘de snelheid richting centrum te temperen 
en vanaf de Stadsas verkeer links en rechts te leiden (bijvoorbeeld om 
verder met het openbaar vervoer te reizen)’.57 De ontwikkeling van de 
ovatonde en het aangrenzende gebied raakt de deelbelangen van de 
aanwezige instanties. Zo zal de aansluiting op de Ovatonde aan de 
westkant het spoor kruisen, terwijl aan de oostkant een aansluiting 
gezocht moet worden op het knooppunt Ressen (zie fi guur 6.10). Ook 
waterlopen en de afvoer van water zullen de ontwikkeling van de het 
gebied beïnvloeden. Een terrein van 35 ha ‘waar belangrijke archeologi-
sche vondsten in de grond zitten’ ligt voor een deel in het plangebied. 
Een grondmechanisch bedrijf voert op dit moment een onderzoek uit, 
waar met extra sonderingen gekeken wordt wat er in de buurt van de 
ovatonde in de bodem zit.

De reacties van de aanwezigen bestaan vooral uit praktische tips en 
vragen over de beschikbare gegevens en informatie en bij wie die verkre-
gen kunnen worden. Zo wijst de stadsarcheoloog erop dat tijdig bij de 
ROB duidelijkheid gevraagd moet worden over de procedures, de rand-
voorwaarden en vooral de vergunningen.

De kwestie wordt extra gecompliceerd als de gemeente de bestaande 
hoogspanningsmasten wil afbreken en de leidingen ondergronds wil 
aanleggen. Ook NUON komt het overleg hierover bijwonen. Intussen is 
er een jaar verstreken. De bespreking op 31 januari 2001 begint met een 

56)  Van de gemeente Nijmegen zijn dat de projectleider 

Stadsas, de projectadviseur, een verkeersdeskundige, de 

stadsarcheoloog en de notulist.

57)  Verslag vergadering 9 maart 2000.

figuur 6.10 Verkeerstructuur Stadsas met geplande ovatonde.

Ovatonde

  Verbindende wegen

  Ontsluitende wegen
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het monument onder de A325 al verstoord is, maar: ‘er omheen is nog 
wel sprake van een archeologisch monument, dit levert problemen met 
de nieuwe infrastructuren die hier gepland zijn’. Ook door de aanleg van 
een gasleiding in 1991 is het monument al aangetast.63 Ook de opgra-
ving toonde aan dat in het noordoosten het mesolithische niveau niet 
overal meer aanwezig is en door natuurlijke invloeden is opgeruimd. In 
alle opgravingputten bleek de bodem tot 50 cm onder het maaiveld ver-
stoord. Dit komt in de vergadering echter niet aan de orde.

De inventarisatie wordt opnieuw aangevuld met nieuwe gegevens. 
De ROB heeft nog steeds geen randvoorwaarden bekendgemaakt. De 
gemeente en de GEM hebben vijf concrete vragen over het ophogen die 
zij niet zonder de ROB kunnen beantwoorden. Een zettingsonderzoek 
alleen is niet voldoende om antwoord op die vragen te krijgen; de gege-
vens in de vorm van getallen uit het geotechnisch onderzoek moeten 
worden vertaald naar de gevolgen voor het monument. 

De vergadering besluit dat de inventarisatie, de aanvullingen daarop 
en de afspraken over de te ondernemen acties het definitieve afspraken-
kader zullen vormen. De conclusie van de vergadering luidt: ‘ROB gaat 
officieel akkoord met de uitgangspunten. […].’64 Het overleg zal pas weer 
na een jaar, in januari 2002, voortgezet worden.

Later zal blijken dat de ROB niet in staat is op een voor de project-
leiders van de ovatonde heldere manier aan te geven wat de tolerantie-
ruimte is van bepaalde ingrepen in de grond. Op het laatste overleg had 
de ROB toegezegd kwantitatieve gegevens te leveren over de toelaatbare 
verdichting van de bodem en de hoogte van het grondwaterpeil. Zo stelt 
de ROB dat ‘een horizontale verplaatsing van 5 cm toelaatbaar is’.65 Het 
hoeft niet te verbazen dat een dergelijke uitspraak voor de projectleider 
onbegrijpelijk en onvoldoende is. Bovendien zijn de overwegingen die 
aan de eisen van de ROB ten grondslag liggen niet inzichtelijk: ‘Wij zou-
den daarom tevens van u [willen] vernemen op welke gronden de aange-
geven limieten tot stand zijn gekomen en welk archeologisch informa-
tieverlies u verwacht indien deze overschreden worden.’66

‘indien het bodemarchief behouden kan blijven op de locatie van het 

transferium […]’. De ROB wil dit veranderd hebben in: ‘Uitgangspunt 

is dat het bodemarchief behouden blijft.’

63)  Het Zuiveringschap had al eerder vastgesteld dat het monument 

door de aanleg van de gasleiding aangetast was en suggereerde 

daarmee ook de relativiteit en het nut van de bescherming.  

64)  Verslag bijeenkomst archeologisch monument ovatonde 

d.d. 28 maart 2001.

65)  Brief ROB aan directie Grondgebied gemeente Nijmegen 

d.d. 8 januari 2003.

66)  Brief directie grondgebied aan ROB d.d. 20 januari 2003.

een verplaatsing van de ovatonde overwogen worden. Staande de vergade-
ring reikt de ROB een exemplaar van de Monumentenwet uit en meldt dat 
de daarin beschreven vergunningenprocedure van toepassing is. De verga-
dering besluit een totaalplan te maken met een gedetailleerd overzicht van 
alle geplande ingrepen in het gebied in relatie tot het bodemarchief. De 
consequenties voor zowel het ontwerp als het bodemarchief kunnen dan 
zichtbaar worden. Van de ROB wordt verwacht dat hij de randvoorwaarden 
aangeeft en een samenvatting van de Monumentenwet levert.60

De gemeente zet de vaart erin en heeft de inventarisatie in vier weken 
afgerond en beschikbaar. De ingrepen ten behoeve van de ondergrondse 
infrastructuur (elf verschillende tracés) zijn voor het grootste gedeelte 
in kaart gebracht, een aantal aspecten moet nog worden uitgezocht. 
Doel is een optimaal behoud van het bodemarchief mogelijk maken. De 
ingrepen die onvermijdelijk het monument raken zijn aangegeven, de 
gevolgen daarvan en de oplossingen. In de meeste gevallen is opgra-
ven het enige alternatief, terwijl de mogelijkheden van het ophogen 
met zand op sommige plekken nader onderzocht moeten worden. De 
inventarisatie wordt tijdens een volgende bespreking aangevuld. Voor 
de voorgestelde ophogingen zal een zettingsonderzoek ondernomen 
worden. Ook RAAP zal hierbij betrokken worden.

De vergadering van 28 maart 2001 is voor de gemeente van essentieel 
belang. Alle partijen komen op volle sterkte: aanwezig zijn zes represen-
tanten van de GEM, drie vertegenwoordigers van de gemeente Nijme-
gen, en vijf archeologen.61 De gemeente wil op die dag bindende afspra-
ken maken tussen gemeente/GEM en ROB, en beslissingen nemen op 
basis van een totaalplan met betrekking tot de archeologie. Het verschil 
in zienswijzen blijkt al bij het vaststellen van de notulen van de vorige bij-
eenkomst (7 maart). Voor de ROB is het uitgangspunt dat het bodemar-
chief hoe dan ook behouden blijft, terwijl bij de gemeente het beginsel 
vooropstaat dat het ontwerp voor de ovatonde en het gebied eromheen, 
een kloppend en werkbaar geheel moet vormen. Daarbij wil de gemeente 
het monument zoveel mogelijk ontzien.62 De vergadering stelt vast dat 

60)  Verslag bespreking archeologisch bodemarchief locatie 

Ovatonde/Dorpensingel d.d. 31 januari 2001.

61)  Van de gemeente en de GEM zijn dat projectleiders 

en coördinatoren op het gebied van de relevante (beleids)

terreinen; van de archeologen de ROB, RAAP en een 

archeoloog van het Bureau Archeologie van de gemeente.  

De GEM is opgericht in juli 1997. 

62)  In de passage over het aan te leggen transferium, waarin 

duidelijk wordt dat de gemeente naar vermogen het behoud van het 

bodemarchief ter plekke wil bewerkstelligen, komt de zinsnede voor: 
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maken van de resultaten van de opgravingen door middel van persbe-
richten, open dagen en publicaties. Het tentoonstellen van de vondsten 
is een ander middel om een breed publiek te trekken. In het museum 
van de Stichting Historische Tuin in Lent is een vast expositiepunt 
opengesteld om de resultaten van de opgravingen te laten zien, terwijl 
de meer bijzondere vondsten in het museum het Valkhof in Nijmegen 
tentoongesteld worden68. 

B&W besluiten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
State alsnog een MER op te stellen, te beginnen met een startnotitie. Nu 
had de gemeente, een half jaar voor de beslissing van de Raad van State, 
een evaluatie laten uitvoeren van de milieueffecten in de Waalsprong. 
Het rapport geeft een overzicht van de milieueffecten bij de ontwikke-
ling van de woningbouw en hoe daar in de planvorming rekening mee 
is gehouden. Sinds 1990 zijn deze effecten geïnventariseerd en gewaar-
deerd.69 De conclusies van het rapport zijn dat de in 1992 opgestelde 

68)  Van den Broeke 2002b: 33.

69)  Afdeling Milieu, Bureau Duurzame Ontwikkeling: 

Evaluatie Milieueffecten Waalsprong. De doorwerking van de 

Uitspraak Raad van State

Inmiddels heeft de Raad van State het hoger beroep van de Stichting 
Werkgroep Groene Long gegrond verklaard. B&W van Nijmegen hebben 
in strijd met art. 7.27 van Wet Milieubeheer gehandeld door het verlenen 
van een aantal vrijstellingen waarvoor een MER gemaakt had moeten 
worden. De ontheffi ng van de m.e.r.-plicht door de minister in 1996 
(zie hiervoor) is ‘zinledig’, omdat voor het structuurplan waar de onthef-
fi ng voor werd aangevraagd, geen verplichting bestond. B&W moeten 
opnieuw beslissen over de ingebrachte bezwaren.67

De uitspraak van de Raad van State heeft vele gevolgen voor de 
planvorming. Een van de consequenties is dat de bouwwerkzaamheden 
worden stilgelegd. Een gevolg daarvan is dat er voldoende tijd is om een 
eerder ontdekt grafveld in Lent op te graven (fi guur 6.11 en 6.12). Het 
Bureau Archeologie Nijmegen hecht veel waarde aan het toegankelijk 

67)  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak; uitspraak 

d.d. 3 mei 2001. LJN nr. AB1717.

figuur 6.12 De Man van Lent, een impressie van een bewoner in zijn woonomgeving, 
een boerengehucht op de Betuwse kleigronden.

figuur 6.11 Plattegrond van het grafveld in Lent. In de Romeinse tijd is een skeletgraf verstoord bij 
het graven van een van de afwateringssloten op het terrein. Vijfde eeuw voor Chr.
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gepresenteerd wordt op een persconferentie, nadat in de zomer het MER 
voorgelegd is voor de inspraak.72 De belangrijkste nieuwe elementen 
in vergelijking met het structuurplan van 1996 zijn meer ruimte voor 
groen, meer aandacht voor cultuurhistorie, een betere bereikbaarheid en 
meer differentiatie in de woongebieden. Voor de archeologie betekent 
dit het behoud van de monumenten Zuiderveld-west en -oost. Om na 
te gaan welke ontwikkelingen op het monument kunnen plaatsvinden 
zonder de waarde van de vindplaatsen aan te tasten, wordt onderzoek 
gedaan. Zo zal bekeken worden of op het monument ‘weideachtige 
vegetaties te ontwikkelen zijn, al dan niet in de vorm van speel- en lig-
weiden’. Het woonpark Ressen zal niet ontwikkeld worden, mede om 
archeologische vindplaatsen te ontzien. Dit betekent wel dat er meer 
woningen gebouwd moeten worden bij Oosterhout, waar ook archeolo-
gische vindplaatsen ontdekt zijn. De gemeente denkt dat een belangrijk 
deel van deze vindplaatsen desondanks behouden kan blijven.73

72)  Een inspraakavond over het MER vindt plaats op 3 juli 

2002. De persconferentie is op 3 oktober.

73)  Gemeente Nijmegen, oktober 2002: Voorkeursmodel: 5.

locatie-MER en al het (deel)onderzoek dat daarna heeft plaatsgevonden 
voldoende en toereikend zijn als grondslag voor de ruimtelijke planont-
wikkeling en dat er geen relevante milieuaspecten over het hoofd zijn 
gezien.70 Vanuit de planvorming bezien, is steeds geprofi teerd van de 
beschikbare kennis van de milieueffecten. De plannen zijn waar nodig 
en wenselijk aangepast. Er is dan ook geen grond voor het idee dat de 
locatie-MER achterhaald zou zijn. De ROB is het hier niet mee eens:

In de eerste plaats is de achterstand – die is opgelopen door het aspect 
archeologie niet vanaf het begin systematisch in de planvorming mee te 
nemen – nooit meer ingelopen. Juist daardoor kon nooit een algehele 
afweging tussen belangrijke en minder belangrijke vindplaatsen tegenover 
de andere belangen gemaakt worden en konden slechts op enkele plek-
ken archeologische vindplaatsen worden ingepast in de inrichting van het 
gebied. Met andere woorden: er zijn slechts enkele archeologische vind-
plaatsen in situ behouden gebleven. Zo is inderdaad ten behoeve van een 
vindplaats de noordgrens van de Lentse plassen verlegd en is deze vind-
plaats inmiddels wettelijk archeologisch beschermd volgens de Monumen-
tenwet 1988, maar zouden de ten noorden daarvan gelegen oost-west ver-
binding (met ovatonde) en aan te leggen leidingen zeer veel schade aan 
de in de bodem aanwezige archeologische waarden toe kunnen brengen.71

De ROB vergeet de uitspraak van de Commissie m.e.r. dat de ROB, 
evenals de RDMZ, zelf initiatief had moeten nemen om betrokken te 
worden bij de m.e.r. (zie hiervoor). Bovendien vergeet de ROB dat het 
jaren heeft geduurd voor het hele gebied geïnventariseerd was. Afwe-
gingen kunnen daar niet op wachten en staan haaks op het beleid van 
het Bureau Archeologie dat juist tijdig afwegingen wil maken om de 
noodzakelijk geachte opgravingen voor de bouw uit te kunnen plannen 
en uitvoeren. De reactie van de ROB kwam hoe dan ook te laat om nog 
meegewogen te worden in de aanbevelingen voor de gemeenteraad, en 
is door de uitspraak van de Raad van State niet meer aan de orde. 

B&W laten weten dat de startnotitie ten behoeve van de m.e.r.-proce-
dure te zijner tijd ter inzage gelegd zal worden. De uitkomst van de pro-
cedure is het ‘voorkeursmodel’ (fi guur 6.13), dat in het najaar van 2002 

Milieu Effect Rapportage Woningbouw Regio Nijmegen in de 

ontwikkeling van de Waalsprong, oktober 2000.

70)  Er zijn vier aspecten van de doorwerking van milieueffecten 

bekeken: 1. landschappelijke waarden, waaronder cultuurhistorie 

en archeologie, 2. abiotische kwaliteit (bodem en water), 3. 

ecologische factoren, 4. woon- en leefmilieu.

71)  ROB: inspraakreactie evaluatie MER Waalsprong 

d.d. 31 januari 2001.

figuur 6.13 Voorkeursmodel Waalsprong 2002.
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De Grift, is hier voorgesteld als een intensief te bebouwen locatie met 
grootschalige voorzieningen en kantoren. Deze discrepantie is voor 
de ROB aanleiding genoeg om te dreigen met het niet verlenen van de 
noodzakelijke vergunningen.74Andere reacties op het voorkeursmodel 
hebben betrekking op de bereikbaarheid, de identiteit van met name het 
dorp Lent en de waterhuishouding, vooral de aanleg van de plassen. De 
reacties leiden tot heroverweging en herbezinning op het voorkeursmo-
del. Een nieuw voorkeursmodel ziet het licht (fi guur 6.14).75 De belang-
rijkste verandering is de locatie van het centrumgebied. Dat is verplaatst 
van Lent naar het zuidwesten, waardoor een betere aansluiting bij de 
bestaande stad ontstaat en de nieuw te bouwen brug het stedelijk cen-
trum verbindt met de oude stad. 

Een beter model dan ooit, is de mening van wethouder Paul Depla van 
ruimtelijke ordening over het nieuwe voorkeursmodel. Om te beginnen 
is er een betere bereikbaarheid vanuit het centrumgebied ten opzichte 
van Nijmegen, met de rivier als verbindend element. Het dorp Lent is 
beter in staat een eigen identiteit te ontwikkelen.

De plassen kunnen wellicht kleiner worden en een betere en meer 
verfi jnde vormgeving krijgen. Beter passend bij de traditionele cultuur-
historie van het gebied is ook de ontwikkeling van woningdichtheden 
die vanaf het centrum steeds minder dicht worden. Het actief betrekken 
van bewoners is door de gemeente altijd gestimuleerd en hun inbreng 
gehonoreerd: ‘Juist doordat we veel reacties hebben gekregen en die zo 
goed mogelijk in de plannen hebben verwerkt, ligt er nu een beter model 
dan ooit.’76

74)  ROB aan B&W Nijmegen, reactie op voorkeursmodel 

d.d. 23 oktober 2002.

75)  Het nieuwe voorkeursmodel wordt in juli 2003 

goedgekeurd door de gemeenteraad.

76)  Paul Depla in: Spronglevend, informatiebulletin over de 

Waalsprong, juli 2003, online publicatie.

Ondanks de grote inzet van de gemeente is de ROB niet tevreden en 
blijft van mening dat er te weinig archeologische vindplaatsen in situ 
beschermd zijn, en er te veel is opgegraven. Deze diskwalifi catie van het 
opgraven, dat ‘weliswaar veel nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht 
over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied’, vloeit voort uit het 
‘behoud in situ-beleid’ van de Rijksdienst, gebaseerd op ‘een van de 
hoofddoelstellingen van het Verdrag van Malta’. Toch ziet de ROB nog 
mogelijkheden voor behoud in situ: 

Ik spreek dan ook mijn verwachting uit dat de gemeente met name in het 
noordelijk en noordoostelijke plandeel, waar de archeologische terreinen 
nog niet zijn aangetast/opgegraven, aantoonbare inspanningen zal ver-
richten om archeologische vindplaatsen niet te verstoren, maar op een 
goede manier in te passen in de ruimtelijke plannen.

De ROB constateert vervolgens een verschil tussen tekst en plankaart 
in het voorkeursmodel. Hoewel er staat geschreven dat het behoud van 
het archeologisch monument uitgangspunt is, laat het kaartbeeld een 
andere werkelijkheid zien. Het gebied rond de ovatonde, het knooppunt 

figuur 6.14 Voorkeursmodel Waalsprong 2003.
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 cONgRuENtE bEtEkENIssEN  
bINNEN haNDbEREIk?

 Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken zijn de drie casussen uitvoerig beschre-
ven, nu volgt de analyse aan de hand van de theorie die ik in hoofdstuk 
3 uiteengezet heb. In deze analyse staat in de eerste plaats de vraag 
centraal of in de drie gevallen sprake is van congruente betekenissen 
en onder welke voorwaarden deze betekenissen lijken te verschijnen 
en mogelijk weer verdwijnen. Vervolgens is de bedoeling van dit hoofd-
stuk om op grond van de analyse aanknopingspunten te vinden voor 
de vraag: hoe kunnen de verschillende actoren de totstandkoming van 
congruente betekenissen stimuleren? 

De drie gevallen vertelden het verhaal van de strijd om het bodemar-
chief in de praktijk van ruimtelijke planningsprocessen en lieten de 
confrontatie zien tussen de in de eerste twee hoofdstukken geschetste 
werelden van de archeologie inclusief de AMZ enerzijds en de ruimte-
lijke ordening anderzijds. De beschrijving richtte zich op het handelen 
van de actoren betrokken bij de uitvoering van het Vinexbeleid en de 
implementatie van het Verdrag van Malta in de gemeenten Elst, Arn-
hem en Nijmegen. De focus van dat handelen lag op de omgang met 
het lokale bodemarchief. Het onderzoek bewoog zich daarmee van een 
abstracte analyse van de twee denkwerelden naar een beschrijving van 
processen, het concrete niveau van de praktijk.

Het begrip ‘handelingstheorie’, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet, 
verbindt deze twee niveaus en fungeert als heuristiek om het empirisch 
onderzoek theoretisch inzichtelijk maken. Met behulp van het theoreti-
sche begrip ‘handelingstheorie’, zo is aan de hand van de kwestie Bos-
hoverheide geïllustreerd, kunnen de interacties tussen de verschillende 
actoren in een beleids- of planningsproces uiteengelegd worden in deel-
processen. Ik heb aannemelijk gemaakt dat archeologen en planners als 
beroepsbeoefenaars worden gekenmerkt door een handelingstheorie. 
Een analyse van de casus zal dat moeten bevestigen door de reconstruc-
tie van handelingstheorieën. 

7 )
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In §7.1 reconstrueer ik de handelingstheorieën van de betrokken acto-
ren aan de hand van een aantal episoden uit de drie gevallen waarin 
kansen op ontstaan van congruente betekenissen aanwezig leken.

In het geval van Elst zijn er twee episodes aan te wijzen waar die 
mogelijkheden aanwezig waren; tijdens de perikelen rond het monu-
ment De Hoge Hof en vervolgens tijdens de vondst van de tempelres-
ten. In Arnhem betreft het de episode waarin het adviesbureau Archeo-
Logic gaat deelnemen aan het planproces en aanspraak maakt op het 
kunnen formeren van congruente betekenissen. En in Nijmegen het 
moment waarop het gemeentebestuur de workshops cultuurhistorie 
instelt, daarmee een bewuste poging ondernemend congruentie van 
betekenissen tot stand te brengen. In al deze vier episodes blijft het 
echter bij aanzetten; uiteindelijk lopen deze aanzetten op niets uit.

De vraag naar het waarom van dit mislukken wordt in §7.2 beantwoord. 
Anders geformuleerd is de vraag wat de voorwaarden zijn waaronder 
congruente betekenissen wel een kans van slagen hebben. En wanneer 
en waarom aan welke voorwaarden wel of niet werd voldaan. Die voor-
waarden zijn van belang, omdat het begrip ‘congruente betekenissen’ 
niet alleen een theoretisch en analytisch instrument is, maar ook indi-
caties geeft voor toepassing in de praktijk.

Als het concept ‘congruente betekenissen’ deel gaat uitmaken van 
het begrippenkader van actoren, als actoren zich bewust zijn van het 
concept en het zich eigenmaken, kunnen ze het aanwenden en benutten 
in praktijkgevallen. In plaats van de wereld te interpreteren in termen 
van tegengestelde belangen en strijd, waarin alleen compromissen een 
oplossing bieden, kunnen congruente betekenissen gecoördineerd han-
delen bewerkstelligen.

In §7.3 volgen de conclusies waarin ik dit laatste verder zal uitwerken. 
Vanuit een breder perspectief dan – strikt genomen – mogelijk is op 
grond van het empirisch materiaal, bekijk ik hoe van de kant van de 
archeologen de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen 
een reële mogelijkheid kunnen worden.

Ik zal beargumenteren dat de conclusie niet anders kan luiden dan 
dat vooral de denk- en werkwijze van de ROB verantwoordelijk is voor 
het niet tot stand komen van congruente betekenissen, omdat het blij-
vend vasthouden aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemar-
chief het zicht ontneemt op andere betekenissen, zoals de culturele of 
de sociale betekenis.

Om er achter te komen of congruente betekenissen voorkomen in de 
drie gevallen, zal ik om te beginnen die handelingstheorieën van de 
betrokken actoren – beleidsmakers, planners en archeologen – recon-
strueren. Handelingstheorieën van de actoren in de drie casussen geven 
immers inzicht in de betekenissen die actoren toekennen aan het lokale 
bodemarchief.

Het belang van de handelingstheorieën is breder dan het inzicht in 
betekenissen. Handelingstheorieën zijn immers ook de uitdrukking van 
de achtergronden en rechtvaardiging van het handelen. Omdat we hier 
van doen hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijk-
soortige handelingstheorieën, zullen rechtvaardigingen en achtergrond-
theorieën verschillen. Juist in die uiteenlopende achtergronden liggen 
de aanknopingspunten voor congruente betekenissen. Tegenstellingen 
die in eerste instantie onoplosbaar leken, kunnen door congruente 
betekenissen overwonnen worden, zoals in de Boshoverheide-kwestie 
duidelijk te zien was.

Wat onder congruente betekenissen verstaan moet worden is in 
hoofdstuk 3 besproken en ik herhaal dat hier nog eens voor een goed 
begrip. Van congruente betekenissen is sprake als elke actor een posi-
tieve betekenis toekent aan een stuk grond, het lokale bodemarchief, 
dat vanuit de eigen handelingstheorie als zinvol wordt ervaren en een 
perspectief biedt op een gewenste en realiseerbare uitkomst, terwijl 
al die verschillende betekenissen samen zicht geven op een gedeelde 
oplossingsrichting. Dat is het belang van congruente betekenissen, het 
ontstaan van een vorm van overeenstemming die gecoördineerd hande-
len binnen handbereik brengt.

In het geval Boshoverheide was de totstandkoming van congruente 
betekenissen een kwestie van serendipiteit: niet bewust naar gezocht, 
wel gevonden. Het theoretische karakter van het begrip ‘congruente 
betekenissen’ brengt met zich mee dat actoren in het algemeen niet in 
deze termen zullen denken. Daarom betekent de vraag naar het al of 
niet ontstaan van congruente betekenissen in de drie casussen, dat we 
dienen na te gaan of een onbewust streven naar zulke betekenissen is 
waar te nemen. Zoals gezegd, is uit de reconstructie en vervolgens de 
vergelijking van de handelingstheorieën van de verschillende actoren af 
te leiden of er sprake is van congruente betekenissen.
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bied. Het ruimtelijk concept moet zowel functioneel zijn in bijvoorbeeld 
de verkeerstructuur en de locaties van de voorzieningen, als esthetisch 
in compositie, doordat het verschillende functies verbindt. Zo kan het 
concept sfeer toevoegen en de nieuwe wijk uitstraling verlenen.

Wat de werkwijze (planningprincipe) betreft, betekent de verwezenlij-
king van het uiteindelijke doel – kwaliteit van de leefomgeving – dat de 
stedenbouwkundigen het masterplan niet opvatten als een blauwdruk, 
maar als een indicatief plan dat richting geeft aan de verdere planont-
wikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en condities van de gemeente en 
andere betrokkenen kunnen steeds weer leiden tot herhaald overleg 
over alternatieven, aanpassingen en verbeteringen. Aan deze zienswijze 
liggen twee opvattingen over planning ten grondslag: ten eerste dat 
planning via sociale interactie tot stand moet komen en ten tweede dat 
oplossingen als tijdelijk te beschouwen zijn.

De oplossing die de stedenbouwkundigen kozen in het masterplan is 
een ruimtelijke hoofdstructuur waarin rekening is gehouden met het 
behoud van cultuurhistorische waarden, waaronder de archeologische 
monumenten. De Hoge Hof vormde daarbij een probleem, omdat het 
monument in de ‘centrale zone’ lag. De eis van de ROB om De Hoge 
Hof integraal te behouden, dwong de planners een hoofdstructuur te 
ontwerpen die De Hoge Hof vrij liet van elke vorm van bebouwing. Het 
eerder genomen besluit van de ROB om het monument met 2 ha aan de 
zuidzijde te verkleinen is niet meegenomen in het plan. De vorm van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, een orthogonale opzet waarin de rechthoe-
kige vorm van De Hoge Hof goed past, is terug te vinden in de functie-
structuur (zie figuur 4.4).

De eis van de ROB aan het lokale bestuur en stedenbouwkundigen om 
de monumenten te ontzien, ontspringen aan de voorkeur voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief. Handhaving van de monu-
menten heeft uiteindelijk archeologische kennisvermeerdering tot doel.

Uitgangspunt van de ROB was dat gemeentebestuur en planners in 
de fase van de planvorming rekening konden houden met de monumen-
ten, door integratie in het ruimtelijk plan. De achterliggende zienswijze 
is dat een dergelijke inpassing van vindplaatsen – behoud in situ – de 
essentie vormt van het Verdrag van Malta. De AMZ staat traditiegetrouw 
ten dienste van de wetenschap; het beleid van de ROB was gericht op het 
behoud van monumenten als authentieke kennisbronnen voor weten-
schappelijk onderzoek op een onbepaald tijdstip in de toekomst.

7.1 handelingstheorieën in de vier episoden

7.1.1 Elst-Westeraam

De Hoge Hof

In het geval van de uitbreidingslocatie Elst is de eerste episode waarin 
een aanzet tot congruente betekenissen tevoorschijn komt tijdens de 
totstandkoming van het masterplan. Dit is een belangrijke episode in de 
planontwikkeling, waarin de stap wordt gezet van ideeënvorming naar 
de vaststelling van de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Het masterplan is de uitkomst van overleg en onderhandelingen tus-
sen betrokken actoren – het gemeentebestuur van Elst, de stedenbouw-
kundigen en de ROB – en tegelijkertijd het vertrekpunt voor verdere 
planontwikkeling, een fase in het proces dat tot het bestemmingsplan 
moet leiden.

Vanaf het begin van de planvorming is de gemeente Elst ervan over-
tuigd dat cultuurhistorische waarden een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het welbevin-
den van de bewoners. Cultuurhistorische waarden hebben in de ogen 
van het gemeentebestuur de potentie om in de nieuwe woonwijk het 
karakter van Elst als dorp te behouden. De behoefte om afstand te hou-
den van het oprukkende Arnhem en Nijmegen gaf een extra stimulans 
om de eigen identiteit van Elst als ‘dorp in het Nederlandse rivieren-
landschap’ te bewaren en te benadrukken.

In de uitwerking van het masterplan (1996) is de intentie van het 
gemeentebestuur om het culturele erfgoed te benutten als identiteitsbe-
palend element bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk duidelijk aan-
wezig. Bestaande historische structuren, zoals het Aamse pad, de daar-
aan gelegen boerderijen en monument De Hoge Hof, kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van de leefomgeving en de woonsatisfactie van de 
nieuwe bewoners. Van belang is wel dat het archeologische monument 
op de een of andere manier het verleden zichtbaar moet maken.

De stedenbouwkundigen van Buro 5 Maastricht ontwierpen een mas-
terplan op basis van voorkeuren en criteria van het gemeentebestuur. 
Hun eigen voorkeuren sloten hier goed bij aan. Kwaliteit van de leefom-
geving is voor de stedenbouwkundigen het uitgangspunt van het plan. 
Het realiseren van een kwalitatief hoogstaande leefomgeving betekent 
voor de stedenbouwkundigen qua vorm dat zij een ruimtelijk concept 
(inrichtingsprincipe) ontwikkelen dat past bij de aard van het plange-
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Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen Het Masterplan, waarin monument het Hoge Hof een 
open ruimte is waar elementen van het verleden zicht-
baar zijn, belooft op termijn de nieuwe dorpse woon-
wijk Westeraam op te leveren waar het aangenaam 
wonen is.

Oordelen over oplossingen Hoe te voorzien in de woning- behoefte, gebruikma-
kend van historische en landschappelijke elementen 
waaronder archeologische monumenten, zodat een 
attractieve leefomgeving ontstaat.
Betekenis monumenten: mogelijk middel als kwali-
teitsverhogend en identiteitsbepalend element in de 
dagelijkse leefomgeving.

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden kunnen een bijdrage  
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Het benutten van dit vermogen vereist dat het imago 
van ‘dorp in het rivierenlandschap’ als een van de  
uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwerp moet  
fungeren.

Gewenste inrichting van de samenleving Welzijn lokale samenleving bevorderen door het  
creëren van een goed woon- en leefklimaat.

Element van handelingstheorie Planners  Elst

Oordelen over oplossingen Het ontwerp van de ruimtelijke hoofdstructuur in het 
Masterplan, waarin bestaande historische structuren 
en elementen als uitgangspunt dienen en cultuurhisto-
rische waarden (waaronder de 3 monumenten) inge-
past zijn, zal bijdragen aan de kwaliteit van de leefom-
geving. 
Masterplan is stap op weg naar  bestemmingsplan.

Probleemdefinitie Het ontwerpen van een masterplan, rekening houdend 
met voorwaarden van de gemeente en eisen van de 
ROB, dat een goed woon-en leefklimaat kan genereren.
Betekenis monumenten: functie in het plan als open 
ruimte waar ‘archeologische kwaliteiten’ zichtbaar zul-
len  zijn. 

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe dat bijdraagt aan kwaliteit van de 
leefomgeving: ‘van cultuurlijk naar natuurlijk’.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg voor 
de kwaliteit van de leefomgeving. 

figuur 7.1 Handelingstheorie gemeente Elst episode Hoge Hof. figuur 7.2 Handelingstheorie planners Elst episode Hoge Hof.
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Uit een vergelijking van de handelingstheorieën van ROB, gemeentebe-
stuur van Elst en planners blijkt dat er een fundamenteel onderscheid 
bestaat in het niveau waarop de betekenissen zich bevinden die de acto-
ren toekennen aan het gemeenschappelijk object van het handelen: de 
archeologische monumenten. De betekenis van de monumenten in de 
handelingstheorieën van zowel gemeentebestuur als planners is gesitu-
eerd op het tweede niveau en dus een eerste-ordenotie. Dat wil zeggen 
dat die betekenis situationeel is bepaald en de monumenten een instru-
mentele functie vervullen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. 
Voor het gemeentebestuur heeft monument De Hoge Hof een betekenis 
als middel in het planningsproces, dat beoogt de voorkeuren voor de 
inrichting van de samenleving te realiseren. Ook de betekenis die de 
planners toekennen aan de monumenten is een middel of functie die 
kan bijdragen aan de gewenste inrichting van de ruimte.

Voor de ROB echter ligt de betekenis, niet van de monumenten, maar 
van het bodemarchief in het algemeen op het vierde niveau van de han-
delingstheorie. De monumenten spelen zeker een rol op de eerste laag, 
maar vanuit het normatief ontologische niveau dat de leidraad vormt voor 
de evaluatie van het proces van kennisverwerving. De betekenis van het 
bodemarchief is het leidende beginsel voor het oordelen over oplossingen.

Gemeente en planners zijn dus in staat geweest om het monument 
De Hoge Hof een positieve betekenis toe te kennen, waardoor congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden gingen behoren. Voor gemeente 
en planners ligt die betekenis in de kwaliteitsverhogende en identiteits-
bepalende mogelijkheden van De Hoge Hof door het monument een 
historisch aanzien te geven. Voor de ROB is het voldoende dat De Hoge 
Hof ontzien wordt in het plan, waarmee de wetenschappelijke betekenis 
van het monument in stand gehouden wordt en behouden blijft voor 
toekomstige generaties archeologen.

Het blijft echter bij deze abstracte aanzet tot congruente betekenis-
sen, ideeën voor een concrete uitwerking laten lang op zich wachten. 
Het gevolg is dat later in het planproces de grond weer nodig is voor 
andere functies.

De tempel 

De ontdekking van de tempelresten was de tweede episode in het 
planningsproces waar congruente betekenissen tot de mogelijkheden 
behoorden. In dit geval lagen congruente betekenissen zo voor de hand, 
dat het verbazingwekkend was dat de effectuering uiteindelijk niet van 
de grond kwam.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Handhaven van de bestaande monumenten waaron-
der de Hoge Hof door inpassing in het ruimtelijk plan, 
zal op termijn kennisvermeerdering opleveren.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwer-
ving door behoud van monumenten voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek.
Betekenis van het  behoud van de monumenten is de 
veronderstelde bijdrage aan de vermeerdering van ken-
nis over het verleden.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur voor 
behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.3 Handelingstheorie ROB episode Hoge Hof.
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figuur 7.4 Handelingstheorie gemeente Elst episode tempel.

Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Vereiste aantal woningen en benodigde voorzieningen 
bouwen in de vorm van de nieuwe woonwijk Weste-
raam, waar het aangenaam wonen is
Behoud en zichtbaar maken van de tempel  door het 
schrappen van vier woonkavels. 

Probleemdefinitie Voldoen aan behoefte aan woningen op een zodanige 
manier dat in de nieuwe wijk een aantrekkelijk woon-
milieu ontstaat. 
Betekenis tempel: middel om identiteit van Elst te 
promoten als toeristische attractie en extra accent te 
geven aan kwaliteit leefomgeving .

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden  kunnen een bijdrage leve-
ren aan kwaliteit leefomgeving door de potentie de 
identiteit van Elst als dorp te versterken.

Gewenste inrichting van de 
samenleving

Welzijn lokale samenleving bevorderen door het 
scheppen van een goed woon- en leefklimaat dat een 
eigen identiteit uitstraalt.

figuur 7.5 Handelingstheorie GEM episode tempel.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Opgraven van archeologische vondst om voortgang 
bouw niet te belemmeren en financiële strop te voor-
komen.

Probleemdefinitie Proces van ontwikkeling woonwijk financieel beheren 
en beheersen.
Betekenis archeologische vondst: obstakel.
Betekenis opgraven: grond wordt schoon opgeleverd.

Achtergrondtheorieën Opvattingen over management en risicobeheersing. 
Economische en financiële inzichten.
Archeologische wereld is voorstander van opgraven, 
niet van behoud. 

Voorkeuren Financieel haalbare/ winstgevende grondexploitatie. 
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Het probleem dat de vondst van de tempel veroorzaakte, domineerde in 
deze episode het debat tussen de diverse participanten – de ROB, GEM, 
de wethouder van Elst, de provinciale archeoloog van Gelderland – in 
het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk hoe met de overblijf-
selen om te gaan. De kwestie verdeelde de partijen in adepten van het 
opgraven van de tempel en voorstanders van behoud en het zichtbaar 
maken van (delen) van het heiligdom. 

Een concreet perspectief op congruente betekenissen ontstaat wan-
neer de voormalige wethouder van Elst de tempel wil behouden en B&W 
van de gemeente Overbetuwe ervan kan overtuigen waarom dat zinvol 
is. De wethouder ziet opeens dat de tempel nieuwe kansen biedt voor 
Elst als een ‘Stonehenge in de Betuwe’. Het beeld van het religieuze cen-
trum dat Elst ooit was, kan gestalte krijgen met het behoud van zicht-
bare, authentieke tempelresten, aangevuld met de twee tempels onder 
de Grote Kerk in het centrum van Elst.

Anders dan monument De Hoge Hof, waar niets te zien is, biedt het 
tempelcomplex een buitengewone mogelijkheid het cultureel erfgoed op 
tastbare wijze te benutten met het oog op de kwaliteit van het leefmilieu 
voor bewoners, en eveneens om als toeristische attractie te fungeren.

Het is een mooie illustratie van hoe een goede professional of poli-
ticus volgens Schön te werk gaat. In een discussie met de situatie – ‘a 
reflective conversation with a unique and uncertain situation’1 – is de 
wethouder de tempelresten gaan zien als middel om de historische 
identiteit van Elst te versterken op het moment dat de gemeente niet 
meer autonoom bestaat. Het beeld van Stonehenge werkt als genera-
tieve metafoor, het zien als iets anders roept het gesprek met de situatie 
op en de situatie ‘talks back’, waardoor er oplossingen ontstaan die 
anders niet komen bovendrijven. De nieuwe betekenis van de vondst 
die de wethouder hier construeert, waarin de resten van tempel een 
functie vervullen in het publieke domein, raakt de kern van het Verdrag 
van Malta, waaraan de wethouder dan ook refereert ter ondersteuning 
van het behoud. De wethouder stelde voor vier kavels te schrappen om 
ruimte te scheppen voor het tempelcomplex.

Voor de ROB, die in alle Vinexlocaties het Verdrag van Malta trachtte 
te implementeren, was met het behoud van de tempel de wetenschap-
pelijke betekenis behouden gebleven voor toekomstige generaties 
archeologen. In plaats van deze ommezwaai in het standpunt van de 
gemeente met beide handen aan te grijpen, laat de ROB deze bijzondere 

1)  Schön 1983: 131-133. 

figuur 7.6 Handelingstheorie ROB episode tempel.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Claim op tempelresten leggen vanuit nationaal belang 
door opgraven van de tempelresten- op kosten van de 
verstoorder.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door gemeente dwingend tot opgraven aan te zetten; 
toevalsvondst noodzaakt tot een opgraving.
Betekenis van het opgraven van de tempelresten is 
de bijdrage aan de vermeerdering van wetenschappe-
lijke kennis over religieuze fenomenen in eerste eeuw 
na Chr.

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een wetenschappe-
lijke synthese moet leiden. Voorkeur voor opgraven. 
Archeologen bepalen op grond van hun deskundigheid 
welke keuzes gemaakt worden met betrekking tot het 
bodemarchief.
Gemeenten worden geacht deze ‘adviezen’ van ROB 
op te volgen.
Toegankelijk maken voor publiek is geen taak van ROB.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het onder-
zoek naar menselijke samenlevingen in het verleden, 
gericht op kennisvermeerdering.
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bezwaar, afgewogen tegen de kosten van een opgraving, die zij deels 
mee zouden financieren. Het voordeel van een voltooide opgraving is 
dat de grond schoon wordt opgeleverd, vrij van obstakels. Bovendien 
verkeerde GEM in de veronderstelling dat de meeste archeologen voor 
opgraven zouden zijn en dacht dat met een onderzoek onder archeolo-
gisch Nederland te kunnen bevestigen.

Een vergelijking van de handelingstheorieën van de belangrijkste 
actoren – ROB, gemeente en GEM – laat zien hoe de verschillende 
betekenissen die actoren toekennen aan de tempelresten, niet leiden 
tot congruente betekenissen en dus niet tot een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief. Voor de ROB gaat het om de wetenschappelijke 
betekenis die kennisvermeerdering van het religieuze landschap ten 
tijde van Romeinen en Bataven op zal leveren. De betekenis die de GEM 
de archeologische vondst toekent is een obstakel bij het bouwen van de 
eerste woningen. Voor de gemeente hebben de tempelresten een soci-
aal-culturele betekenis en zijn ze een middel om de identiteit van Elst 
te promoten, het leefmilieu voor bewoners een extra accent te geven en 
een interessante plek voor toeristen te creëren. Door deze verschillende 
betekenissen die betrokkenen toekennen aan de tempel is een coördina-
tie van het handelen onmogelijk. Pas als de gemeente zwicht en besluit 
tot een opgraving is gezamenlijk handelen een reële mogelijkheid. Deze 
optie is voor het gemeentebestuur hoe dan ook een tweede keus. De 
gemeente krijgt er niets voor terug en moet tevreden zijn met een erf-
goedplan.

7.1.2 Arnhem-Schuytgraaf

De verschijning van twee nieuwe spelers op het toneel, het adviesbu-
reau ArcheoLogic en de GEM, markeert het begin van de enige periode 
in het planningsproces van Schuytgraaf waarin de mogelijkheid van 
congruente betekenissen werd onderzocht. De actoren die de hoofdrol 
spelen in deze episode zijn de ROB, GEM/ArcheoLogic en de gemeente 
(archeoloog).

GEM contracteert het archeologische adviesbureau ArcheoLogic om 
financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen in het archeolo-
gische deel van het proces. Vooral vindplaats 10, een intussen door de 
ROB wettelijk beschermd monument, vormt een groot probleem. De 
ligging van dit monument precies in het centrum van de nieuwe woon-
wijk, op de duurste grond waar een dichte bebouwing van woningen, 
kantoren en voorzieningen moet zorgen voor een stedelijk aanzien, is 

kans op congruente betekenissen liggen, waarmee een gemeenschap-
pelijk handelingsperspectief verdwijnt en een conflict met het gemeen-
tebestuur opdoemt. 

Terwijl de gemeente de omslag maakte van opgraven naar behoud, 
ontpopte de ROB zich juist, anders dan verwacht, als een van de fer-
vente pleitbezorgers van een opgraving. De keuze voor deze oplossing 
is duidelijk een verandering van het tot dan toe, op de principes van 
Malta, gevoerde beleid. 

Naast de ROB zijn ook de provinciaal archeoloog van Gelderland, 
de GEM, de VU en Bureau Nijmegen voorstanders van een opgraving. 
Daarmee ontstaat een onverwachte en sterke gelegenheidscoalitie 
tussen alle betrokken archeologen en de GEM. Vanwege zijn voorkeur 
voor opgraven moet de ROB afzien van het machtsmiddel van de wet 
en moet de gemeente worden overtuigd op grond van argumenten. De 
ROB voert drie argumenten aan. In de eerste plaats wordt benadrukt 
dat de tempel een ‘toevalsvondst’ is, zoals archeologen een dergelijke 
vondst benoemen. Het fenomeen toevalsvondst heeft een lange tradi-
tie in het discours van de ROB, maar de vondst van de tempel is geen 
toevalsvondst in de zin van Van Giffen en Van Es (zie hoofdstuk 1). Het 
plangebied was immers al geïnventariseerd door RAAP, dat de funde-
ringsresten heeft gemist. Uit deze blunder van RAAP blijkt opnieuw dat 
archeologen methoden en technieken om het lokale bodemarchief te 
leren kennen niet goed onder controle hadden. Met alle gevolgen van 
dien. Het tweede argument dat de ROB – niet geheel vrij van oppor-
tunisme – in stelling brengt, is de redenering dat het planningsproces 
in een vergevorderd stadium verkeert en dat de binnen enkele weken 
ophanden zijnde aanvang van de bouw van de eerste huizen, het 
behoud van de tempel niet rechtvaardigt. De ROB voert in de derde 
plaats de onmogelijkheid aan van het bewaren van de stenen resten 
in de open lucht. Het is de vraag of dit standpunt empirisch houdbaar 
is. Met de huidige ter beschikking staande technologieën zou het toch 
mogelijk moeten zijn om resten zoals die van de tempel te fixeren en 
te conserveren. Dit argument wordt mede ingegeven door de voorkeur 
voor opgraven die de ROB en iedere archeoloog van oudsher beroeps-
halve heeft, vooral als het vanuit archeologisch perspectief om werkelijk 
unieke en bijzondere relicten van het verleden gaat die bijdragen tot 
belangrijke kennisvermeerdering. 

Ook de GEM verzet zich fel tegen het voornemen van B&W om de 
tempel te behouden. Voor de GEM als financieel manager en verkoper 
van de woningen, waren de hoge kosten –geraamd op enkele miljoenen 
guldens – die het opgeven van vier kavels met zich meebrengt een groot 
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figuur 7.7 Handelingstheorie ArcheoLogic.

Element van handelingstheorie archeologic

Oordelen over oplossingen Om fysieke bescherming van het monument te regelen 
is opstellen PvE –waarin vooraf randvoorwaarden wor-
den gesteld- in samenwerking met ROB een noodzake-
lijke maatregel.
Verleden zichtbaar maken. 

Probleemdefinitie Uitdaging is een balans te vinden tussen behoud 
monument en ontwikkeling Schuytgraaf. 
Fysieke bescherming betekent dat bepaalde bouw-
technische werken uitgevoerd kunnen worden zonder 
schade aan monument toe te brengen.
Maatschappelijk benutten van vindplaats 10 door 
geschiedenis zichtbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Adviesbureau als spil om voortdurende communica-
tieve interactie gericht op consensus te bereiken.
“Trias archeologica”: scheiding van beleid, uitvoering 
en controle.
Accent op maatschappelijke betekenis van bodemar-
chief, naast wetenschappelijke. 

Voorkeuren aangaande de ideologie  
van bedrijf

Voorkeur voor het bedrijven van ‘goede archeologie’: 
niet alleen gericht op kennisvermeerdering, maar ook 
op het maatschappelijk benutten van archeologie bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.

figuur 7.8 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Vergunningenstelsel van de Monumentenwet is  
effectieve fysieke bescherming van vindplaats 10 als 
vergunningen achteraf verleend worden.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud van monument voor toekomstig weten-
schappelijk onderzoek.
Betekenis van vergunningenstelsel is bodemversto-
rende ingrepen tegen te gaan om kennisbron te behou-
den. 

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een weten-
schappelijke synthese moet leiden. 
Voorkeur voor behoud in situ. 
Geloof in technologische en wetenschappelijke  
vooruitgang.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.
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een immense complicatie voor gemeente en GEM, zowel financieel als 
kwalitatief. Bovendien loopt het enige ontsluitingstracé van de nieuwe 
wijk en de verbinding met Arnhem-Zuid over het monument en kruist 
de spoorlijn Arnhem- Nijmegen, waar een voorstadhalte van de NS is 
gepland.

Het debat tussen ROB, gemeentearcheoloog en ArcheoLogic in deze 
episode concentreert zich op de fysieke bescherming van het monument. 
De positie van ArcheoLogic in het debat is een andere dan die van ROB 
en gemeentearcheoloog. Alle drie van opleiding archeoloog vertegen-
woordigen ROB en gemeentearcheoloog de overheid, terwijl ArcheoLogic 
als private partij enerzijds de belangen van GEM ter harte moet nemen en 
anderzijds rekening moet houden met het beleid van de overheid.

Het interessante is dat ArcheoLogic vanuit deze zelfgekozen positie 
als missie heeft geformuleerd een missing link te willen zijn tussen de 
uiteenlopende belangen van de archeologie en de ruimtelijke ordening. 
Hoe ArcheoLogic beide belangen interpreteert, wordt duidelijk in de 
handelingstheorie. ArcheoLogic heeft een onmiskenbare eigen visie op 
het uitoefenen van de archeologie als vak en op de AMZ in Nederland 
onder het Malta-regime. Als adviesbureau wil ArcheoLogic een bijdrage 
leveren aan het bedrijven van ‘goede archeologie’. Goede archeologie 
behelst niet alleen het nastreven van kennis over het verleden, maar ook 
bezinning op de mogelijkheden om de resultaten van archeologisch 
onderzoek maatschappelijk te benutten en door ze bijvoorbeeld in te 
zetten als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze overtui-
ging impliceert een tweevoudige betekenis van het bodemarchief: een 
wetenschappelijke en een maatschappelijke. Om recht te doen aan 
deze dubbele betekenis van het bodemarchief hanteert ArcheoLogic de 
volgende veronderstellingen. Ten eerste zou het bestel van Nederlandse 
archeologie georganiseerd moeten zijn volgens de ‘trias archeologica’. 
Naar analogie van de intussen allang verouderde triasleer, die het poli-
tieke systeem scheidt in drie verantwoordelijkheden, de wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht, staat ArcheoLogic een stringente 
scheiding voor in de AMZ tussen beleid, uitvoering en controle.2 In de 

2)  De triasleer is niet alleen verouderd, de meeste juristen 

zijn van mening dat deze scheiding in het politieke systeem 

van Nederland nooit heeft bestaan, behalve de autonome 

positie van de rechterlijke macht; de praktijk bestaat uit een 

stelsel van ‘checks and balances’, Van der Pot & Donner 

1977: 315, 316. Algra & Jansen 1981 (290) merken op dat 

voorstanders van de trias de leer vaak aanroepen als 

argument ‘tegen exorbitante bevoegdheidsuitbreiding van de 

ene staatsinstelling op het terrein van de ander’.

figuur 7.9 Handelingstheorie GEM.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen Verkoopbare woningen opleveren tegen marktprijzen 
in aantrekkelijke omgeving 
Archeologisch adviesbureau inhuren om probleem 
met lokale bodemarchief op te lossen.

Probleemdefinitie Proces ontwikkeling woonwijk beheersen en vol-
doen aan randvoorwaarden en eisen om aantrekkelijk 
woningaanbod te kunnen doen.
Betekenis vindplaats 10: grote – financiële – belem-
mering bij realiseren woonwijk.

Achtergrondtheorieën Financiële en economische inzichten
Opvattingen over management en risicobeheersing.

Voorkeuren Grondexploitatie beheren 
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Het door ArcheoLogic voorgestelde middel van het PvE is helemaal 
niet noodzakelijk voor een goede bescherming van het monument. De 
ROB kan elke ingreep die verstorend wordt geacht voorkomen door de 
gevraagde vergunning niet te verlenen. De ROB bepaalt – achteraf.  
Congruente betekenissen kwamen dan ook niet tot stand.

7.1.3 Nijmegen-Waalsprong

De episode waarin congruente betekenissen in aanzet verschijnen, 
begint als het gemeentebestuur van Nijmegen zich bezint op de kwestie 
‘wat te doen’ met de cultuurhistorische waarden in het plangebied, en 
besluit tot het instellen van de workshops. Naast het gemeentebestuur 
zijn de ROB, het Bureau Archeologie en de ontwerpers van de master-
plannen de actoren die in deze fase actief bij het proces betrokken zijn 
en die hier behandeld zullen worden.

Het gemeentebestuur van Nijmegen heeft, meer dan die van Elst en 
Arnhem, van meet af aan sterk ingezet op een ecologisch verantwoorde 
stedelijke ontwikkeling voor het nieuwe stadsdeel de Waalsprong. De 
gemeente wilde een op alle fronten duurzaam stadsdeel bouwen en 
ging daartoe te rade bij de wetenschap. De ecopolis-strategie, zoals 
ontwikkeld door Tjallingii en anderen in opdracht van de Rijksplano-
logische Dienst (RPD), vertegenwoordigde een visie die de gemeente 
sterk aansprak. De ecopolis-strategie is een nieuwe manier van denken 
over verstedelijking en duurzame ontwikkeling, die veel navolging heeft 
gevonden in binnen- en buitenland.

De denkwijze behelst een integrale benadering van de stad als eco-
systeem, waarin drie aandachtsvelden verbonden zouden moeten wor-
den in een samenhangend ruimtelijk beleid: ‘stromen’ (water, verkeer, 
energie, afval), ‘plekken’ en ‘participanten’, De metaforen ‘de verant-
woordelijke stad’, ‘de levende stad’ en ‘de participerende stad’, duiden 
de drie perspectieven aan van waaruit de aandachtsvelden benaderd 
kunnen worden.

In het Structuurplan Land over de Waal laat de gemeente Nijmegen 
zien dat het nieuwe stadsdeel bij uitstek geschikt is om de ecopolis-stra-
tegie uit te werken en toe te passen om een duurzaam, samenhangend 
beleid op het gebied van milieu, natuur en stedenbouw te voeren. De 
gemeente voegt daar zelf sociale duurzaamheid aan toe; een duurzame 
stad is een voorwaarde voor de kwaliteit van het bestaan. Met de ‘par-
ticiperende stad’ streeft de gemeente naar een sociaal en ecologisch 
duurzame samenleving waarin de verantwoordelijkheid voor het creëren 

tweede plaats, en samenhangend met de trias, is het onontbeerlijk actief 
om te gaan met de verschillende belangen door de communicatie en 
interactie op gang te houden tussen de actoren die de drie rollen ver-
tegenwoordigen. Te meer omdat de praktijk laat zien dat vooral tijdens 
de uitvoering steeds weer nieuwe problemen ontstaan en beslissingen 
genomen moeten worden.

Samenwerking en overleg over de archeologiebeoefening en AMZ 
zijn dus een belangrijke factor in de handelingstheorie van ArcheoLogic. 
Op basis van deze generieke inzichten en opvattingen probeert Archeo-
Logic de ROB, als uitvoerder van de Monumentenwet, te overtuigen van 
de noodzaak normen en randvoorwaarden op te stellen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Uit de vergelijking van de handelingstheorieën van ArcheoLogic, 
GEM en ROB blijkt dat de betekenis van het monument voor zowel 
ROB als ArcheoLogic een tweede-ordenotie is. Dit verklaart waarom in 
het overleg tussen deze twee partijen de betekenis van het monument, 
althans de wetenschappelijke betekenis, geen onderwerp van discus-
sie was. Voor ArcheoLogic was het feit dat vindplaats 10 een door de 
Rijksdienst beschermd monument is, een gegeven. ArcheoLogic zet wel 
vraagtekens bij de wetenschappelijke betekenis en de status als monu-
ment, maar dat is niet de inzet van het overleg met de ROB. De inzet is 
de maatschappelijke betekenis van het monument.

ArcheoLogic interpreteert de maatschappelijke betekenis op het 
eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke bescherming van 
het monument op een zodanige manier dat aan het probleem van 
beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente aan de andere 
kant. tegemoet wordt gekomen. ArcheoLogic stelt een onderzoek voor 
naar de fysieke bescherming van het monument door middel van het 
opstellen van een PvE, dat in samenwerking met de ROB uitgevoerd 
moet worden om de noodzakelijk geachte consensus op te leveren. Dit 
voorstel van ArcheoLogic is te begrijpen als een concrete poging om de 
mogelijkheid van congruente betekenissen op het materiële niveau te 
verkennen.

De handelingstheorie van de ROB laat zien hoe onmogelijk die 
opgave is. Ten eerste telt voor de ROB alleen de wetenschappelijke 
betekenis van het monument. Kennis van het verleden moet voor de 
toekomst bewaard blijven door het garanderen van het behoud van het 
monument. In de tweede plaats beroept de ROB zich op de procedures 
van de Monumentenwet. Het toepassen van het vergunningenstelsel 
en de Richtlijn vergunningen is voor de ROB een effectieve manier om 
het monument voor toekomstige generaties archeologen te bewaren. 
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figuur 7.11 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Ontwerpers moeten rekening houden met te behou-
den vindplaatsen door ze op te nemen in de plannen.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud in situ van geselecteerde vindplaatsen.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur  
voor behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.10 Handelingstheorie Gemeente Nijmegen.

Element van handelingstheorie gemeente Nijmegen

Oordelen over oplossingen Workshops cultuurhistorie, om te onderzoeken wat  
de voorwaarden zijn voor het tot stand komen van 
betekenissen van het culturele erfgoed die kwaliteit 
leefmilieu versterken.

Probleemdefinitie Hoe cultuurhistorische waarden te betrekken bij het 
planproces voor het nieuwe stadsdeel Waalsprong 
zonder duurzaamheiddoelstelling te frustreren. 
Betekenis cultuurhistorische waarden: mogelijk middel 
om woon- en werkomgeving te verbeteren door identi-
teit te versterken en geschiedenis beleefbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling 
voorkomen. Zorgvuldig omgaan met natuur. Gaande 
houden van maatschappelijke dialoog over kwaliteit 
van leefomgeving
Cultuurhistorische waarden kunnen een betekenisvolle 
functie hebben als bijdrage aan kwaliteit van de leef-
omgeving. 

Gewenste inrichting van de samenleving Lokale overheid, burgers en private partijen dragen 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een duur-
zame samenleving, zowel in ecologisch als sociaal 
opzicht.
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en in stand houden van een leefbaar woon- en werkmilieu niet alleen 
een verantwoordelijk is van het lokale bestuur, maar van alle betrokke-
nen: burgers, publieke en private partijen.
Het realiseren van een duurzame samenleving vereist allereerst een 
goed beheer van ‘stromen’ om schone lucht, water en energie te produ-
ceren die een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van plekken – de 
‘verantwoordelijke stad’. Een goed beheer en benutten van plekken 
betekent een ruimtelijke vormgeving die kwaliteit van de leefomgeving 
nastreeft in ‘de levende stad’.

Cultuurhistorische waarden speelden in eerste instantie geen rol van 
betekenis in de planvorming. Door de sterke concentratie op ecologi-
sche duurzaamheid ging het gemeentebestuur voorbij aan de culturele 
bijzonderheden van het plangebied. Hoewel er verschillende inventari-
saties, zoals de cultuurhistorische verkenning van de RDMZ, uitgevoerd 
zijn, kregen die geen duidelijke plaats en functie in het structuurplan. 
De bezwaren van de ‘stakeholders’ van de zichtbare cultuurhistorie 
tegen de veronachtzaming en de dreigende teloorgang van het karakte-
ristieke open landschap van de Betuwe met zijn kleine dorpen, bewoog 
de gemeente tot een bezinning over de positie van de cultuurhistorische 
waarden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Waalsprong.

Dat ook het bodemarchief schade kon oplopen door de bouw van de 
nieuwe uitbreidingslocatie was natuurlijk wel bekend bij de gemeente. 
Het bestaan van een bodemarchief is immers geen nieuw fenomeen 
voor de gemeente. De lange traditie die in Nijmegen bestaat op het 
gebied van het archeologisch onderzoek heeft veel kennis over geschie-
denis van de stad gegenereerd. Nijmegen ontleent een belangrijk deel 
van haar identiteit aan het verleden. De gemeente heeft een eigen 
archeologiebeleid en een archeologische dienst en kent dus de proble-
matiek van het beheer van dat archief en het belang daarvan voor de 
vroege geschiedenis van stad en omgeving. 

De gemeente ontkende niet dat het structuurplan eenzijdig gecon-
centreerd was op natuur en milieu en zocht naar een middel om de 
discrepantie tussen natuur en cultuur te overbruggen. Het bestuur koos 
niet voor meer inventarisaties, maar voor een andere, een interactieve 
aanpak van de problematiek. Deze politieke keuze voor een participa-
tiebenadering laat de voorkeur van het bestuur zien voor interactieve 
beleidsvorming op het gebied van de omgang met cultuurhistorische 
waarden, een benadering die goed aansluit bij het concept van de ‘parti-
ciperende stad’ uit de ecopolis-strategie.

figuur 7.12 Handelingstheorie planners Nijmegen.

Element van handelingstheorie Planners Nijmegen

Oordelen over oplossingen Overleg en brainstormen in workshops met deskun-
digen op gebied van cultuurhistorische waarden.

Probleemdefinitie Strijdige belangen proberen te verbinden in  
het ontwerp van een masterplan, op basis van het 
Structuurplan.
Betekenis cultuurhistorische waarden: indien mogelijk 
benutten en/of als inspiratiebron voor ontwerp.

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe: strategie van de twee netwerken, 
water en verkeer als leidraad voor de inrichting.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de 
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg  
voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
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De interactieve aanpak kreeg gestalte in het instellen van de workshops 
cultuurhistorie. De workshops die het gemeentebestuur formeerde, 
waren bedoeld om te onderzoeken hoe de culturele factor bij het plan-
proces betrokken kan worden zonder afbreuk te doen aan de duurzaam-
heiddoelstelling. En vervolgens welke bijdrage de cultuurhistorie aan de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving kan leveren.

De gemeente creëerde met de workshops dus de expliciete moge-
lijkheid congruente betekenissen tot stand te brengen. Een dergelijke 
strategie kan echter alleen slagen als ook de andere participanten, 
zoals de ROB (en RDMZ), een noemenswaardige inzet leveren. Aan 
de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congruente 
betekenissen is daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de moge-
lijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd aan 
de zelfreferentialiteit van handelingstheorieën van actoren, die tweede-
ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 al is besproken.

De ROB claimt een voorkeurspositie die zijn oorsprong vindt in de 
toegekende betekenis aan het bodemarchief. Voor de ROB betekent 
het bodemarchief de onderzoeksbron voor archeologen die toeganke-
lijk moet blijven voor toekomstige generaties. Voor de ROB is het dus 
vooral de wetenschappelijke waarde die verdedigd moet worden tegen 
de belangen van de gemeente. De ROB probeert in de workshops de 
ontwerpers ervan te overtuigen dat de archeologische vindplaatsen van 
grote waarde zijn en zoveel mogelijk behouden moeten blijven. De ont-
werpers worden geacht daar rekening mee te houden door de vindplaat-
sen in te passen in de plannen. 

De ecopolis-strategie is meer dan een ontwerpmethode, zoals hier-
boven duidelijk is gemaakt. Het model bevat echter wel een organise-
rend principe of leidraad voor het ontwerp. Dit is de zogenaamde ‘stra-
tegie van de twee netwerken’, die de ontwerpers van het structuurplan 
toepasten. Volgens de inzichten van de ontwerpers moet het water- en 
verkeerssysteem de ruimte structureren in een functionele samenhang 
die bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze structuren ken-
nen wel een zekere flexibiliteit, vooral het watersysteem. Zo schuiven de 
ontwerpers met de locatie van de plassen om tegemoet te komen aan 
de belangen van de ROB en het monument Zuiderveld-west te ontzien. 
Het overleg in de workshops met de stadsarcheoloog is vruchtbaar, 
omdat het afspraken oplevert over welke vindplaatsen ontzien kunnen 
worden in bijvoorbeeld groenstroken en parken, en welke opgegraven 
moeten worden.

De vergelijking van de respectievelijke handelingstheorieën laat zien 
dat van gedeelde betekenissen van het gemeenschappelijk object van 
interesse tussen de betrokken actoren geen sprake is. Voor de gemeente 
zijn de cultuurhistorische waarden een mogelijk middel om de kwa-
liteit van het stedelijk leefmilieu en woonomgeving te verbeteren en 
zodoende bij te dragen aan de ‘levende stad’. De archeologische vind-
plaatsen hebben vooral de betekenis van leverancier van kennis over 
de geschiedenis van de stad. Cultuurhistorische waarden inclusief de 
archeologische vindplaatsen hebben voor de ontwerpers een instrumen-
tele betekenis als eventuele inspiratiebron voor het ontwerp.

De ROB kent het bodemarchief uitsluitend een wetenschappelijke 
betekenis toe, gericht op kennisvermeerdering voor toekomstige gene-
raties archeologen. Voor de stadsarcheoloog heeft het bodemarchief een 
tweeledige betekenis, in de eerste plaats een wetenschappelijke en daar-
naast een sociaal-culturele betekenis als het geheugen van de samenle-
ving en speciaal van het oude en nieuwe Nijmegen.

Het gemeentebestuur had zich al voor het instellen van de workshops 
gerealiseerd dat er geen ‘gedeelde betekenissen’ te vinden zouden zijn. 
B&W beseften dat de cultuurhistorici gemotiveerd zijn door betekenis-
sen die normatief ontologisch van oorsprong zijn, en dat de discussie 
en het conflict over het behoud van cultuurhistorische waarden zich op 
het tweede-ordeniveau afspeelde.

Juist daarom bedacht de gemeente de workshops: om de deskundi-
gen op het gebied van de cultuurhistorie de gelegenheid te geven tot het 
ontwikkelen van ideeën over een andere manier van omgaan met het 
erfgoed en deze ideeën te transformeren in constructieve en vooral con-
crete voorstellen en oplossingen. De gemeente geeft daarmee aan het 
proces belangrijk te vinden, naast de inhoud. Een proces waarin samen 
met de ontwerpers nagedacht kan worden over wat de beste manier van 
omgaan met de cultuurhistorische waarden is, met als uiteindelijk doel 
het verbeteren van de dagelijkse woon- en werkomgeving. De gemeente 
probeerde het debat daarom te verplaatsen naar het niveau van de eer-
ste orde en de discussie met de ontwerpers en landschapsarchitect te 
stimuleren om nieuwe inzichten op te doen die tot uitvoerbare oplos-
singen leiden. De uitkomsten van de workshops lieten echter zien dat de 
congruente betekenissen die de gemeente bewust probeerde boven tafel 
te krijgen niet tot stand kwamen. Het resultaat van de workshops was 
minimaal. Alleen de stadsarcheoloog gebruikte de workshops op een 
constructieve en productieve manier door met de ontwerpers en uitvoer-
ders af te stemmen om geselecteerde opgravingen te kunnen plannen.
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7.2 condities voor congruente betekenissen

In de vorige paragraaf hebben heb ik aannemelijk gemaakt dat er in alle 
besproken episodes gunstige omstandigheden aanwezig waren om 
congruente betekenissen te realiseren, die zich uiteindelijk echter niet 
materialiseerden. De vraag is nu waarom dat niet gebeurde. Om die 
vraag te beantwoorden is het zinvol de voorwaarden te traceren waar-
onder congruente betekenissen meer of minder waarschijnlijk zijn. Uit 
de episodes en de reconstructie van de handelingstheorieën van alle 
betrokken actoren zijn twee wegen te distilleren die naar congruente 
betekenissen kunnen leiden: de weg van de substantiële en de weg van 
de procedurele rationaliteit. Deze twee denkwijzen bevatten een aantal 
condities, waaraan voldaan moet zijn om een voedingsbodem te creë-
ren voor zulke congruente betekenissen.

7.2.1 Verschillende rationaliteiten

Van substantiële rationaliteit is sprake als handelen getuigt van inzicht 
in de samenhang van gebeurtenissen in een bepaalde situatie en de 
oordeelsvorming en keuzen voor oplossingen gebaseerd zijn op afwe-
gingen van waarden en betekenissen, die relevant zijn in die situatie.3

Dit komt overeen met de essentie over een handelingstheorie zoals 
in hoofdstuk 3 besproken: mensen handelen vanuit waarden en achter-
grondtheorieën. De onverwachte ontdekking van de tempel in Elst-
Westeraam opende de weg voor een substantiële benadering van het 
probleem dat door de vondst werd veroorzaakt. De verschijning van een 
artefact prikkelde de reflectie van diverse actoren en bracht verscheidene 
betekenis- en zingevingconstructies voort.

De wethouder, door het artefact een betekenis toe te kennen als 
zichtbaar, tastbaar en authentiek teken uit het verleden, construeert een 
samenhangende visie waarin het dorp Elst een historische identiteit 
krijgt toebedeeld die vooral het religieuze centrum dat Elst ooit zou zijn 
geweest, accentueert. De afwegingen voor de keuze om het artefact 
te behouden, berusten op zijn waarden en overtuigingen, dus op de 
achtergrondtheorieën van de wethouder. Een belangrijke waarde is het 
vormgeven aan de kwaliteit van de leefomgeving, waaraan het behoud 
van het artefact kan bijdragen. 

3)  Blokland 2001: 243, 244. De auteur bespreekt hier de 

substantiële rationaliteit volgens Mannheim.

Procedurele rationaliteit is een denkwijze waarbij naar oplossingen 
wordt gezocht via een proces van interactie tussen verschillende actoren 
door dialoog, deliberatie en debat. Het idee van het gemeentebestuur 
van Nijmegen om workshops op te zetten is een voorbeeld van een 
dergelijke rationaliteit. De bedoeling is dat zich een dialoog ontspint 
waarin nieuwe ideeën over de omgang met het lokale bodemarchief tot 
ontwikkeling kunnen komen en het traditionele denken in termen van 
behoud ontmoedigd wordt. De gemeente probeert zodoende een vorm 
van heen en weer denken te stimuleren tussen het abstracte en concrete 
niveau – het algemenere niveau van waarden en betekenissen enerzijds 
en de concrete situatie van specifieke vindplaatsen anderzijds.

Langs deze weg proberen B&W met de participanten van de work-
shops tot overeenstemming te komen over hoe cultuurhistorische en 
archeologische waarden een plaats te geven in het planproces. Met de 
workshops introduceert de gemeente een nieuwe, informele vorm van 
communicatie die een meerwaarde kan betekenen ten opzichte van 
formeel, ambtelijk overleg.

De twee routes van de procedurele en substantiële rationaliteit – via het 
artefact en via de dialoog, die beide naar congruente betekenissen kun-
nen leiden – laten zich samenvatten in een reeks van condities waaraan 
voldaan moet zijn, willen congruente betekenissen te voorschijn komen 
en beklijven. Deze condities behoeven een nadere explicitering en zijn 
van belang omdat het concept ‘congruente betekenissen’ weliswaar 
theoretisch van aard is, maar ook aangrijpingspunten biedt voor toepas-
sing in de praktijk. De voorwaarden geven inzichten die een richtsnoer 
kunnen vormen voor het praktisch handelen en wat de verschillende 
actoren kunnen doen om het ontstaan van congruente betekenissen te 
stimuleren.

7.2.2 Voorwaarden

Het artefact waar het allemaal om te doen is, zien we in de handelings-
theorieën terug in meer concrete begrippen, om recht te doen aan de 
nuances en verscheidenheid aan betekenissen die er bestaan. Archeolo-
gen denken in termen van het bodemarchief, een overkoepelend begrip, 
dat hoewel vaak beperkt tot Nederland, in principe geen geografische 
grenzen kent. In specifieke situaties waar het lokale bodemarchief is 
onderzocht, gebruiken archeologen concretere begrippen als ‘monu-
menten’, ‘vindplaatsen’ en ‘tempels’.
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Voor de gemeenten en planners die niet bekend zijn met archeologie is 
een vindplaats een onbekend verschijnsel. Voor hen is wat archeologen 
een vindplaats noemen in eerste instantie niet anders dan een terrein,  
waarvan door archeologen aannemelijk is gemaakt met de thans 
beschikbare middelen dat zich in de bodem sporen en overblijfselen 
uit het verleden bevinden. In strikte zin is er dus geen sprake van een 
‘gemeenschappelijk object’ van handelen; dat object moet eerst gecre-
ëerd worden.

Als we de handelingstheorieën van alle actoren in de drie gevallen 
nader bezien, blijkt dat het element betekenissen die actoren toeken-
nen aan het ‘gemeenschappelijk object van beleid’ zich op verschillende 
niveaus bevindt. Bij alle archeologen is de betekenis van het bodemar-
chief op het vierde niveau gesitueerd. Voor de gemeenten en planners 
ligt de positie van de betekenis van het lokale bodemarchief op het 
tweede, fenomenologische niveau en is dus een notie van de eerste 
orde. Dat wil zeggen dat toegekende betekenissen situationeel bepaald 
worden. Gedeelde betekenissen liggen dan ook niet voor de hand. In 
een specifieke situatie gaat het bij planners en gemeente om delen van 
het lokale bodemarchief, voor archeologen om vindplaatsen. Dat is waar 
de strijd over gaat.

De constatering dat de betekenissen die actoren toekennen aan het 
lokale bodemarchief op een verschillend niveau liggen van de respectie-
velijke handelingstheorieën is een belangrijk gegeven. Deze fundamen-
tele discrepantie is de uitdrukking van het feit dat we hier te maken 
hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijksoortige han-
delingstheorieën.

Motieven voor het handelen en de argumenten om dat handelen te 
rechtvaardigen verschillen hemelsbreed. De ROB is gemotiveerd door de 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en de rechtvaardiging 
voor hun handelingen in specifieke situaties komt voort uit overtuigingen 
en veronderstellingen over wat AMZ is en behoort te zijn. Gemeenten en 
planners aan de andere kant handelen vanuit een visie op de inrichting 
van de samenleving respectievelijk de ruimte en rechtvaardigen hun han-
delen met argumenten die de kwaliteit van de leefomgeving bevorderen 
ten behoeve van de bewoners.

Actoren toetsen dus hun handelen aan de eigen achtergrondtheo-
rieën die voor gemeenten en planners enerzijds en de ROB anderzijds 
wezenlijk verschillen. Nu zijn het juist deze verschillen die ervoor zor-
gen dat er geen sprake is van rivaliteit, zoals wel het geval kan zijn bij 
beleidsmakers en politici die antagonistische opvattingen hebben over 
de inrichting van de samenleving en, bijvoorbeeld bij coalitievorming, 

compromissen moeten sluiten. In het geval van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën hoeven compromissen geen eerste optie 
te zijn. Het zijn voornamelijk de verschillen in achtergrondtheorieën 
en in de positie van betekenissen die het mogelijk maken voorwaarden 
voor het tot stand komen van congruente betekenissen te benoemen, 
zoals we nog zullen zien.

De tegenstellingen waarvan wel degelijk sprake is en die zich mani-
festeren op het eerste-ordeniveau in het claimen van voorkeursposities 
voor respectievelijk wonen of cultuur, kunnen echter overwonnen wor-
den door congruente betekenissen, althans als voldaan is aan de voor-
waarden die ik hieronder zal bespreken.

De condities voor het ontstaan van congruente betekenissen die impli-
ciet in de substantiële en procedurele denkwijzen en uit de reconstructie 
van de handelingstheorieën in §7.1 zijn af te leiden, zijn de volgende:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
 vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.
2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
 indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
 leven wordt gewekt.
3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 

 zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief tot een bewuste poging om ‘congruente 
 betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie en openstaan voor de 
 opvattingen van anderen. Met andere woorden: ze moeten de hande-
 lingstheorie van de ander leren kennen.

Deze condities zullen kort worden toegelicht om duidelijk te maken 
waarom ze belangrijk zijn voor de totstandkoming van congruente  
betekenissen. Vervolgens wordt voor de in §7.1 geselecteerde episodes 
aangeven aan welke condities in welke gevallen is voldaan. Eerst voor  
de eerste drie voorwaarden, later voor de vierde en vijfde.

De eerste drie voorwaarden, die vooral betrekking hebben op de 
gemeenten en planners, hangen onderling samen en moeten alle drie 
vervuld zijn om tot congruente betekenissen te komen.

De eerste voorwaarde is dat gemeentebesturen en planners in staat 
moeten zijn het lokale bodemarchief als middel te identificeren dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid, binnen de reikwijdte 
van hun empirische en normatieve achtergrondtheorieën. De betekenis 
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van het lokale bodemarchief bevindt zich op het tweede, fenomenolo-
gische niveau van hun handelingstheorieën, waar verschijnselen een 
betekenis krijgen toegekend in het licht van het probleem. Gemeenten 
en planners beoordelen of een vindplaats een probleem bij het realise-
ren van de Vinexlocaties kan oplossen of omgekeerd vooral problemen 
veroorzaakt. De afwegingen die gemeenten en planners in deze maken, 
worden getoetst aan hun achtergrondtheorieën. Zij beoordelen situaties 
conform hun tweede-ordenoties. Gemeenten en planners moeten dus 
in staat zijn een betekenis aan het lokale bodemarchief te geven die 
bijdraagt aan het uiteindelijk effectueren van de kwaliteit van de leefom-
geving van de nieuwe woonwijken. Die betekenis moet tevens resulteren 
in het behoud van vindplaatsen die door de ROB zijn geselecteerd, 
waarmee congruentie in het verschiet ligt.

Om de stap te kunnen maken van probleem naar mogelijk middel dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid is de tweede conditie 
noodzakelijk. Het artefact kan alleen een instrumentele functie vervul-
len bij het realiseren van de woningbouwlocaties als het zichtbaar is of 
zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan bereikt worden langs de twee wegen: 
direct via een zichtbaar artefact of via de dialoog. Om het artefact te 
kunnen identificeren als middel is het essentieel dat het verleden op de 
een of andere manier aanschouwelijk wordt gemaakt. Alleen op deze 
manier kan het artefact een positieve betekenis als middel toegekend 
krijgen. De relatie met het eigen beleid, vooral met de achtergrondthe-
orieën, is daarmee heel inzichtelijk; voor gemeenten en planners is de 
kwaliteit van de leefomgeving er alleen mee gediend als archeologische 
fenomenen een visuele verschijningsvorm krijgen, het liefst tastbaar en 
authentiek, maar ook abstractere referenties aan het verleden kunnen 
een positieve bijdrage leveren aan de identiteit van de nieuwe stadsde-
len en woonwijken. De ontwikkeling van ideeën die nodig zijn om delen 
van het lokale bodemarchief te ‘visualiseren’ zal in de meeste gevallen 
niet alleen van de kant van gemeenten en planners kunnen komen. Om 
het verleden zichtbaar te maken, is een samenspraak geboden tussen 
planners, archeologen en ROB. Die laatsten zijn immers de deskundi-
gen en dus de aangewezen actoren om behulpzaam te zijn bij het con-
ceptualiseren van het verleden, door bijvoorbeeld verhalen en beelden 
over de geschiedenis aan te reiken.

De derde voorwaarde is echter dat ideeënontwikkeling op zich niet 
voldoende is. Ook al monden ideeën uit in een concreet ontwerp waarin 
iedereen zich kan vinden, de uitvoering van het ontwerp moet gegaran-
deerd zijn. Elk ontwerp moet dus in overeenstemming zijn met de ach-
tergrondtheorieën van alle betrokken actoren, die zich vervolgens daar-

aan moeten verbinden. Een ontwerp om iets van het verleden zichtbaar 
te maken kan de uitdrukking zijn van congruente betekenissen en een 
perspectief bieden op gecoördineerd handelen. Maar een idee, want elk 
ontwerp is niet meer dan een concrete representatie van een idee, moet 
uitvoerbaar en haalbaar zijn. Tussen ontwerp en uitvoering kan nog van 
alles gebeuren, staan wetten in de weg en andere verdragen.

Te voldoen aan al deze condities is nog niet eenvoudig voor met 
name de gemeenten en planners. Het gaat niet vanzelf en meestal niet 
in één keer; in het algemeen is daar een proces van leren en zingeving 
voor nodig, zoals de veelvuldige literatuur over dit onderwerp – leren 
– uitwijst.4 In het type leren dat hier bedoeld wordt, gaat het niet om 
het bekende ‘schoolse’ leren als kennisoverdracht, maar om ‘[…] een 
proces van bezinning op de eigen overwegingen en gedachten dat ertoe 
leidt alternatieve gedragsopties als zinvol te beschouwen. “Zinvol” wil 
daarbij zeggen: als een haalbare en acceptabele oplossing voor de door 
henzelf ervaren problemen.’5 Deze omschrijving van leren is onder meer 
gebaseerd op het werk van Schön, die al signaleerde dat reflectie op 
het eigen handelen een kenmerk is van een goede professional. Schön 
merkte daar echter bij op dat ‘reflection-in-action’ vaak beperkt is tot 
eerste-ordereflectie over probleemdefinities en oplossingsrichtingen. 
Bezinning op de eigen achtergrondtheorieën komt minder frequent 
voor. Die achtergrondtheorieën, bestaande uit normen en waarden, 
ervaringskennis behorende bij een bepaald beroep, vormen een con-
stante en zullen niet snel ter discussie staan (hoofdstuk 3). De besten-
digheid van al deze theorieën zorgt nu juist voor houvast en zekerheid 
bij het zoeken van oplossingen voor problemen. Schön geeft daarmee 
aan dat reflectie op het eigen ‘frame’, dus op de eigen tweede-ordeop-
vattingen, zeldzaam is en alleen onder bepaalde omstandigheden plau-
sibel is. Veranderingen in of van achtergrondtheorieën vergt dus een 
leerproces. 

Om te verklaren waarom aan de genoemde voorwaarden niet vol-
daan was, zal ik in de volgende paragraaf de condities vergelijken met 
de vier episoden die behandeld zijn in §7.1. De eerste drie condities heb-
ben betrekking op de substantiële rationaliteit, de vierde en vijfde op de 
procedurele rationaliteit.

4)  Sabatier 1987 en 1993. Eberg e.a., 1996. Loeber 2004b.

5)  Loeber 2004a. Zie ook Grin & Van de Graaf 1996a en 

1996b. Schön 1983.
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7.2.3  De eerste drie condities 

De Hoge Hof

Het geval van Elst illustreert hoe gemeente en planners in eerste instan-
tie in staat leken een instrumentele visie te ontwikkelen op het lokale 
bodemarchief, en het monument De Hoge Hof als een mogelijk middel 
in hun eigen beleid konden identificeren, en waarom dat uiteindelijk niet 
van de grond kwam.

Nadat het monument eerder in het planproces als complicerende 
factor werd ervaren, leerde de gemeente echter door de communicatie 
en confrontatie met de ROB min of meer begrijpen wat een archeolo-
gisch monument in de bodem voorstelt en veranderde de betekenis 
van het monument geleidelijk aan van probleem naar mogelijk middel. 
Dit begrip leidde tot reflectie, met als gevolg dat gemeente en planners 
gingen inzien dat ook archeologische waarden, naast de cultuurhistori-
sche, als identiteitsverhogend element kunnen fungeren en de woon- en 
werkomgeving kwalitatief kunnen verbeteren. Tegelijkertijd werden hun 
achtergrondtheorieën aangevuld met noties over de positieve bijdrage 
van archeologische fenomenen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Nieuwe inzichten en interpretaties kunnen dus veranderingen bewerk-
stelligen in de achtergrondtheorieën. In de gemeente Elst is dit evident 
waarneembaar in de kwestie rond het wettelijk beschermde monument 
De Hoge Hof, dat uiteindelijk een betekenis kreeg als middel in een 
beleid, dat de kwaliteit van de leefomgeving beoogde te verwezenlij-
ken. De Hoge Hof werd gedacht als een open ruimte, als deel van het 
publieke domein.

Openbare ruimtes zijn in de visie van de stedenbouwkundigen in elke 
verstedelijkingslocatie een noodzakelijk bestanddeel van het plan, dus 
ook in Elst-Westeraam. In eerste instantie hebben deze openbare ruimtes 
nog geen concrete invulling, maar kunnen afhankelijk van de behoefte 
als ontmoetingsplaatsen in de vorm van bijvoorbeeld plein, brink of park 
fungeren. Zo worden de monumenten voorzieningen voor toekomstige 
bewoners in de sfeer van het publieke domein.

Aan de eerste voorwaarde was vooralsnog voldaan; gemeente en 
planners waren in staat geweest De Hoge Hof een functie te geven als 
een element dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daar-
mee was een aanzet aanwezig tot congruente betekenissen, omdat 
handhaven van het monument ook het behoud van de wetenschappe-
lijke betekenis voor de ROB garandeerde. Let wel, de gemeente was niet 

gemotiveerd om een bijdrage aan archeologische kennisvermeerdering 
te leveren, maar om de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen, 
waar het monument een hulpmiddel bij kon zijn.

Al snel bleek dat het idee van een open ruimte niet werkte en de plan-
ners de grond nodig hadden voor andere functies, omdat een braaklig-
gend stuk grond ten enenmale niet bijdraagt aan het creëren van een 
goede leefomgeving. De aanwezigheid van een onzichtbaar monument 
is op zich dus niet voldoende om de kwaliteit en identiteit van de nieuwe 
wijk een impuls te geven. De eerste voorwaarde op zichzelf volstaat dus 
niet.

Het gemeentebestuur wilde iets concreets zien en het is begrijpelijk 
dat daarbij een relatie gelegd werd met wat zich in de bodem bevindt. 
Hier komt dus de tweede voorwaarde tevoorschijn voor het ontstaan 
van congruente betekenissen: delen van het lokale bodemarchief die 
niet opgegraven worden, in tegenstelling tot de tempel, kunnen alleen 
een positieve betekenis toegekend krijgen als het verleden op de een 
of andere manier zichtbaar wordt gemaakt. ‘Visualiseren’ is de term 
die hiervoor gemunt is door ontwerpers en archeologen. Eenvoudig is 
dat nog niet, het wezen van een archeologisch monument bestaat er 
immers uit dat niet bekend is wat de bodem bevat. Althans niet empi-
risch aantoonbaar, maar archeologen vermoeden dat de bodem sporen 
herbergt van een Bataafse nederzetting.

Het ontwerp van de functiestructuur (figuur 4.4) laat zien hoe de plan-
ners denken over het zichtbaar maken van archeologische kwaliteiten. 
In deze visie moet het verbeelden van het verleden meer behelzen dan 
abstracte referenties. Het zijn in eerste instantie ‘vondsten’, concrete 
objecten, die op de een of andere wijze te benutten zijn bij de vormge-
ving van de open plekken als identiteitsbepalende elementen. De plan-
ners geven hoe dan ook blijk oog te hebben voor de culturele betekenis 
van het monument, anders dan de ROB, voor wie alleen de wetenschap-
pelijke betekenis telt. De ROB zou bovendien de planners behulpzaam 
moeten zijn met kennis om de geschiedenis toegankelijk te maken op 
een zodanige manier, dat zij een functie kan vervullen bij de vormgeving 
van de kwaliteit van de leefomgeving.

Een ander idee van de planners is om De Hoge Hof zichtbaar te 
maken als ‘lieu de mémoire’. De ingeving om van De Hoge Hof, niet 
voor niets eerder de Woerd genaamd, een ‘terp’ te maken als een aan-
schouwelijke herinnering aan de vroegere nederzetting, doet overigens 
recht aan de oorspronkelijke betekenis van het woord monument: 
gedenkteken.
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Het denken over het zichtbaar maken van authentieke overblijfselen 
en andere vormen van visualiseren is dus inderdaad een absolute 
voorwaarde voor het ontstaan van congruente betekenissen. De ideeën 
moeten echter omgezet worden in concrete ontwerpen en daadwerkelijk 
uitgevoerd, de derde conditie.

Of dat laatste gebeurd is, valt buiten de periode van dit onderzoek. 
Anno 2010 is er inderdaad een soort terp gecreëerd op het monument, 
waarin een rechthoekige groene speelweide is uitgediept. Op de zuid-
oostelijke hoek, langs het Aamse pad, staat een blauw kunstwerk, een 
kleine ‘uitkijktoren’, waar in stalen platen teksten zijn te lezen over het 
monument en de tempel. Vooralsnog lijkt de vormgeving een enigszins 
uitgeklede versie van het erfgoedplan (zie hoofdstuk 4).

De tempel

Als in een flits is aan de eerste twee condities voldaan in Elst tijdens 
de episode van de vondst van de tempel. De substantiële rationaliteit 
waarmee de wethouder het artefact benaderde, deed hem onmiddellijk 
de mogelijkheden zien om de identiteit van het dorp Elst te accentueren. 
Ook de derde conditie is voor een groot deel vervuld, als de authentieke 
tempelresten zichtbaar worden tijdens de opgraving. Cruciaal zou het 
kiezen van het juiste moment om de resten te conserveren, zijn geweest. 
Vervolgens had nog wel het een en ander moeten gebeuren, in de derde 
dimensie bijvoorbeeld, om het tempelcomplex werkelijk attractief te 
maken voor bewoners en andere bezoekers. Bovendien had het geheel 
onderbouwd moeten worden door een (wetenschappelijk) verhaal.

Zover komt het echter niet. De ROB besluit de tempel op te graven in 
plaats van in situ te behouden. De ROB blijkt niet geïnteresseerd te zijn 
in het toegankelijk maken van het erfgoed voor het publiek. Dat Reuvens 
deze mogelijkheid al zag, is niet in het collectieve geheugen van de ROB 
opgeslagen.

De verschillende betekenissen die gemeente en archeologen aan het 
artefact toekennen, vinden hun oorsprong in twee van elkaar verschil-
lende processen van toe-eigening. De wethouder verbeeldt het artefact 
als Stonehenge, benoemt Elst als een centrum in het religieuze land-
schap en verbindt het met het heden, de Grote Kerk, die zelf ook een 
geschiedenis heeft. Daarop volgt de herkenning van dat beeld, het derde 
element van het proces van toe-eigening volgens Frijhoff,6 als een zin-
volle representatie van Elst, dat zich onderscheidt van andere dorpen in 

6)  Frijhoff 1992: 614-634.

de omgeving. In dit proces van toe-eigening construeert de wethouder 
dus een identiteit van Elst en smeedt het artefact om tot erfgoed. De 
ROB eigent zich de tempel op een andere manier toe. Het artefact is 
aanleiding tot reflectie: hoe zien wij onszelf: als beleidsinstantie of als 
archeoloog, en wat doen wij als beroepsgroep: opgraven of behouden?

De voorkeur die archeologen delen voor de betekenis van het 
bodemarchief als onderzoeksbron, geeft de doorslag. Het streven naar 
kennisvermeerdering van het verleden is een zinvolle voorstelling van 
de beroepsgroep. In dit proces van toe-eigening gaat het om identi-
teitsbesef; het besef van de identiteit als archeoloog. Zo kan de omme-
zwaai die de ROB maakt verklaard worden: in het geval van de tempel 
gedraagt de ROB zich als ‘archeoloog’ die zich laat leiden door het 
wetenschappelijk discours en niet als een Rijksdienst die verantwoorde-
lijk is voor het implementeren van het Malta-beleid. 

7.2.4   De vierde conditie: een actor moet het initiatief nemen 

In het geval van De Hoge Hof lag het initiatief tot congruente betekenis-
sen bij de planners. Zij kwamen met ideeën om het verleden aanschou-
welijk te maken via het ontwerp. De wethouder was de initiatiefnemer in 
het geval van de tempel. Het zal duidelijk zijn dat iemand het initiatief 
moet nemen. Congruente betekenissen kunnen weliswaar bij toeval 
ontstaan, maar vereisen in het algemeen een speciale en extra inzet, het 
creëren van een forum waarin het debat gericht is op het bereiken van 
zulke betekenissen. Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten van een der-
gelijk proces congruente betekenissen zal opleveren; daartoe moet ook 
aan de eerste drie voorwaarden voldaan zijn.

Het adviesbureau ArcheoLogic neemt het initiatief, in het geval van 
vindplaats 10 in Arnhem-Schuytgraaf, om ‘congruente betekenissen’ 
te bewerkstelligen. Een initiatief dat echter gedoemd is te mislukken. 
ArcheoLogic doet een poging om door de fysieke bescherming van het 
wettelijke beschermde monument mogelijkheden te zoeken voor meer-
voudig ruimtegebruik. De bedoeling is de ontwikkeling van het stedelijk 
centrum van de nieuwe woonwijk niet onnodig te belemmeren en tegelij-
kertijd schade aan het monument zoveel mogelijk te beperken. Kortom: 
‘archeologie sparend bouwen’.7 ArcheoLogic verwoordt op deze wijze de 
bezwaren van zowel de GEM als de gemeenteraad, die weliswaar positief 
adviseerde over de wettelijke bescherming, maar daaraan twee voorwaar-

7)  Isarin 2007.
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den koppelde, die inhielden dat het monument niet kon blijven liggen 
als een grote, lege en ongebruikte open ruimte.8 De fysieke bescherming, 
zoals ArcheoLogic zich die voorstelt, begint met een onderzoek dat ken-
nis moet opleveren over welke bouwtechnische ingrepen en maatregelen 
wel of niet kunnen plaatsvinden op en in de omgeving van het monu-
ment, vertaald in begrijpelijke randvoorwaarden voor ontwerpers en 
technici. De bedoeling is om op voorhand duidelijke criteria te verkrijgen, 
opdat ontwerpers slimme oplossingen kunnen bedenken.

ArcheoLogic ziet in dat een dergelijk onderzoek waarin een PvE een 
belangrijk instrument is alleen maar positieve resultaten kan opleveren 
als het in samenwerking en interactie met de ROB wordt uitgevoerd. 
Het streven is consensus. Het onderzoek dat ArcheoLogic voorstelt, is 
te begrijpen als een concrete poging op het materiële niveau naar de 
mogelijkheid van – in mijn termen – congruente betekenissen. In de 
handelingstheorie van ArcheoLogic zijn de motieven voor een dergelijke 
benadering te vinden in de nadruk op de maatschappelijke betekenis 
van de archeologiebeoefening. Die maatschappelijke betekenis bestaat 
in het denken van ArcheoLogic uit twee aspecten. Het eerste element 
bestaat uit het rekening houden met andere belangen dan het belang 
zoals de ROB dat percipieert, en het tweede uit het maatschappelijk 
benutten van ‘de archeologie’ door het verleden op de een of andere 
manier zichtbaar te maken. ArcheoLogic interpreteert de maatschap-
pelijke betekenis op eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke 
bescherming van het monument op een zodanige manier dat aan het 
probleem van beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente 
aan de andere kant, tegemoet wordt gekomen.

Het streven naar consensus loopt echter op niets uit. De reden 
wordt duidelijk door een vergelijking van de handelingstheorieën van 
de ROB en ArcheoLogic. In die handelingstheorieën bevinden zich de 
betekenissen die deze actoren toekennen aan het bodemarchief op 
hetzelfde niveau, op het vierde normatief ontologische niveau. Deels 
overlappend in de wetenschappelijke betekenis, zijn de respectievelijke 
handelingstheorieën tegelijkertijd ook rivaliserend, omdat ArcheoLogic 
naast de wetenschappelijke ook de maatschappelijke betekenis van het 
bodem archief erkent. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de ach-

8)  De twee kanttekeningen die de gemeenteraad maakte bij 

het advies voor de wettelijke bescherming waren de volgende: 

de ontwikkeling van stedelijke functies in het centrumgebied 

moest doorgang kunnen vinden en men wilde weten wat de 

voorwaarden zijn waaronder ingrepen in de bodem wel of niet 

mogelijk zijn.

tergrondtheorieën van deze actoren. Dit verklaart de machtsstrijd die 
tijdens het overleg ontstaat. 

De ROB die geen kennis van het fysiek beschermen van monumen-
ten bezit en ook geen moeite doet om de benodigde expertise te verkrij-
gen, ziet zich de macht ontnomen worden door de als confronterend 
ervaren eisen die ArcheoLogic stelt. De ROB wil niet meedenken over 
de problematiek en gaat de dialoog uit de weg. De ROB blijft zich beroe-
pen op de wet met alle voorgeschreven procedures en verschaft zich 
zodoende een machtspositie. Hoewel ArcheoLogic probeert gunstige 
omstandigheden te creëren voor het bereiken van congruente betekenis-
sen, lukt het niet deze formalistische opstelling van de ROB te doorbre-
ken en de communicatie op gang te houden. Congruente betekenissen 
verdwijnen uit beeld.

De poging van ArcheoLogic was gedoemd te mislukken, omdat aan 
geen van de andere condities voldaan was. De ligging van vindplaats 
10 maakte het vrijwel direct na de ontdekking onmogelijk congruente 
betekenissen te bereiken. Christiaanse, de stedenbouwkundige, verant-
woordelijk voor het oorspronkelijke masterplan, zegt hier later over: ‘[…] 
Het eerste dat ik dacht was eerlijk gezegd: dat ruimen we binnenkort 
wel uit de weg. Een paar botjes en wat asresten uit een verleden tijd, 
waarvan de omvang en vorm niet duidelijk waarneembaar zijn. Moet je 
dat wel bewaren en miljoenen uitgeven om eromheen te bouwen?’9 Het 
probleem werd nog complexer toen de vindplaats steeds weer groter 
van omvang bleek dan gedacht. Omvang (circa 4 ha) en ligging, exact in 
de enige ontsluitingsweg en bij het NS-station, zorgden al voor onover-
komelijke problemen. Voeg daarbij de duurste grond van Schuytgraaf, in 
het centrum van de nieuwe woonwijk met de hoogste geplande bebou-
wingsdichtheid, en je praat over extreem grote verliezen voor gemeente 
en GEM.10 Het was dus onmogelijk voor gemeente en GEM om vind-
plaats 10 anders te zien dan een grote belemmering voor het realiseren 
van de eigen voorkeuren. Om de vindplaats en later het monument 
als middel te identificeren, als bijdrage aan de kwaliteit van de leefom-
geving, is nooit een optie geweest. De wettelijke bescherming van een 
monument blijkt congruente betekenissen juist in de weg te staan.

Duidelijk is dat het monument en de inrichting daarvan niet pas-
sen in de rationaliteit van de stedenbouwkundige en de GEM, terwijl 
in Elst precies het omgekeerde het geval was. Daar was de inrichting 

9)  GEM Schuytgraaf 2005: 18.

10)  Idem: 11.
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van De Hoge Hof juist wel rationeel, omdat ze paste in de achtergrond-
theorieën van de planners en het gemeentebestuur, die een historisch 
aanzien van het monument als bijdrage tot de kwaliteit van de leefom-
geving beschouwden. Daarmee wordt opnieuw geïllustreerd dat actoren 
handelen conform hun achtergrondtheorieën. De inrichting van vind-
plaats 10 kan dan ook geen invloed meer uitoefenen op het ontstaan 
van congruente betekenissen. 

Aan ideeën is in ieder geval geen gebrek in de brainstormsessies die 
georganiseerd worden op initiatief van ArcheoLogic om suggesties te 
doen voor de visualisering van het monument. Een archeologiepark is 
de eerste optie, een in die tijd vaker gehanteerde oplossing om wettelijk 
beschermde monumenten te ontzien, die dan vervolgens ‘ingericht’ 
moeten worden, maar vaak genoeg braak blijven liggen.11 De eerste 

11)  In Leiden-Roomburg bijvoorbeeld, waar intussen 

initiatieven ontwikkeld worden voor een Archeologiepark. 

Ook ‘Groot archeologiepark’ Leidsche Rijn, heeft er lang 

uitgezien als een ‘undulating meadow or a sporting ground’, 

Van Assche 2004: 138. De Vinexlocatie Leidsche Rijn heeft 

ideeën hebben nog betrekking op de steentijd en de jagers en verzame-
laars die daar vermoedelijk in tijdelijke kampementjes woonden. Later 
komt de beleving van het verleden centraal te staan en de vraag hoe dat 
vorm te geven. Een scala aan ideeën, van concreet naar abstract en van 
tijdelijke performances naar permanente reconstructies, passeert de 
revue, allemaal geput uit de omvangrijke geschiedenis van Arnhem, van 
Romeinen tot en met de Tweede Wereldoorlog. De vraag welk verleden 
de voorkeur verdient om verbeeld te worden en op welke gronden, blijkt 
gecompliceerd en blijft onbeantwoord. 

Dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog als thema is verkozen voor 
de inrichting van een archeologisch monument hoeft op zich niet te ver-
bazen. Veel inwoners zullen zich daar nog in herkennen. Het winnende 
ontwerp ‘De Landing’ van de door GEM Schuytgraaf uitgeschreven 
prijsvraag voor de inrichting van het monument verwijst naar de Slag 
om Arnhem, waarbij de parachutes als icoon bij uitstek fungeren van 
operatie Market Garden. (figuur 7.13 en 7.14). Een dergelijke verbeelding 

intussen een scala aan visualisaties en publieksgerichte 

activiteiten.

figuur 7.13 Referentiebeeld De Landing. figuur 7.14 Winnend ontwerp  De Landing.
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van de geschiedenis roept echter ook vragen op. De relatie tussen monu-
ment en ‘inrichting’, het verband met de vindplaats – een steentijdloca-
tie – is volledig zoek geraakt. Alleen in de bovenkant van de relingen die 
her en der op het monument een plaats zullen krijgen, worden afbeel-
dingen van vondsten gegraveerd die uit andere opgegraven vindplaatsen 
komen. De plek krijgt daarmee iets willekeurigs. Het ontwerp zou, bin-
nen de fysieke grenzen van het gebied waar de operatie Market Garden 
plaatsvond, net zo goed ergens anders uitgevoerd kunnen worden. Ook 
is de aansluiting met het stedenbouwkundig ontwerp niet helder.

Christiaanse houdt oog voor de relatie met zijn ontwerp en met de 
achterliggende idee, het evenwicht tussen natuur en bebouwing. Hij 
stelt een simpele en wellicht de beste oplossing voor in de ontstane 
situatie: ‘Ik zou er natuur plannen, het is daar al zo dicht bebouwd. Ik 
zou de contouren van het archeologisch veld zichtbaar maken door 
inheemse planten, bijvoorbeeld koolzaad. En er steeds andere planten 
laten groeien, zodat er afwisseling in zit.’12

Gezien dit bizarre compromis en het ontbreken van congruente 
betekenissen is het zeer de vraag of het ontwerp voor ‘De Landing’ ooit 
uitgevoerd zal worden. GEM Schuytgraaf is van mening dat de hele loca-
tie geen cent extra meer mag kosten en omgekeerd geld zou moeten 
genereren.13 De beste oplossing voor deze kwestie zou daarom zijn om 
vindplaats 10 alsnog op te graven, en wel zo snel mogelijk.

7.2.5  De vijfde conditie: openstaan voor anderen

Ook de casus Waalsprong is een voorbeeld van hoe één actor, B&W van 
Nijmegen het initiatief nam om ‘congruente betekenissen’ teweeg te 
brengen door het organiseren van de workshops en tegerlijktijd voldeed 
aan de voorwaarde ‘open staan voor anderen’.

Zoals al eerder in dit hoofdstuk aan de orde is geweest, kozen B&W 
een procedurele en interactieve aanpak van de problematiek waarin 
karakteristieken van ‘governance’ te herkennen zijn. Governance is in 
de beleidswetenschappelijke literatuur een concept dat een vorm van 
sturing aanduidt gericht op samenwerking tussen overheid, marktpar-
tijen en maatschappelijke organisaties. Hoewel de overlegcultuur in 
Nederland een lange traditie kent, heeft governance betrekking op een 
nieuwe vorm van interactie tussen overheid en samenleving.14 In dit type 

12)  Christiaanse 2005: 18.

13)  GEM Schuytgraaf 2005.

14)  Hajer e.a. 2004: 11,12.

interactie, zo blijkt uit de literatuur, is het belangrijk dat actoren probe-
ren door een inhoudelijke uitwisseling van argumenten en visies oplos-
singen te zoeken voor concrete problemen. Dat lukt vaak alleen indien 
betrokkenen in staat zijn om traditionele en geïnstitutionaliseerde rol-
patronen te doorbreken en aangeleerde intellectuele reflexen af te leren. 
‘Leren’ gericht op veranderingen is een belangrijk element wil er van 
governance gesproken kunnen worden.15

Dit is precies wat het Nijmeegse gemeentebestuur beoogde. Door 
een proces op gang te brengen waarin aan de participanten de gelegen-
heid werd geboden de problematiek openlijk te bespreken, creëerde 
de gemeente een grote discursieve ruimte voor een uitwisseling van 
ideeën, gericht op uitvoerbare en voor iedereen aanvaardbare oplos-
singen. Op deze manier probeerde de lokale overheid congruente 
betekenissen te bewerkstelligen, en zodoende gecoördineerd handelen 
mogelijk te maken. De procedurele benadering begint dus niet op het 
concrete niveau waar een betekenis wordt toegekend aan een artefact, 
maar vertrekt als het ware vanuit de gewenste betekenis en zoekt daarbij 
een artefact.

Het uitgangspunt lag op het tweede-ordeniveau, bij de voorkeuren en 
achtergrondtheorieën van het gemeentebestuur: cultuurhistorische en 
archeologische waarden, zo is de veronderstelling, kunnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en betrokken worden in de 
voortdurende maatschappelijke dialoog hierover, die het opbouwen van 
een duurzame samenleving vraagt. De vraagstelling die hieruit voort-
vloeide voor de participanten in de workshops is welke cultuurhistori-
sche en archeologische fenomenen kunnen bijdragen aan de kwaliteit 
van de leefomgeving.

De voorkeur van het gemeentebestuur voor een duurzame samenle-
ving die een gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn van lokale 
overheid, burgers en maatschappelijke organisaties, geldt ook voor 
de rijksdiensten wanneer zij op lokaal niveau bemoeienissen denken 
te hebben met cultuurhistorische waarden en het bodemarchief. De 
samenstelling van de workshops weerspiegelde deze voorkeur: deelne-
mers zijn de rijksdiensten, het Gelders Genootschap, een maatschap-
pelijke organisatie, planners en landschaparchitecten. De burgers zijn 
vertegenwoordigd door de historische kringen, die een eigen platform 
kregen. De gemeente creëerde dus een forum waarin gezocht kon wor-
den naar een combinatie van de ecologische doelstelling met cultuur-
historische waarden, en de confrontatie van verschillende inzichten en 

15)  Hajer en Wagenaar 2003: 2,3.
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ideeën tot innovatieve oplossingen kon leiden; dit is een van de in de 
literatuur genoemde voorwaarden voor de reflectie die nodig is om tot 
congruente betekenissen te komen.16

De participanten in de workshops, met name de ROB en de RDMZ, 
bleken geen begrip voor deze opzet te hebben en gebruikten de work-
shops uitsluitend om hun eigen waarden en belangen voor het voetlicht 
te brengen. De ROB definieerde dit belang als ‘behoud in situ’. Ont-
werpers en planners werden geacht rekening te houden met het lokale 
bodemarchief door vindplaatsen te ontzien. 

De ROB had in deze periode geen oog voor het ‘behoud door ontwik-
keling’ van de Belvedere-benadering, die het gemeentebestuur voorstond. 
In de Belvedere-visie gaat het juist om het opheffen van de tegenstelling 
behoud versus vernieuwing door een synthese te verwerkelijken tussen 
ruimtelijke inrichting en cultuurhistorie. In deze verbinding tussen nieuw-
bouw en behoud, is een belangrijke rol weggelegd voor het ontwerp en 

16)  Schön 1983. Grin & Van de Graaf 1996a. Zie hoofdstuk 3 

dit boek.

het zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen. De voorbeelden 
hieronder tonen in twee recente visualisaties hoe Romeinse overblijfselen 
in de grond boven de grond zichtbaar gemaakt kunnen worden: de con-
touren van een Romeins badhuis in het horizontale vlak en een Romeinse 
villa in de driedimensionale ruimte (figuur 7.15 en 7.16).17

Vergelijkbare ideeën kwamen in de workshops niet naar voren. De 
gelegenheid die de gemeente gaf om te zoeken naar nieuwe betekenis-
sen van het cultureel erfgoed, werd duidelijk niet herkend door de parti-
cipanten en dus ook niet benut. De ROB zag die ruimte niet – noch de 
fysieke noch de discursieve – om kennis van het verleden in te zetten 
voor de kwaliteit van het plan. De ROB bleef gefixeerd op de betekenis-
sen die de wetenschappelijke waarde vertegenwoordigen en had geen 
oog voor de sociaal-culturele betekenis.

17)   De villa en het badhuis zijn beschermde monumenten. 

De ROB (toendertijd RACM) was bij deze twee projecten 

betrokken. De medewerking aan het visualiseren van het 

badhuis in Leidsche Rijn wordt door de ROB gezien als een 

pilotproject voor de toekomst, Groffen en Posthuma 2008.

figuur 7.15 Visualisatie Romeins badhuis in Leidsche Rijn, Utrecht. figuur 7.16 Visualisatie Romeinse villa bij Plasmolen, Limburg.
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Aan de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congru-
ente betekenissen was daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de 
mogelijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd 
aan de zelfreferentialiteit van de handelingstheorieën van actoren, die 
tweede-ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 is besproken.
In de literatuur over planning wordt de openheid van planprocessen 
gezien als een onmisbare voorwaarde om tot gezamenlijke besluiten 
en oplossingen te komen. Conflicterende claims op de ruimte zouden 
juist als uitgangspunt moeten dienen voor de discussie, waarin de 
deelnemers de eigen problematiek begrijpelijk en bespreekbaar maken 
voor anderen.18 Vooral dat laatste is belangrijk: congruente betekenissen 
kunnen alleen tot stand komen als participanten in het debat openstaan 
voor commentaar van anderen en hun schroom om zich op andermans 
terrein te begeven, laten varen. Over elkaars schouder meekijken zowel 
op theoretisch als op praktisch niveau .19 Alleen dan is gecoördineerd 
handelen mogelijk en kunnen compromissen vermeden worden.

Als archeologie een inspiratiebron moet zijn volgens het Belvedere-
gedachtegoed, dan zou de discussie niet moeten gaan over behoud en 
inpassen van vindplaatsen, maar over hoe de geschiedenis van de plek 
zichtbaar kan worden gemaakt in ten eerste het ontwerp, en ten tweede 
de concrete uitvoering van dat ontwerp. Ten derde is relevant welke 
kennis daarvoor nodig is en vervolgens of authentieke overblijfselen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn. Verbeeldingskracht is hierbij een eigen-
schap die van archeologen verwacht mag worden, omdat zij toch al 
‘images of the past’ creëren om zich het verleden te kunnen voorstellen.

Congruente betekenissen kwamen niet tot stand, hoewel er twee 
initiatieven in die richting wezen. In Arnhem ging het initiatief uit van 
ArcheoLogic, in Nijmegen van het gemeentebestuur, dat een element 
toevoegde met de workshops. Deze initiatieven wijzen erop dat congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden behoren, als er tenminste  
openheid bestaat om te luisteren naar de andere actoren. Bij de ROB,  
zo moesten we constateren, was deze openheid niet aanwezig.

In alle episodes bleek het dilemma erop of eronder – behouden of 
opgraven – grote problemen op te leveren. De haalbaarheid en uitvoer-
baarheid van het ROB-beleid om overblijfselen van het verleden in de 
grond te laten zitten waren gering. Behoud in situ in stedelijke omgevin-
gen, anders dan door het inzetten van de wet, bleek vooral in Arnhem-
Schuytgraaf onhaalbaar. 

18)  Oosterbaan 2006: 195, 196. Hajer e.a. 2006. Fischer en 

Forester 1993.

19)  Nota Belvedere, 1999: 19.

7.3 conclusies 

‘Congruente betekenissen’ is weliswaar een theoretisch concept, toch 
is in de beleidspraktijk waar te nemen dat zulke betekenissen veelvuldig 
bij toeval ontstaan. Oplossingen vinden voor beleidsproblemen is een 
complex en heuristisch zoekproces, omgeven met veel onzekerheden 
en ambiguïteiten. Niettemin zijn actoren vaak in staat een creatieve 
synthe se te bewerkstelligen.20

Ook in het geval van de Boshoverheide was duidelijk zichtbaar hoe 
door een gelukkige samenloop van omstandigheden, verschillende 
initiatieven samenkwamen en resulteerden in gecoördineerd handelen. 
Deze vruchtbare samenwerking werd mogelijk op basis van de congru-
ente betekenissen die ontstonden door de combinatie van de verschei-
denheid aan betekenissen, die de betrokken actoren ieder voor zichzelf 
toekenden aan het artefact. Congruente betekenissen zijn dus zowel 
resultaat van een dynamisch proces van zingeving waarin betekenissen 
ontstaan en veranderen, als factor die dat proces mede beïnvloedt.

Dit brengt ons bij de praktische toepassing van het begrip ‘congru-
ente betekenissen’ in beleids- en planningsprocessen, zoals de drie 
casussen. Ik beperk me daarbij tot de vraag hoe van de kant van de 
archeologen in het algemeen en de ROB in het bijzonder de kansen op 
het ontwikkelen van congruente betekenissen vergroot kunnen worden.

Van het geval Boshoverheide is te leren wat een praktische toepas-
sing betekent: het ontstaan van congruente betekenissen niet aan de 
omstandigheden overlaten, maar het toeval orkestreren door rekening 
te houden met de condities (genoemd in §7.2) waaraan voldaan moet 
zijn, willen congruente betekenissen tot de mogelijkheden behoren. Met 
het besef dat deze condities vervuld moeten zijn om congruente bete-
kenissen binnen handbereik te brengen, ontstaat het perspectief om ze 
bewuster toe te passen. Dit betekent inderdaad een perspectiefwisse-
ling, waarin de werelden van de AMZ en ruimtelijke ordening niet langer 
geïnterpreteerd worden als belangen die tegengesteld zijn en slechts 
door het sluiten van compromissen uit de weg geruimd kunnen worden.

Als archeologen en ROB een beleid willen blijven voeren waarin 
behoud in situ het voornaamste doel is, dan zullen ze rekening moeten 
houden met de vijf, in de vorige paragraaf genoemde condities waar-
aan simultaan voldaan moet worden. Zo moet er een initiatiefnemer 
zijn, een gegeven dat op zichzelf echter niet voldoende is, zoals bleek 
in twee gevallen, Arnhem en Nijmegen. Dat wijst op de noodzaak van 

20)  Grin & Van de Graaf 1996a. Grin 2006.
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een boven de partijen staande actor, die een leerproces op gang brengt. 
Conform conditie 1-3 moeten gemeenten een te behouden artefact als 
een instrument kunnen identificeren dat de einddoelen van hun eigen 
beleid dichterbij brengt. Het is van belang te beseffen dat beleidsmakers 
en planners alleen een betekenis aan een artefact zullen toekennen die 
congruent is met die van de ROB, als die betekenis past binnen hun 
tweede-ordeopvattingen en dus niet in strijd is met hun achtergrond-
theorieën en voorkeuren.

Ten slotte is het openstaan voor andere zienswijzen en opvattingen 
een conditie, die neerkomt op het leren kennen van de handelings-
 theorieën van de andere actoren die bij de planningsprocessen betrok-
ken zijn. Samenwerking vereist het begrijpen van de motieven van de 
andere actoren en hoe die motieven doorwerken in het definiëren van 
problemen en het formuleren van doelen. Ook het reflecteren op het 
eigen handelen, op de eigen handelingstheorie dus en de gemaakte en 
te maken keuzes, is noodzakelijk voor het tot stand brengen van congru-
ente betekenissen.

In de vier episodes, zo bleek uit de vorige paragraaf, was aan deze 
condities niet voldaan; congruente betekenissen kwamen niet tot stand 
en dus geen oplossingen waar iedereen zich in kon vinden. Het was 
vooral de ROB die hier debet aan was. De ambitie om behoud in situ 
uitsluitend op grond van de wetenschappelijke betekenis te bewerkstel-
ligen, bleek in strijd met de kwaliteit van de leefomgeving, waar zowel 
gemeentebesturen en planners naar streven. Het blijven vasthouden 
aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief ontnam het 
zicht op de maatschappelijke betekenis.

De achtergrond van dit falen om gezamenlijke oplossingen te zoeken, 
is te vinden in de rolopvatting van de ROB en de positie van de AMZ, 
zoals in de drie gevallen duidelijk is gebleken. De handelingstheorie van 
de ROB, zoals ik die gereconstrueerd heb op basis van het empirisch 
materiaal, laat de opvattingen van de ROB zien over de AMZ gedurende 
de onderzoeksperiode. De erfenis van Van Es, de voormalige directeur 
van de ROB, is daar duidelijk in te herkennen.

In het reddingsdiscours, dat dominant was tijdens de periode Van 
Es, werd AMZ opgevat als een wetenschappelijke activiteit. In de visie 
van Van Es stond de AMZ ten dienste van de wetenschap, een visie 
die naadloos aansloot bij zijn streven de ROB te transformeren in een 
wetenschappelijke dienst. De wetenschappelijke betekenis van een 
monument is het enige motief voor wettelijke bescherming. Het behoud 
van een monument is niet bedoeld voor de eeuwigheid, maar altijd om 
toekomstige generaties archeologen in de gelegenheid te stellen opgra-

vingen te doen; niet omdat de opvolgers betere methoden en technie-
ken zullen hebben, maar andere vragen zullen stellen. Met het benoe-
men van opgraven als een vorm van AMZ, door te benadrukken dat alle 
opgravingen in feite ‘noodopgravingen’ zijn die kennisvermeerdering 
ten doel hebben, sloot Van Es de cirkel (hoofdstuk 1). Waarmee kennis-
vermeerdering dus niet alleen het uiteindelijke doel van de wetenschap 
was, maar ook van de AMZ. Het doen van onderzoek – het gesprek 
gaande houden met de mensen van het verleden – vormde in de ogen 
van Van Es de reden van bestaan van de hele beroepsgroep.21

Een dergelijke opvatting is niet onbegrijpelijk in het besef dat de 
Monumentenwet vooral bedoeld was voor de historische gebouwen, 
zowel het afzonderlijke bouwwerk, als stads- en dorpsgezichten. Het 
belang van behoud van gebouwen, het ‘museum op straat’, is veel 
inzichtelijker dan het nut van een onzichtbaar archeologisch monument 
in een korenveld of kersenboomgaard.

Van Es zelf wijst er later op dat niemand in die tijd ook maar enig 
idee had wat archeologische monumentenzorg kon betekenen,22 anders 
dan in de eerste plaats het beschermen van de zichtbare relicten uit 
het verleden en vervolgens de ondergrondse ‘oude woongronden’. 
Archeologische monumenten missen dan ook ten enenmale het ‘monu-
mentale’ dat zo duidelijk een rol speelt bij de selectie van historische 
bouwwerken.

De aandacht van de politiek ging vooral naar de gebouwen; de wets-
wijziging van 1988 betrof dan ook uitsluitend de gebouwde omgeving, 
waar een decentralisatie van de bevoegdheden plaatsvond naar de 
gemeentebesturen. De nieuwe wet op de AMZ, waarin de gemeenten 
een zelfstandige bevoegdheid kregen, kwam pas in 2007 tot stand. De 
AMZ kenmerkte zich in deze periode als een vrij gesloten beleidster-
rein, bevolkt door een kleine groep van archeologen, die objectgericht 
waren, en verder door een hiërarchische sturing en een beperkte visie 
op archeologische monumentenzorg.

Het Verdrag van Malta had daar verandering in kunnen brengen; een 
adequate paradigmawijziging kwam echter niet van de grond. De door 
Van Es geformuleerde visie op de AMZ, die jarenlang heeft standgehou-
den, is zo verankerd in het denken van de ROB over de omgang met het 
bodemarchief, dat de interne noodzaak daartoe niet werd gevoeld. Sinds 
Malta is het een moeizaam, tien jaar durend zoeken naar een nieuwe 
invulling en betekenis van de AMZ. Het debat in de vele symposia en 

21)  Van Es 1999: 29.

22)  Idem.
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conferenties die begin jaren negentig georganiseerd worden, laat zien 
dat de archeologen moeite hebben met het doordenken van de implica-
ties van Malta voor de omgang met het bodemarchief.

Een belangrijke verandering is het privatiseren van het ‘opgravings-
bedrijf’, dat niet rechtstreeks uit Malta voortvloeit, maar te maken heef 
met de ideologie van de ‘markt’ die in jaren negentig politiek dominan-
ter wordt. Alle archeologen kunnen dan onder bepaalde voorwaarden 
een opgravingbevoegdheid verkrijgen, in plaats van alleen de ROB, de 
universiteiten en de gemeentearcheologen. Zoals gebruikelijk gaan 
privatiseringen van overheidstaken vergezeld met het instellen van een 
toezichthouder, de Rijksinspectie Archeologie (RIA). De kwaliteit van 
de opgravingen die de inspectie moet bewaken, wordt vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), een handboek waarin 
eisen en normen zijn vermeld waar opgravingen aan moeten voldoen.

Hoewel Malta aanleiding is geweest tot ingrijpende veranderingen 
in vooral het archeologisch bestel, kwam een nieuwe manier van den-
ken over AMZ niet tot ontwikkeling. De essentie van het verdrag werd 
gemist. Het Verdrag van Malta kan niet uitsluitend uitgelegd worden 
als behoud in situ en als opgraven op kosten van de verstoorder. Het 
Verdrag is een politiek statement dat het collectieve geheugen van 
Europa centraal stelt en daarmee een – veronderstelde – Europese iden-
titeit. Dus het gaat heel duidelijk over de culturele en maatschappelijke 
betekenis van het erfgoed. Deze cultuurpolitieke betekenis impliceert 
ook het toegankelijk maken van kennis van het (gemeenschappelijke) 
verleden en het doen van wetenschappelijk onderzoek dat daar voor 
noodzakelijk is. De taak van de overheid om zorg te dragen voor een 
goede bescherming van erfgoed in ruimtelijke planningsprocessen, zou 
dan ook moeten bestaan uit het zorgvuldig afwegen tussen maatschap-
pelijke en wetenschappelijke belangen.

De keuze van ministerie en ROB om wel sterk in te zetten op behoud 
in situ, past, afgezien van de financiële overwegingen, in het nieuwe 
‘behoudsoffensief’ dat in de jaren negentig van de vorige eeuw domi-
nant wordt. Cultureel erfgoed is de overkoepelende term die in gebruik 
raakt en niet beperkt wordt tot het traditionele erfgoed, dat wil zeggen 
de materiële cultuur zoals beeldende kunst, gebouwen, literaire nalaten-
schappen, volkskundige objecten, maar ook, zoals honderd jaar eerder, 
natuur, nu aangevuld met het landschap en immateriële cultuur.

Dat het cultuur- en stedelijk landschap voorkomt in dit rijtje is vooral 
te danken aan Belvedere. De Nota Belvedere geeft bovendien een 
belangrijke draai aan het behoudsdiscours door niet behoud centraal te 

stellen, maar ontwikkeling: behoud door ontwikkeling. Daarmee is het 
Belvedere die de draad van Malta oppakt; afwegingen in de ruimtelijke 
ordening moeten worden gemotiveerd door een ‘bewustzijn van het 
verleden’. Hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan, is een kwestie 
van lokale plannen en omstandigheden.

In de praktijk van het Vinexbeleid van de ROB, een eerste poging om het 
Verdrag van Malta te implementeren, zagen we een dergelijke aanpak 
niet terug, zoals de drie casestudies aantoonden. Van de drie doelstel-
lingen die de ROB zich stelde, is de eerste geslaagd: het uitvoeren van 
inventarisaties van de plangebieden op kosten van de verstoorder.23 De 
tweede doelstelling, de integratie van (geselecteerde) in situ te behou-
den vindplaatsen door planologische bescherming werd echter niet 
gehaald. Ook het visualiseren, waar de ROB geen affiniteit mee bleek te 
hebben, van onzichtbare vindplaatsen, de derde doelstellig, kwam niet 
van de grond. Met een uitsluitend wetenschappelijk gerichte betekenis 
van het bodemarchief, lukte het niet gemeenten en planners te overtui-
gen van nut en noodzaak van behoud. Het implementeren van beleid, 
zoals onder anderen Lindblom en Wildavsky al vaststelden (hoofdstuk 
2), is inderdaad geen vanzelfsprekende aangelegenheid.

De argumenten die de ROB hanteerde om behoud in situ te beplei-
ten zijn niet erg sterk te noemen. Toekomstige generaties archeologen 
zouden ook nog wat te vinden moeten hebben in het bodemarchief en 
met eigen vraagstellingen opgravingen kunnen ontwerpen en uitvoeren. 
Bedoeld wordt het voortbestaan van het vak te garanderen – daarmee 
impliciet toegevend dat de archeologie vooral bestaat uit opgraven. Een 
argumentatie die gemeentebesturen en planners vrij snel doorzagen. 
Om toch de geselecteerde vindplaatsen te behouden, moest de ROB 
zijn toevlucht zoeken in de monumentenwet. In de drie gevallen fun-
geerde de wet vooral als instrument om niet te hoeven argumenteren.

Keuzes voor behoud of opgraven kunnen echter niet anders dan op 
een afweging van belangen berusten. De wet als zodanig beschermt 
tegen allerlei vormen van vandalisme, maar alleen al de mogelijkheid 
om de wet in te zetten, werkt als rem op een meer open en participa-
tieve omgang met het bodemarchief en verhindert het zoeken naar 
andere betekenissen dan de wetenschappelijke. Daardoor verminderen 
de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen. 

23)  RAAP voert de feitelijke inventarisaties uit, maar onder 

auspiciën van de ROB.
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Door deze handelswijze boet de positie van de ROB aan geloofwaardig-
heid in, terwijl Malta alle kansen bood om de maatschappelijke positie 
van de Rijksdienst en van de archeologie in het algemeen te versterken. 
Maatschappelijke erkenning moet van twee kanten komen. D’Ancona, 
de voormalige minister van cultuur, benadrukte dat al op een van de 
symposia in de jaren negentig over de maatschappelijke positie van de 
archeoloog.

In alle debatten op openbare bijeenkomsten in die tijd blijkt hoeveel 
moeite archeologen, niet alleen de ROB, hebben om zich een meer 
maatschappelijke benadering van het vak en de AMZ voor te stellen. 
Elke vorm van vermaatschappelijking wordt gezien als mogelijkheid tot 
politiek misbruik en commercialisering, die principieel afgewezen moet 
worden24.

Vaessen heeft erop gewezen dat commercialisering van de cultuur 
al een eerder ingezet proces is, dat gepaard ging met de musealisering 
van de maatschappij. Vaessen ziet deze processen als twee structurele 
ontwikkelingen die samenhangen met het moderniseringsproces en het 
ontstaan van de kapitalistische productiewijze.25 Hij wil hiermee aange-
ven dat deze ontwikkeling geen nieuw fenomeen is en onder ongewij-
zigde maatschappelijke en economische verhoudingen ook niet tegen 
te houden is. De nieuwe ‘dirigenten van de herinnering’ zullen zich dus 
moeten aanpassen aan deze omstandigheden. Bestaande instituten 
en instituties die wetenschappelijk georiënteerd zijn, hebben er moeite 
mee hun taken te herdefiniëren. De defensieve en strijdbare houding 
van de ROB, waarin de nadruk ligt op het unieke en waardevolle van het 
bodemarchief voor de wetenschap, valt in dit licht te begrijpen.

Een meer innovatieve en op de huidige samenleving georiënteerde AMZ 
zou niet langer uitsluitend begrepen moeten worden als een activiteit 
die ten dienste staat van de wetenschap. Het behouden van delen van 
het bodemarchief voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is niet 
de enig denkbare opvatting, de AMZ is veel eerder als een culturele en 
maatschappelijke activiteit te beschouwen. Het denken over de doelen 

24)  Zie bijvoorbeeld Knoop 1993.

25)  Vaessen 1986. Harvey (1989: 62, 63), in navolging 

van Hewison (1987), brengt de commercialisering van de 

geschiedenis en het ontstaan van een ‘erfgoedindustrie’ 

in verband met het postmodernisme, waarin de ‘cultural 

logic of late capitalism’ ervoor zorgde dat de productie van 

cultuur onderdeel is geworden van de warenproductie. Ook 

erfgoed is een product geworden en tevens product van deze 

ontwikkelingen.

van AMZ en van de wetenschappelijke discipline zou een slag moeten 
draaien. Het doel van de AMZ zou moeten zijn om kennis van het ver-
leden te produceren in de vorm van geschiedenis en deze kennis toe-
gankelijk te maken voor de samenleving, op een voor de samenleving 
toegankelijke wijze.

De archeologie als wetenschappelijke praktijk zou mede ten goede 
moeten komen aan de AMZ. Ook de universitaire archeologen hebben 
de plicht zich de vraag naar de maatschappelijke relevantie van hun vak 
te stellen. Een dergelijke reflectie hoeft niet onmiddellijk te leiden tot 
een slaafse dienstbaarheid aan politiek en publieke opinie, zoals Frijhoff 
van mening is, maar historici – en dat zijn archeologen in mijn ogen 
– hebben wel tot taak het verleden voor de samenleving inzichtelijk te 
maken, zonder daarbij aan wetenschappelijke normen in te leveren.26

Voor archeologen gaat dit des te meer op, omdat de bron van hun 
onderzoek zich in de bodem bevindt. De bodem is echter ook in gebruik 
door anderen en is geen eigendom van de archeologen, wat de archeo-
logen zelf nog wel eens willen vergeten. Het bodemarchief is een col-
lectief goed, misschien niet helemaal in de gebruikelijke economische 
betekenis, maar wel min of meer.27 Dat gegeven brengt een verantwoor-
delijkheid met zich mee voor de beroepsbeoefenaars in de archeologie, 
die meer inhoudt dan een beroep op het belang van de wetenschap.

De AMZ zou zich moeten richten op het bewerkstelligen van con-
gruente betekenissen, de rode draad van dit boek. Zoals eerder is 
opgemerkt, kunnen congruente betekenissen op twee manieren worden 
bereikt: via de substantiële of de procedurele rationaliteit. De AMZ-
cyclus, die meestal aanvangt bij een ruimtelijke ingreep op het lokale 
niveau, gaat uit van een substantiële denkwijze. Via het opsporen van 
het artefact worden keuzes tussen behoud of opgraven van delen van 
het lokale bodemarchief gemaakt, op grond van waarden en het toeken-
nen van betekenissen. Deze weg, zoals in de drie casussen gebleken is, 
leidde niet tot congruente betekenissen. De andere weg, de procedurele 
benadering, die het gemeentebestuur van Nijmegen koos, bracht welis-
waar ook geen congruente betekenissen voort, maar belooft niettemin 
een beter resultaat. Als tenminste rekening wordt gehouden met de vijf 

26)  Frijhoff 2007: 20.

27)  Volgens de econoom Van Mierlo (2005: 41-46) is de 
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eerder genoemde condities. De procedurele denkwijze begint niet met 
het artefact, maar aan de andere kant, op het algemenere, abstracte 
niveau, en zoekt naar een zinvolle betekenis van een artefact.

De AMZ-cyclus zou dus omgedraaid moeten worden: niet beginnen 
met het inventariseren, het opsporen van het artefact, maar als het ware 
vertrekken vanuit de synthese. Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou 
in dit geval, in deze specifieke situatie een synthese kunnen zijn? Deze 
omkering van het perspectief begint niet met het verleden, maar met het 
heden en vertrekt vanuit de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
voor het gebied in kwestie door vragen te stellen als: wat is de potentie 
van het bodemarchief hier in deze situatie en op deze plek, wat gaan we 
daar mee doen en hoe kan dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een 
dergelijke benadering gaat niet van het primaat van de archeologie uit, 
noch van de ruimtelijke planning, maar is gericht op het creëren van een 
gemeenschappelijk object van beleid: een artefact. Het doel zou moeten 
zijn een proces in gang te zetten waarin de betrokken actoren congru-
ente betekenissen van het artefact tot stand brengen. Dit betekent dat 
bestuurders en planners voor wie het artefact een instrumentele bete-
kenis heeft, een artefact verwerven dat de gewenste betekenis heeft en 
voor archeologen mogelijkheden schept tot kennisverwerving nu of in 
de toekomst.

In de drie gevallen had die vraag kunnen zijn wat de mogelijkheden 
waren van het bodemarchief ter plekke om een bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. In een open debat met de betrok-
ken actoren had de ROB achter de voorkeuren van de gemeenten en 
planners kunnen komen en daarop in kunnen spelen. In de Vinex was 
dat ook expliciet de functie van de archeologie. Gebruikmaken van de 
archeologie zou de dreigende eentonigheid van landschap en dagelijkse 
leefomgeving tegen kunnen gaan, zo was de veronderstelling.

De procedurele denkwijze is ook terughoudend met het inzetten van 
de wet, een activiteit die de dialoog en dus het tot stand komen van 
congruente betekenissen juist verhindert, zoals uit de drie casussen 
bleek. Het accent in de procedurele benadering ligt op debat en dialoog, 
op het overleg met alle betrokkenen bij een ruimtelijke ingreep. In een 
dergelijke benadering is behoud in situ geen einddoel van het beleid en 
geen prioriteit. De bodem wordt niet gezien als ‘de beste bewaarplaats’, 
maar als een reservoir vol potenties voor het construeren van erfgoed. 
Pas als die mogelijkheden door een selectie worden geactiveerd, kan er 
zinvol erfgoed ontstaan.

Zinvol erfgoed is, in de visie van Frijhoff, ‘iets wat we in het heden met 
elkaar delen en gezamenlijk de moeite waard vinden om naar de toe-
komst door te geven’.28 De historicus A. Schuurman, deelt deze dyna-
mische opvatting van cultureel erfgoed. Bovendien denkt hij dat een 
culturele planologie gebaat zou zijn met een verbinding met de alge-
mene geschiedenis. Geschiedenis die niet blijft steken in de lokale of 
regionale historie, maar uitstijgt boven de bewoningsgeschiedenis van 
een plek door het vertellen van het grote verhaal – vertel, muze, vertel.29 
Het Belvedere-gedachtegoed kan op deze wijze een verdieping onder-
gaan, zo betoogt Schuurman, die het bij uitstek geschikt maakt voor 
de versterking van de civil society in een bepaalde regio: ‘voorwaarde 
scheppen voor vormen van gemeenschapsleven op de langere termijn 
op het niveau van de space of places; het versterken van betrokkenheid 
van mensen bij elkaar en bij het publieke domein’. Het bevorderen van 
de civil society gaat, in zijn ogen, goed samen met een open omgang 
met het verleden, waarbij niemand bij voorbaat van dat verleden wordt 
uitgesloten.30

In archeologische kring is het concept ‘biografie van het landschap’ 
ontwikkeld als alternatief voor traditionelere benaderingen.31 Het is een 
breed concept dat op verschillende manieren ingevuld kan worden32. Zo 
ziet Roymans de biografie als een verhaal, niet over het landschap op 
zichzelf, maar als een geschiedenis van de bewoners en hoe zij het land-
schap door de eeuwen heen hebben gebruikt, aangepast en veranderd. 
Hoe de bewoners zich verhielden tot het landschap, welke identiteit zij 
daaraan ontleenden en welke betekenissen de bewoners zelf aan het 
landschap toekenden vormen de kernpunten van een dergelijke biogra-
fie.33 Naast het verhaal heeft de biografie van het landschap de functie 
om als inspiratiebron te dienen voor de ruimtelijke (her)inrichting van 
het huidige cultuurlandschap en voor publiekspresentaties.34

Roymans, Kolen en Bazelmans signaleren de problemen met de 
afwegingen tussen opgraven of behoud – het archeologisch dilemma 
– die zich continu in ruimtelijke-ordeningskwesties voordoen, zoals in 
de drie door mij besproken casussen. Om een wetenschappelijk gefun-
deerd verhaal te vertellen, is opgraven noodzakelijk. Hetzelfde geldt 

28)  Frijhoff 2007: 19, 20.

29)  Schuurman 2003, Vertel, muze, vertel: 9-49. 

30)  Idem: 38,43.

31)  NWO-programma Bodemarchief in behoud en 

ontwikkeling, Bloemers e.a. 2001. 

32)  Kolen, Bosma & Renes 2010: 218-220. Zie ook Kolen 2005.

33)  Roymans e.a. 2010: 387-406.

34)  Roymans, Kolen & Bazelmans 2010: 29-39.
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voor het verhaal als inspiratiebron voor visualisaties: wat moet zichtbaar 
worden gemaakt als onbekend is wat de bodem bevat? Het niet kennen 
van het lokale bodemarchief kan bovendien nooit goede argumenten 
opleveren voor behoud. De auteurs pleiten dan ook voor een nieuwe 
behoudsfilosofie, ook als dat in strijd zou zijn met de Maltawetgeving.35 
Deze in het wetenschappelijke circuit ontwikkelde visies over erfgoed en 
de omgang met het bodemarchief, kunnen de AMZ ten dienste staan en 
sluiten aan bij een procedurele denkwijze die een open omgang veron-
derstelt met alle in het AMZ-proces betrokkenen.

De procedurele benadering ten slotte, verloopt incrementeel door de 
bewust toepassing van de ‘seriële en wederzijdse aanpassing’ van Lind-
blom (zie hoofdstuk 2 en 3). In het proces is een belangrijke plaats inge-
ruimd voor leren door trial-and-error en eveneens voor het openstaan 
voor de zienswijzen van anderen en daar rekening mee houden.

De afwegingen tussen behoud en opgraven, die in de ruimtelijke 
ordening gemaakt moeten worden, kunnen noch alleen het maatschap-
pelijk belang, noch uitsluitend het wetenschappelijk belang dienen. Alle 
bij deze overwegingen betrokken partijen zouden moeten erkennen dat 
beide belangen alleen in samenhang bekeken moeten worden en naar 
gelang de omstandigheden op hun merites beoordeeld.

De fricties, die ontstaan door het wetenschappelijk belang voorrang 
te geven, kunnen alleen vermeden worden als de afwegingen tussen het 
maatschappelijk en wetenschappelijk belang, van geval tot geval en in 
overleg met alle betrokkenen worden gemaakt. Alleen dan zijn congru-
ente betekenissen binnen handbereik; de enige manier om zonder con-
flict en strijd de uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen.

35)  Idem: 38.
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 samENvattINg

 EROP OF ERONDER
De strijd om het bodemarchief in drie Vinexlocaties
Over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening
en de kwaliteit van de leefomgeving

Dit boek beoogt een verklaring te zoeken voor de spanningen en fricties 
die zich voordoen in de praktijk van het ruimtelijk beleid wanneer de 
aanspraken van de archeologische monumentenzorg (AMZ) conflicteren 
met andere claims op de ruimte en de bodem. Om dit spanningsveld 
tussen de AMZ en de archeologie enerzijds en de ruimtelijke ordening 
anderzijds te verduidelijken, behandelt het onderzoek twee niveaus: het 
abstracte niveau van de denkwerelden binnen de twee beleidsvelden en 
het concrete niveau van de praktijk. De bijdrage die het onderzoek wil 
leveren is om op basis van een analyse van de problematiek suggesties 
voor oplossingen aan te reiken, zowel in theoretische als praktische zin. 
Deze suggesties geven een antwoord op de vraag hoe actoren betrokken 
bij de omgang met het bodemarchief succesvoller kunnen samenwerken 
en onder welke condities die vruchtbare coöperatie mogelijk is.

Begin jaren negentig van de twintigste eeuw zoeken de twee beleids-
velden, die jarenlang gescheiden opereerden, toenadering tot elkaar. In 
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (Vinex) wordt archeo-
logie expliciet genoemd als een factor die kan bijdragen aan de kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving. De woon- en leefomgeving mag in deze 
visie niet vervlakken en monotoon worden. In het Verdrag van Malta 
heeft het archeologisch erfgoed vooral een politieke betekenis als het 
‘collectieve geheugen’ van Europa, dat bescherming behoeft. Ook stelt 
het verdrag dat archeologen actief zouden moeten participeren in ruim-
telijke planningsprocessen om die bescherming te effectueren.

Het uitvoeren van de Vinex – de bouw van een miljoen nieuwe 
woningen – betekent voor archeologen bouwen op het bodemarchief, 
waardoor het behoud onder de grond (behoud in situ) van waardevolle 
archeologische vindplaatsen bemoeilijkt wordt. Het nastreven van 
behoud in situ in Vinexlocaties is het op het Verdrag van Malta geba-
seerde beleid dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (ROB) begin jaren negentig besluit te implementeren.

Drie casestudies geven inzicht in hoe de betrokken actoren omgaan 
met de verschillende ruimteclaims vanuit de AMZ en de woningbouw. 
De casussen zijn drie Vinexlocaties in de Betuwe: Elst-Westeraam, Arn-
hem-Schuytgraaf en de Waalsprong bij Nijmegen.
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Hoofdstuk 1 behandelt de ontwikkeling van het denken over archeologie 
en AMZ en de omgang met het culturele erfgoed vanaf de eerste helft 
van de negentiende eeuw tot en met de jaren negentig van de vorige 
eeuw. De beheerders van dat erfgoed, de ‘dirigenten van de herin-
nering’, zagen zich continu geconfronteerd met vraagstukken die tot 
op de dag van vandaag van belang blijken te zijn voor de archeologie 
als wetenschappelijke discipline en voor de AMZ. Deze vragen: wat is 
archeologie, wat is AMZ, wat is waardevol erfgoed en waarom, zijn van 
normatieve en ontologische aard en impliceren ook de motieven voor 
het behoud van het erfgoed.

Het hoofdstuk beschrijft hoe het vak zich vanaf de eerste helft van 
de negentiende eeuw langs twee lijnen heeft ontwikkeld tot een zelf-
standige wetenschap. De eerste is de institutionele lijn van het Rijks-
museum van Oudheden en de leerstoel archeologie in Leiden, waar in 
aanvang een oriëntatie op de klassieke oudheid overheerste, maar later 
ook Nederlandse bodemvondsten werden verzameld. Leiden is ook de 
school waar het klassieke Bildungs-ideaal het belangrijkste motief was 
voor het verzamelen en tentoonstellen van artefacten. De tweede is de 
empirische lijn van de liefhebbers en geleerde genootschappen, die 
bodemvondsten opspoorden en verzamelden vanuit een brede inte-
resse waarin oudheidkunde en volkskunde in elkaars verlengde lagen. 
Het zelf waarnemen in het veld, weliswaar ad hoc en niet systematisch, 
vormde het voorzichtige begin van een empirische traditie die aan het 
einde van de negentiende eeuw in kringen van Groningse genootschap-
pen gevestigd wordt. Met de oprichting van het Biologisch-Archaeolo-
gisch Instituut begin jaren twintig wordt deze richting, gebaseerd op de 
methoden van het natuurwetenschappelijke onderzoek, bestendigd. Een 
autonome wetenschap wordt de archeologie pas na de Tweede Wereld-
oorlog wanneer het vak zich bevrijdt van de ballast van het nationalisme 
en de discipline zich gaat beschouwen als een empirische sociale weten-
schap volgens het neopositivistische onderzoeksmodel, gericht op ken-
nisvermeerdering.

Het hoofdstuk behandelt ook de historische totstandkoming van de 
Monumentenwet van 1961, waarvan de uitvoering is opgedragen aan 
de in 1947 opgerichte ROB. Het denken over AMZ is nog jong en volop 
in ontwikkeling. De verschillende opvattingen behelzen intellectuele en 
praktische noties over het uiteindelijke doel van de AMZ, de relatie met 
de vakdiscipline en erfgoedbeheer. Dit denken wordt begrepen als ‘dis-
cours’: het reddingsdiscours en het behoudsdiscours.

Hoofdstuk 2 bespreekt het denken over de ruimtelijke ordening en laat 
zien hoe vanaf de Woningwet de zorg voor een goede leefomgeving 
een constante factor is geweest in het ruimtelijk beleid. Het hoofdstuk 
beschrijft de ontwikkelingen in de opvattingen over wat die goede 
leefomgeving inhoudt en welke planningsmethoden daaraan kunnen 
bijdragen. De opvattingen over de fysieke inrichting en planning van de 
leefomgeving blijken een voedingsbodem te vinden in esthetische, soci-
ale en planningstheorieën. 

Er worden vier perioden onderscheiden waarin denkbeelden over de 
ruimtelijke inrichting en planning van de leefomgeving veranderingen 
of accentverschuivingen laten zien en gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van de leefomgeving. In de jaren zestig vindt een van die veranderingen 
plaats, wanneer ingezien wordt dat een bewuste toepassing van de 
deterministische zienswijze dat de fysieke omgeving invloed heeft op 
het gedrag van de mens, een sturingsmechanisme oplevert. Rationele 
planning en inrichting van de gebouwde omgeving zouden in deze visie 
maatschappelijke processen kunnen sturen. De grootschaligheid van de 
bouwprojecten van deze periode wordt in latere jaren vervangen door 
kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, zoals het woonerf. De 
bewoners willen zelf invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in hun 
buurt en wijk. Eind jaren negentig is ‘ruimtelijke kwaliteit’, begrepen 
als belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde, expliciet de 
leidraad van het ruimtelijk beleid. De morfologische betekenis van kwa-
liteit, de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is naast 
duurzaamheid ook het uitgangspunt voor de Vinexwijken.

Het ontwikkelen van een methodiek om de casussen te analyseren is 
het onderwerp van hoofdstuk 3. De casussen opgevat als beleidspro-
cessen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin handelende actoren – 
archeologen, planners en beleidsmakers – de hoofdrolspelers zijn. De 
analyse richt zich op het verklaren van het handelen van deze actoren. 
De methodiek die ontwikkeld wordt, biedt een kader waarmee het han-
delen van actoren in beleidsprocessen op systematische wijze ontleed, 
beschreven en vergeleken kan worden. Deze methodiek is ontleend aan 
inzichten uit de beleidswetenschappen en gebruikt theoretische con-
cepten, waarvan ‘handelingstheorieën’ en ‘congruente betekenissen’, 
de belangrijkste zijn. Om deze theoretische begrippen te verduidelijken, 
dient een vroege casus uit de AMZ, het geval Boshoverheide, als voor-
beeld.
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figuur 3.7). Dit object is bij beleidsmakers en planners gesitueerd op 
het tweede niveau, maar bij archeologen op het vierde niveau. Dit ver-
schil is de uitdrukking van het verschil in epistemologische status. Voor 
beleidsmakers en planners heeft de betekenis van het bodemarchief een 
instrumentele functie en kan een middel zijn bij het realiseren van het 
eigen beleid. Voor archeologen is de betekenis van het bodemarchief 
een normatief ontologische notie, op het vierde niveau van de hande-
lingstheorie.

De conclusie moet zijn dat de drie beroepsgroepen gekenmerkt 
worden door ongelijksoortige handelingstheorieën en dat ‘gedeelde’ 
betekenissen tussen die actoren daarom niet voor de hand liggen, noch 
consensus over de in het geding zijnde waarden. De vraag die zich ver-
volgens voordoet, is hoe actoren wel succesvol kunnen samenwerken 
en tot gezamenlijk gedragen oplossingen komen door gecoördineerd 
handelen.

Het begrip ‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en Van de 
Graaf als voorwaarde voor het gecoördineerd handelen van actoren met 
ongelijksoortige handelingstheorieën.4 Het bewust op zoek gaan naar 
‘congruente betekenissen’ volstaat in deze optiek om gemeenschap-
pelijke oplossingen tot stand te brengen. Van congruente betekenissen 
is sprake als elke actor een positieve betekenis toekent aan een stuk 
grond, het lokale bodemarchief, dat vanuit de eigen handelingstheorie 
als zinvol wordt ervaren en een perspectief biedt op een gewenste en 
realiseerbare uitkomst, terwijl al die verschillende betekenissen samen 
zicht geven op een gedeelde oplossingsrichting.

Met deze begrippen worden de drie casussen geanalyseerd. De cen-
trale vraag daarbij is of zich kansen op het ontstaan van congruente 
betekenissen hebben voorgedaan. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden aangegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden 
en wat de voorwaarden zijn om congruente betekenissen tot stand te 
brengen.

De drie casestudies vormen het empirische gedeelte van dit onderzoek: 
Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf en Nijmegen-Waalsprong (res-
pectievelijk de hoofdstukken 4, 5 en 6). De casestudies beschrijven in 
chronologische volgorde de strijd om het bodemarchief gedurende de 
periode van ongeveer 1994 tot 2004. 

De drie casussen moeten inzicht geven in hoe de betrokken actoren 
omgaan met het bodemarchief. De invalshoek daarbij is het ‘actorper-

4) Grin & Van de Graaf 1994, 1996a. Grin 2006.

Fishers theorie van de vier discursieve niveaus – ‘the logic of practical 
deliberation’ – die het hele spectrum beslaat van politieke oordeelsvor-
ming, verschaft inzicht in de gelaagdheid van het denken en doen van 
beleidsmakers en dient als basis voor een schematische voorstelling 
van het concept handelingstheorie (zie figuur 3.1).1 Een handelingsthe-
orie is het stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan 
zijn handelen in een concreet geval. Een handelingstheorie bestaat uit 
vier lagen, verdeeld in een eerste en tweede orde. De eerste orde bestaat 
uit het oordelen over oplossingen (laag 1) en de probleemdefinitie (laag 
2), terwijl de tweede orde de motieven van een actor bevat, waaronder 
de achterliggende opvattingen (laag 3) en de uiteindelijke voorkeuren 
van een actor (laag 4). De tweede orde is te zien als de blik (denkkader) 
waarmee een actor naar een problematische situatie en mogelijke oplos-
singen kijkt. Dit actorperspectief van de handelingstheorie wordt onder-
steund door onderzoek van Hisschemöller naar beleidsproblemen en 
hoe die theoretisch te conceptualiseren. Problemen zijn geen gegeven-
heden, maar sociale constructies. In een bepaalde beleidskwestie kun-
nen actoren het wel of niet eens zijn over zowel de probleemformulering 
als de doelen en middelen van het beleid.2

Met het begrip ‘handelingstheorie’ kunnen de vragen van deze stu-
die naar de aard van de conflicten rond het bodemarchief, hoe ze zich 
ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het bodemarchief, 
de planning van bouwlocaties en de kwaliteit van de lokale leefomge-
ving, op systematische wijze in beeld worden gebracht. Het concept 
handelingstheorie is in de literatuur in eerste instantie met het oog op 
beleidsmakers ontwikkeld, maar is van toepassing op diverse beroeps-
groepen, waaronder archeologen en planners. Schön heeft aangetoond 
dat niet alleen professionals uit een en dezelfde beroepsgroep, maar 
ook uit verschillende beroepgroepen problemen op vergelijkbare wijze 
benaderen. Ook Schön gaat ervan uit dat problemen constructies zijn 
en actoren problemen en de situatie waarin die zich voordoen tegemoet 
treden vanuit hun achtergrondtheorieën en voorkeuren.3 

Op basis van de genoemde elementen is het mogelijk om per 
beroepsgroep – archeologen, planners en beleidsmakers – de ideaal-
typische handelingstheorieën te construeren. Vervolgens blijkt uit een 
vergelijking van de drie handelingstheorieën dat, als er sprake is van 
een gemeenschappelijk object van beleid, dit object zich op verschil-
lende niveaus van de respectievelijke handelingstheorieën bevindt (zie 

1) Grin & Van de Graaf 1994, 1996a en b.

2) Hisschemöller 1993.

3) Schön 1983.
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spectief’, dat wil zeggen dat in de beschrijving het gezichtspunt van 
alle belanghebbenden aan bod komt. De beschrijving van de doelen die 
actoren nastreven, de middelen die ze inzetten, hoe ze een probleem 
benaderen, welke oplossingen ze voorstaan, hun achtergronden en 
voorkeuren, heeft twee bedoelingen. Ten eerste willen we inzicht ver-
krijgen in de problematiek en de omstandigheden, om vervolgens de 
handelingstheorieën van de hoofdrolspelers te reconstrueren. Deze 
beschrijvingen zijn gebaseerd op de analyse van bestaand materiaal: 
van schriftelijke bronnen, zoals beleids- en bestemmingsplannen, ver-
slagen van vergaderingen en overleggen, brieven, onderzoeksrapporten 
en krantenartikelen. 

De drie Vinexlocaties zijn landschappelijk gezien gelegen in de 
Betuwe en bestuurlijk in de KAN-regio (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), 
een gebied dat meer is dan een ruimtelijk concept. De KAN-regio heeft 
een eigen bestuur met eigen doeleinden, waarvan de belangrijkste het 
versterken van de economische concurrentiepositie van de regio is. Om 
de kansen hierop te maximaliseren, vindt het KAN-bestuur het noodza-
kelijk een goede woon- en werkomgeving te creëren.

Alle drie de gemeenten zijn in de Vierde nota over de ruimtelijke orde-
ning extra (1990) als uitbreidingslocatie voor woningbouw aangewezen. 
Elst is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners, gelegen 
tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebied Westeraam ten oosten van de 
bebouwde kom van Elst wordt bestemd voor de bouw van 2350 wonin-
gen. Het plangebied is ongeveer 220 ha groot en ligt ten oosten van de 
spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 

De gemeente Arnhem, een middelgrote stad met 135.000 inwoners, 
begint in 1994 met de ontwikkeling van de polders ten zuiden van de 
Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost, later Schuytgraaf geheten. 
De omvang van het plangebied is ongeveer 440 ha, waarop 6500 wonin-
gen gebouwd moeten worden.

Nijmegen is een middelgrote stad met 147.000 inwoners. De uitbrei-
dingslocatie de Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als 
Land over de Waal en ligt ten noorden van Nijmegen. Het plangebied 
heeft een omvang van ongeveer 600 ha, waarop 12.000 woningen zul-
len verrijzen.

De problemen die zich voordoen rond het bodemarchief hebben te 
maken met de verschillende doelen en voorkeuren die actoren nastre-
ven. De gemeentebesturen willen nieuwe stadsdelen of woonwijken 
realiseren, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving het leidende prin-
cipe is. De planners moeten daar plannen voor maken die bijdragen aan 
een goede inrichting van de ruimte. De ROB wil het Verdrag van Malta 

implementeren en erop toezien dat de archeologische werkzaamheden 
volgens de AMZ-cyclus plaatsvinden. Het doel van de ROB is zoveel 
mogelijk vindplaatsen onder de grond (in situ) te behouden, vanuit een 
voorkeur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en 
gerichtheid op kennisvermeerdering van het verleden.

Grote problemen ontstaan in Schuytgraaf over vindplaats 10, een 
steentijdvindplaats, die de ROB tijdens het planproces een status toe-
kent als wettelijk beschermd monument. In Elst ontstaan fricties en 
spanningen over de bij grondwerkzaamheden gevonden overblijfselen 
van een Romeinse tempel en over een al langer bestaand monument, 
de Hoge Hof, gelegen in het centrum van de nieuwe wijk. De problemen 
in Nijmegen zijn het grote aantal vindplaatsen en hoe daar zorgvuldig 
mee om te gaan. Een conflict ontstaat rond de ovatonde, waar volgens 
de archeologen ook een steentijdvindplaats aanwezig is, die wettelijk 
beschermd wordt. Het gemeentebestuur van Nijmegen neemt het ini-
tiatief tot het instellen van workshops cultuurhistorie om gezamenlijke 
oplossingen voor de problematiek te vinden.

In de analyse van de casussen (hoofdstuk 7) staat de vraag centraal of er 
congruente betekenissen tot stand zijn gekomen en welke voorwaarden 
daarvoor noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt de vraag beantwoord wat 
met name archeologen kunnen doen om het ontstaan van congruente 
betekenissen te stimuleren. De analyse concentreert zich op vier episo-
den waarin congruente betekenissen tot de mogelijkheden leken te beho-
ren, maar zich uiteindelijk niet materialiseerden. Congruente betekenis-
sen zouden in deze gevallen inhouden: het waarborgen van het behoud 
van vindplaatsen voor de archeologen en een concrete bijdrage aan de 
kwaliteit van de leefomgeving voor de gemeentebesturen en planners.

De handelingstheorieën van de actoren laten zien dat er wel diverse 
aanzetten tot congruente betekenissen tevoorschijn kwamen, vooral 
van de kant van de gemeentebesturen en planners. In Elst was het 
gemeentebestuur vanaf het begin geporteerd voor het benutten van 
cultuurhistorische en archeologische waarden als kwaliteitsverhogend 
en identiteitsbepalend element voor de woon- en leefomgeving, zowel 
in het geval van de tempel als het monument de Hoge Hof. Ook in 
Nijmegen, waar de lokale bestuurders in eerste instantie sterk inzetten 
op de ecologische duurzaamheid, werden in de genoemde episode de 
cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt voor de verdere 
planontwikkeling. Met het instellen van workshops cultuurhistorie gaf 
de gemeente de deelnemers alle vrijheid om creatieve oplossingen te 
bedenken. In Arnhem was de totstandkoming van congruente beteke-
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nissen bij voorbaat een verloren zaak, hoewel het adviesbureau Archeo-
Logic een poging waagde. De locatie van het monument, vindplaats 10, 
op de duurste grond en in het hart van de nieuwe wijk, maakte congru-
ente betekenissen onmogelijk.

In alle episodes hield de ROB vast aan de wetenschappelijke beteke-
nis van het bodemarchief en had geen oog voor de culturele en sociale 
betekenis. De mogelijkheden die gemeenten en planners boden, werden 
door de ROB niet gezien. Deze eenzijdige gerichtheid op kennisver-
meerdering is de belangrijkste oorzaak waarom congruente betekenis-
sen niet tot stand kwamen.

Nadere bestudering van de handelingstheorieën levert een aantal condi-
ties op waaraan voldaan moet zijn om zulke betekenissen wel tot stand 
te brengen. Er zijn vijf condities geformuleerd, waarvan de eerste drie 
condities een voorbeeld zijn van de zogenoemde substantiële rationali-
teit en de andere twee van de procedurele of interactieve rationaliteit:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.

2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
leven wordt gewekt.

3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 
zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief om ‘congruente betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie op de eigen handelingstheorie 

en openstaan voor de opvattingen van anderen.

In de vier episodes was in geen van de gevallen aan deze voorwaarden 
voldaan.

 conclusies

Als het streven naar congruente betekenissen een oplossing geacht 
wordt en als de vijf condities daarvoor de richting aangeven, dan zou de 
AMZ-cyclus omgedraaid moeten worden: vertrekken vanuit de synthese 
en niet beginnen met het inventariseren, het opsporen van het artefact. 
Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou in dit geval, in deze specifieke 
situatie een synthese kunnen zijn? Deze omkering van het perspectief 
begint niet met het verleden, maar met het heden en vertrekt vanuit de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied in kwestie 

door vragen te stellen als: wat is de potentie van het bodemarchief hier 
in deze situatie en op deze plek, wat gaan we daarmee doen en hoe kan 
dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een dergelijke benadering gaat 
niet uit van het primaat van de archeologie of de ruimtelijke planning, 
maar is gericht op het creëren van een gemeenschappelijk object van 
beleid: een artefact. Het doel zou moeten zijn een proces in gang te zet-
ten waarin de betrokken actoren congruente betekenissen van het arte-
fact tot stand brengen. Dit betekent dat bestuurders en planners voor 
wie het artefact een instrumentele functie vervult, een artefact verwerven 
dat de gewenste betekenis heeft en voor archeologen mogelijkheden 
schept tot behoud (ex situ of in situ), tot kennisvermeerdering nu of in 
de toekomst. 
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 EX SITU OR IN SITU
The battle for the buried archaeological record 
On archaeological heritage, planning and the quality of the living  
environment

This book attempts to find an explanation for the strains and frictions 
that arise when archaeological interests clash with other claims on 
space and land. To elucidate the tensions involved, it describes research 
conducted at two levels: the abstract and the practical. In the former we 
look at underlying thinking patterns in the two areas of policy in ques-
tion, archaeology and planning, whilst in the latter we examine actual 
cases where conflict has occurred. The intended outcome of the study 
is to suggest solutions, both theoretical and practical, based upon 
the insights gained from analysing the issues at stake. These sugges-
tions should help all those concerned with the archaeological record to 
work together more successfully, as well as defining conditions for the 
improvement of that collaboration.

In the early 1990s, archaeological heritage management (AHM) and 
planning – two policy fields that had previously operated in separate 
spheres – finally began to seek one another out. In the Netherlands, the 
1990 white paper on planning known by the acronym Vinex (Vierde nota 
over de ruimtelijke ordening extra) explicitly mentioned archaeology 
as a factor able to enhance the quality of the day-to-day living environ-
ment. In the vision outlined, that environment should not be allowed to 
become dull and monotonous. At about the same time, the 1992 Valletta 
Convention ascribed a largely political significance to archaeological 
heritage, as the “collective memory” of Europe and hence worthy of 
protection. It also stated that archaeologists should participate actively 
in planning processes in order to effectuate that protection.

For Dutch archaeologists, the repercussions of Vinex – which entailed 
the construction of a million new homes, most of them in greenfield 
locations – struck at the heart of the principle that valuable sites should 
be preserved “in situ”. Nevertheless, in the early 1990s the then State 
Service for Archaeological Investigations (Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek, ROB) decided to implement a Valletta-driven 
policy of preservation in situ at these locations.

In this study, we present three cases to illustrate how those involved 
have dealt with the different claims on land, from archaeologists and 

developers, at Vinex locations. All three are in the riverine Betuwe region 
of the eastern Netherlands: Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf and 
Waalsprong near Nijmegen.

First, though, chapter 1 reviews the intellectual development of archaeol-
ogy and archaeological heritage management in the Netherlands, together 
with attitudes towards cultural heritage, between the first half of the nine-
teenth century and the final decade of the twentieth. The guardians of that 
heritage, in their capacity as “conductors of memory”, have found them-
selves confronted constantly by issues that remain central to archaeology 
as a scientific discipline and to AHM to this day. The core questions here – 
“What is archaeology?”, “What is archaeological heritage management?”, 
“What is valuable heritage, and why?” – are normative and ontological in 
nature, and also draw in the motives for preserving heritage.

From the early nineteenth century, archaeology evolved along two 
distinct lines into a scientific discipline in its own right. The first of these 
is the institutional line represented by the National Museum of Antiqui-
ties and the chair in Archaeology at Leiden. Although dominated origi-
nally by an orientation towards classical antiquity, these later developed 
an interest in Dutch finds. In Leiden, the classic ‘Bildung’ ideal was the 
driving force behind the collection and exhibition of artefacts. 

The second line is the empirical path taken by gentleman collec-
tors and learned societies as they sought and gathered finds out of an 
eclectic curiosity in which archaeology and ethnography were viewed 
as extensions of one another. Early personal observations in the field, 
albeit ad hoc and unsystematic, constituted the tentative beginnings of 
an empirical tradition that would take root in the Physics Society of Gro-
ningen in the last years of the nineteenth century. This current, founded 
upon methods drawn from research in the natural sciences, would be 
formalised with the establishment of the Biological-Archaeological Insti-
tute (BAI) at the University of Groningen in the early 1920s.

However, archaeology would not become a truly autonomous disci-
pline until after the Second World War, when it finally managed to shake 
off the ballast of nationalism and came to regard itself as an empirical 
social science grounded in the neopositivist research model and dedi-
cated to increasing knowledge.

The first chapter also examines the background to the Historic Build-
ings and Monuments Act (Monumentenwet) of 1961, enforcement of 
which was entrusted to the ROB, itself established in 1947. With the idea 
of AHM still comparatively new and developing fast, the various atti-
tudes towards it embrace fundamental intellectual and practical notions 
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concerning its own ultimate purpose, its relationship with the academic 
discipline of archaeology and heritage in general.

Chapter 2 discusses Dutch thinking in the area of town and country 
planning, showing how the provision of a good living environment has 
been a constant factor in planning policy ever since the passage of the 
first Housing Act (Woningwet) in 1901. The second chapter goes on to 
describe how notions as to what constitutes a good living environment, 
and what planning methods can contribute to it, have developed over 
time. This review shows that ideas about the physical organisation and 
planning of such environments have long been nourished by aesthetic, 
social and planning theories.

Four distinct periods in this evolution are identified, each character-
ised by changes or shifts of emphasis in those organisational and plan-
ning ideas with clear repercussions for the quality of the living environ-
ment itself. One of these periods of change occurred in the 1960s, when 
it was realised that conscious application of the deterministic notion 
that the physical environment affects human behaviour can create a 
guiding mechanism. In this vision, rational planning and organisation 
of the built environment could steer social processes. In later years, 
however, the massive scale of the housing projects from this period 
gave way to developments on a smaller scale and in new forms, such as 
the home zone. Residents themselves now wanted a say in the quality of 
the living environment in their own neighbourhood. By the late 1990s, 
so-called “spatial quality” – referring to a combination of experiential 
value, user value and future value – had become the clear guiding prin-
ciple in Dutch planning policy. This morphological interpretation of 
quality, with overall visual impression as a key aesthetic precept, would 
(along with sustainability) become one of the basic principles for the 
new Vinex estates.

The subject of chapter 3 is the development of a methodology to analyse 
the cases under review. Summarised as policy processes, these repre-
sent an approach to the buried archaeological record at three state-des-
ignated Vinex locations, with the principal participants including archae-
ologists, planners and policymakers. The main purpose of the analysis 
is to explain why these actors behave as they do, so the methodology we 
have devised provides a framework that enables us to dissect, describe 
and compare such behaviour in a systematic fashion within the context 
of policy processes. It thus draws upon insights from the policy sciences 
and makes use of certain theoretical concepts, the most important of 

these being ‘action theories’ and ‘congruent meanings’. To help eluci-
date these, an early case from Dutch AHM – Boshoverheide – has been 
taken as an example.

Covering the entire spectrum of political opinion formation, Fischer’s 
theory of the four discursive levels – “the logic of practical deliberation” 
– provides an insight into the stratification of policymakers’ thinking and 
conduct, and so offers a solid basis for a schematic presentation of the 
action theory concept (See figure 3.1)1 An action theory (or interpretive 
frame, in Dutch: handelingstheorie) is the system of internalised ideas 
and beliefs that guide what an individual does in specific circumstances. 
That frame has four layers, divided into a first and a second order. The 
former consists of judging solutions (layer 1) and defining the prob-
lem (layer 2), whilst the latter covers the motives of the actor involved, 
including their underlying beliefs (layer 3), and their final preferences 
(layer 4). This second order can thus be regarded as the perspective or 
mental framework from which the actor looks at a problematic situation 
and its possible resolution.

This actor-based view of the action theory is supported by Hiss-
chemöller’s research into policy problems and how to conceptualise 
them theoretically. Problems are not givens, but rather social constructs. 
Actors may or may not agree upon a particular policy matter, as regards 
either how the problem is formulated or the policy objectives and the 
means used to achieve them.2

The action theory concept can be used to establish a systematic pres-
entation of the questions this study raises concerning the nature of the 
conflicts surrounding the buried archaeological record, how they unfold 
and what consequences they have for that record itself, for the planning of 
building developments and for the quality of the local living environment.

In the literature, the action theory concept was originally developed 
with a focus upon policymakers. It is just as applicable to a variety of 
other professional groups, though, not least archaeologists and plan-
ners. Schön has demonstrated convincingly that not only do practition-
ers of one profession tend to approach problems in a similar way, but so 
too do members of different ones. Moreover, he shares the belief that 
problems are constructs and that actors approach them and the situa-
tions in which they occur from the perspective of their own background 
ideas and priorities.3

1)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996 a and b.

2)  Hisschemöller 1993.

3)  Schön 1983.
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Given all this, it is possible to construct an ideal type of action theory  
for each of the main professional groups covered by our study: archae-
ologists, planners and policymakers. Next, a comparison of these three 
action theories shows that, even when there is a common object to 
policy, such as an archaeological site, it appears at different levels in 
each of them (See fig. 3.7).

In the case of policymakers and planners, that object is situated at 
the second level. But for archaeologists is at the fourth. This disparity is 
the expression of a difference in epistemological status. To policymak-
ers and planners, the significance of the archaeological record lies in its 
instrumental function, and it may be a means whereby they can succeed 
in achieving their own policy objectives. For archaeologists, the record’s 
significance is a normative ontological notion at the fourth level of the 
action theory.

The conclusion, then, has to be that these three professional groups 
are characterised by heterogeneous action theories and so neither a 
“shared” perception of meanings by the actors involved nor consensus 
regarding the values at stake is likely. This in turn raises the question 
of whether those actors can actually work together successfully and, 
through co-ordinated action, arrive at solutions they all support.

As a precondition in this respect – effective co-ordinated action by 
actors with heterogeneous action theories – Grin and Van de Graaf 
introduced the notion of “congruence”.4 Their view is that actively seek-
ing out “congruent meanings” should suffice to bring about mutually 
acceptable solutions. In our case, such meanings can be said to exist 
when every actor involved attributes a positive significance to a piece of 
land as holding the local buried archaeological record, so that it is per-
ceived as meaningful within their own action theory. This attitude holds 
out the prospect that a desirable outcome is achievable, whilst at the 
same time all the different attributed meanings together point the way 
towards a shared solution.

It is in these terms that the three cases have been analysed. Our cen-
tral question was whether opportunities to form congruent meanings 
existed in each case. We also examined whether, and if so how, those 
opportunities were seized – or why they were not – and what precondi-
tions must be met to enable the formulation of congruent meanings.

4)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996a.

The three cases make up the empirical component of this study. Chapters 
4, 5 and 6 address Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf and Nijmegen-
Waalsprong in turn, providing a chronological description of the battles 
for the buried archaeological record between about 1994 and 2004.

The aim of these descriptions is to reveal how the actors involved 
approach the archaeological issue. Our chosen angle is what might be 
called the “actor perspective”, by which we mean that each relevant point 
of view is presented. In describing the actors’ objectives, the means they 
used, how they approached problems, what solutions they advocated 
and their own backgrounds and priorities, our purpose is twofold: on 
the one hand to outline the unfolding situation so as to provide an initial 
insight into the issues and circumstances involved, and on the other to 
enable reconstruction of the main players’ action theories.

The descriptions themselves are based upon an analysis of existing, 
mainly written sources such as policy and development control plans, 
reports of meetings and consultations, letters, research reports and 
newspaper articles.

Topographically, all three sites are in the riverine Betuwe region. 
Administratively, during the period covered by our study they fell within 
the so-called Arnhem-Nijmegen Hub (Knooppunt Arnhem-Nijmegen, 
KAN), which was both a geographical designation and, to some extent, 
a political entity. The KAN had its own executive body with its own aims, 
the most important of which was to improve the region’s economic 
competitiveness. To maximise opportunities in this respect, the KAN 
executive considered it necessary to create a good living and working 
environment.

Elst, Arnhem and Nijmegen were all listed in the 1990 Vinex white 
paper as suitable districts for large-scale housing development. A small 
community with a population of about 17,000, Elst is situated in the 
rural Betuwe to the south of Arnhem. Westeraam, a greenfield site cover-
ing about 220 hectares to the east of Elst’s main built-up area and the 
Arnhem-Nijmegen railway line, has been designated for the construction 
of 2350 homes.

Arnhem, a town of some 135,000 residents, began work on the new 
Driel-Oost Vinex housing estate in 1994. Later renamed Schuytgraaf, 
this development on polderland to the south of the River Rhine covers 
about 440 hectares and will eventually contain 6500 homes.

Nijmegen has a population of some 147,000. Waalsprong, originally 
known as Land over de Waal, lies to the north of the town and is des-
tined to provide 12,000 homes covering an area of approximately 600 
hectares.
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At all these locations, problems related to the buried archaeological 
record can be traced back to the different objectives and priorities being 
pursued by the actors involved. The local authorities wanted to build new 
residential areas, with the quality of the living environment as their guid-
ing principle. With that in mind, the planners were expected to produce 
schemes that make the best possible use of the space available. The 
ROB wanted to anticipate the ratification of the Valletta Convention and 
to make sure that archaeological work followed the proper AHM cycle. 
Since its priority was the scientific value of the buried record as a means 
to enhance our knowledge of the past, the ROB sought to preserve as 
many finds as possible in situ.

At Schuytgraaf, major difficulties arose over Site 10. This is a find of 
Stone Age relics which the ROB decided to designate as a protected 
ancient monument during the planning process. In Elst, there were 
frictions and tensions after the remains of a Roman temple were found 
during excavation work, and also problems with a known site, De Hoge 
Hof, situated right in the centre of the new estate. The main issue in 
Nijmegen was the sheer number of archaeological finds and how to 
treat them with due care. One source of conflict was the construction 
of a major traffic roundabout on what the archaeologists claimed was a 
Stone Age site, which has been given protected status. The local coun-
cil here took the initiative to organise cultural history workshops in an 
effort to agree on solutions to the problems.

The central question in our analysis of the cases, presented in chapter 
7, is whether congruent meanings emerged and what preconditions had 
to be met for them to come about. We then ask what archaeologists, in 
particular, can do to encourage their creation. The analysis concentrates 
upon four episodes where it seemed possible that congruent mean-
ings might appear, but in the end failed to materialise. In these cases, 
congruence would have entailed the find sites being safeguarded for the 
archaeologists, but also making a concrete contribution towards the 
quality of the living environment for the local authorities and planners.

The actors’ action theories reveal a number of attempts to insti-
gate congruence, especially on the part of authorities and planners. 
In Elst, for example, from the outset the local council was very keen to 
exploit the area’s cultural history to help raise the quality of the living 
environment and shape its identity. And in Nijmegen, where the local 
authority’s main priority at first was ecological sustainability, one of the 
episodes we analysed prompted the designation of cultural history as 
a basic factor to be considered in further development of the plans. By 

organising cultural history workshops mentioned above, the council 
afforded participants considerable freedom to come up with creative 
solutions. In Arnhem, however, it was never likely that congruent mean-
ings would be established, even though the consultancy firm Archeo-
Logic did make an attempt. They were ruled out here by the location of 
the find, Site 10, on the most expensive land at the heart of new estate.

In all the episodes we looked at, the ROB focused solely upon the 
scientific value of the archaeological record and showed no interest 
in its cultural and social significance. Consistently rejecting ideas put 
forward by local authorities and planners, its single-minded concern for 
knowledge enhancement was the main reason why congruent meanings 
failed to materialise.

Further study of the frames of meaning has identified five conditions 
that need to be met for congruence to come about. The first three of 
these can be described as examples of what is known as substantive 
rationality, whilst the other two exemplify procedural or interactive 
rationality. 

1 Local authorities and planners must be in a position to identify  
archaeological sites as an instrument in their own policies.

2 Local authorities and planners will only view a site in this way if it  
can be used to “bring the past to life” in a concrete and evocative way.

3 On their own, ideas for “visualisation” – presenting the past to the  
public – are not enough. There must also be guarantees that they  
will be developed and implemented.

4 One or other actor must make a conscious effort to bring about  
congruent meanings.

5 Actors must be prepared to reflect upon their own action theory and  
be open to others’ ideas.

These conditions were met in none of the four episodes we analysed.

 conclusions

If trying to forge congruent meanings is regarded as a solution, and if 
that effort is seen as guided by the five conditions above, then the AMH 
cycle has to be reversed. In other words, the starting point needs to be 
the synthesis rather than the survey that finds the artefact. Which means 
that the first question to ask is: in this case, in this specific situation, 
what might be a synthesis? This inverted perspective begins with the 
present, not the past, with its point of departure being the proposed 
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development of area concerned. That is, by asking such questions as, 
“What potential does the archaeological record hold here, on this site 
and in this situation?”, “What are we going to do with it?” and “How 
can that benefit the quality of the environment?”. An approach of this 
kind eschews assumptions of primacy, for either archaeology or plan-
ning, instead focusing upon the creation of a common object of policy: 
an artefact. The objective should be to initiate a process in which those 
involved establish congruent meanings in respect of that artefact.  
This means that local authorities and planners, for whom it has an 
instrumental meaning, acquire an artefact with the desired significance 
and also, for archaeologists, with the potential to enhance knowledge 
now or in the future.
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 INlEIDINg

1 archeologische monumentenzorg en ruimtelijke ordening

Dit boek gaat over het spanningsveld tussen enerzijds de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ) en anderzijds de ruimtelijke ordening en het 
gebruik van de ruimte met als inzet het bodemarchief. Het bodemarchief 
is de metafoor die archeologen hanteren voor de verzameling van over-
blijfselen van het verleden in de bodem in Nederland. Het is een materi-
ële zienswijze die verwijst naar de grond en daarmee is de relatie met de 
ruimtelijke ordening direct gegeven. Het regelen van het grondgebruik 
ligt aan de basis van de ruimtelijke ordening en is een bevoegdheid van 
de lokale overheid die in het bestemmingsplan tot uitdrukking komt.

Conflicten over het gebruik van de ruimte zijn van alledag en van 
alle tijden. Al in de prehistorie bestond er strijd over het ruimtegebruik, 
althans volgens hedendaagse interpretaties door archeologen van de 
megalietculturen in Noordwest-Europa. Grafmonumenten zoals de 
hunebedden zouden naast gemeenschappelijke begraafplaats ook 
bedoeld zijn als ‘territorial markers’, een uitdrukking van de competitie 
tussen verschillende stammen of groepen in een bepaald gebied over de 
eigendom van het land. De begraafplaats waarin de botten van de voor-
ouders bewaard werden, legitimeert in deze interpretatie de claim van 
een groep op de ruimte.2 Dat ook planning een historisch gegeven is, en 
niet een verschijnsel van de moderniteit, is duidelijk als je bedenkt dat 
het kiezen van de exacte locatie van een hunebed niet zonder ruimtelijke 
planning tot stand had kunnen komen.

Vandaag de dag zijn de hunebedden die de tand des tijds doorstaan 
hebben, beschermd volgens de Monumentenwet. Niet alleen hunebed-
den en andere zichtbare historische relicten, maar ook terreinen met 
onzichtbare overblijfselen uit het verleden, die archeologen ‘archeolo-

2)  Renfrew & Bahn 1993, 180, 428. Chapman 1981. Fokkens 

e.a. 1986, 11. Deze interpretatie is niet onomstreden, zie Van 

de Broeke 1991, 230, 231. Andere interpretaties bestaan ook, 

zie Renfrew & Bahn 1993, 428, 429. Fokkens e.a. 1986: 11-17.

Want wanneer er sprake moet zijn van een maatschappelijke positie  
voor de archeologie, zullen de archeologen zich eerst zelf een maatschap-
pelijke positie moeten verwerven.

Hedy d’Ancona, minister van WVC, 1992.1

1)  Toespraak gehouden op het symposium Aanmodderen? 

Ideeën voor de verbetering van de maatschappelijke positie van de 

archeologie, in Leiden op 24 oktober 1992, in: Knoop 1993: 11.
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gische vindplaatsen’ noemen, kunnen door de wet worden beschermd. 
Wettelijke bescherming van een vindplaats heeft tot gevolg dat op het 
desbetreffende terrein beperkingen worden opgelegd aan het grondge-
bruik.

Hedendaagse conflicten gaan over het behoud en de bescherming 
van meestal onzichtbare delen van het bodemarchief en andere claims 
op de ruimte. De problematische verhouding tussen de AMZ en de 
ruimtelijke ordening speelt hier op de achtergrond. De eerste vragen 
die zich voordoen zijn: Hoe verhouden zich de twee beleidsterreinen en 
waarom is die verhouding zo problematisch? Wat zijn de problemen die 
zich voordoen en aan welke oplossingen wordt gedacht in de werelden 
van respectievelijk de AMZ en de ruimtelijke ordening? Want het zijn 
twee gescheiden werelden die lange tijd geïsoleerd opereerden en pas  
in de afgelopen twee decennia met elkaar van doen kregen.

De ruimtelijke component van de AMZ is niet altijd onderkend door 
de verantwoordelijke overheid, het ministerie van OCW en de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB*). Het steeds 
voortgaande moderniseringsproces bracht grote transformaties in de 
ruimtelijke orde teweeg. De grootschalige ingrepen in de bodem, ver-
oorzaakt door de snelle verstedelijking van Nederland, veranderingen 
van het platteland en vernieuwingen in de landbouw, zijn niet aange-
grepen om een eigen sectoraal ruimtelijk beleid te formuleren, maar als 
kansen om zoveel mogelijk op te graven. Het bestaan van een bodemar-
chief is dan ook lange tijd een onbekend fenomeen geweest in de prak-
tijk van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening ontwikkelde zich vanaf de eerste stedelijke 
uitbreidingsplannen tot een complex planningstelsel zowel op het ver-
ticale niveau van de drie bestuurslagen als op het horizontale niveau 
van het overheidsbeleid op diverse deelterreinen. Op den duur bleek 
het stelsel onoverzichtelijk, ook omdat een aantal ministeries met een 
evidente ruimtelijke component in hun taak, zoals Landbouw, Natuur 
en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat (VW), een eigen ruimtelijk 
beleid voerden. Om een betere coördinatie en afstemming op het hori-
zontale niveau te bewerkstelligen is de bekende sector-facetsystematiek 
ontworpen, waarin het facet ruimtelijke ordening het beleid van de 
verschillende sectoren op elkaar afstemt en vertaalt in een integraal 
ruimtelijk beleid.3 De coördinatie was in handen van het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

3)  Wissink 2000: 133-135.

* De ROB is sindsdien van naam veranderd. Na de fusie  

met de RDMZ in 2006 werd de dienst RACM genoemd en 

sinds 2009, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De AMZ is nooit een sector geweest die deelnam in deze sector-facet-
systematiek. Door de grote nadruk op het opgraven had de monumen-
tenzorg in de archeologische wereld geen prioriteit. Als beleidsterrein is 
de AMZ dan ook relatief jong. Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
bleven de AMZ en de ruimtelijke ordening twee gescheiden werelden. 
Dat verandert als de twee beleidsterreinen in de jaren negentig met 
elkaar geconfronteerd worden. De spanningen worden dan manifest.

Twee veranderingen in het denken bespoedigen deze ontwikkeling 
en vinden hun neerslag in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
extra (Vinex, 1990) en het Verdrag van Malta (1992).4 De Vinex legt een 
hernieuwd accent op ruimtelijke kwaliteit als overkoepelend concept 
voor de ruimtelijke ordening en kent de archeologie een functie toe in 
het beleid. De achterliggende gedachte is dat archeologie een bijdrage 
kan leveren aan de kwaliteit en diversiteit van de woon- en leefomgeving 
op lokaal niveau. Nieuwe ideeën in kringen van overheid en wetenschap 
over de betekenis van de AMZ en archeologie in de relatie met de ruim-
telijke ordening stimuleerden deze ontwikkeling. De belangstelling voor 
archeologisch erfgoed, geschiedenis en identiteit nam niet alleen in 
Nederland toe, maar in heel Europa.

In het Verdrag van Malta heeft het archeologisch erfgoed vooral 
een politieke betekenis als het ‘collectieve geheugen’ van Europa, dat 
bescherming behoeft. Het verdrag erkent ook de relatie met de ruimte-
lijke ordening en de potentiële meerwaarde van archeologische monu-
menten voor de leefomgeving.

Het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’, multi-interpretabel als het is, zorgt 
wel voor een kwaliteitsimpuls door te fungeren als een verbindende 
factor tussen de beleidsterreinen archeologie, monumentenzorg en 
architectuur en ruimtelijke ordening. Althans in de ideevorming. De uit-
werking en uitvoering van deze ideeën over de integratie van de beleid-
sterreinen blijkt in de praktijk minder eenvoudig.

In de eerste plaats leidt het streven naar ruimtelijke kwaliteit in de 
Vinex tot het aanwijzen van de bouwlocaties om de woningbouwopgave 
van 800.000 woningen te realiseren volgens het concept van ‘de com-
pacte stad’. De betekenis van ruimtelijke kwaliteit is in dit verband om 
de oude tegenstelling stad-land in stand te houden: bouwen in en aan 
de stad om open, groene ruimtes te behouden.

In de tweede plaats echter betekent bouwen in en aan de stad voor 
archeologen bouwen op het bodemarchief. Een bedreiging van het 
bodemarchief, die zij nu juist willen keren met het streven naar behoud 

4)  Council of Europe, 1992.
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onder de grond van de overblijfselen van het verleden. Dit streven 
naar behoud in situ in plaats van opgraven, dat behoud ex situ wordt 
genoemd, vertegenwoordigt een omslag in het denken in archeologisch 
Nederland. Het Verdrag van Malta wordt in Nederland vooral geïnter-
preteerd als een ondersteuning voor deze nieuwe manier van omgaan 
met het bodemarchief en voor een andere opvatting van de monumen-
tenzorg. Het Verdrag van Malta versterkt de maatschappelijke positie 
van de archeologen die belast zijn met zorg voor het bodemarchief, 
maar dwingt ze tegelijkertijd om na te denken hoe binnen dit nieuwe 
kader om te gaan met het bodemarchief en met de andere betrokkenen 
bij het ruimtelijk beleid.

Op het eerste gezicht lijkt het gewenste behoud van delen van het 
bodemarchief door integratie in het ruimtelijk beleid niet zo’n groot 
probleem. Het lijkt vooral een kwestie van een zorgvuldig afstemmings-
proces, maar dat blijkt vaak niet succesvol uit te pakken. Overleg en 
communicatie verlopen moeilijk en er ontstaan fricties. Een goede ruim-
telijke inrichting conflicteert veelal met behoud van het bodemarchief.

De vragen naar de aard van die conflicten, hoe ze zich ontwikkelen en 
welke consequenties dat heeft voor het bodemarchief, de planning van 
bouwlocaties en de kwaliteit van de lokale leefomgeving onderzoek ik 
in drie Vinexlocaties in de Betuwe (hoofdstuk 4, 5 en 6). Om de fricties 
die zich op het concrete lokale niveau voordoen beter te begrijpen en te 
verklaren, is ook het abstracte niveau van het denken over archeologie 
en AMZ en de ruimtelijke orde object van mijn onderzoek en analyse 
(hoofdstuk 1 en 2). 

2 uitgangspunten voor analyse

Ik kijk naar de AMZ en ruimtelijke ordening vanuit het gezichtpunt van 
beleid. De AMZ beschouw ik als een beleidsterrein van de overheid en 
niet als wetenschappelijke activiteit. Ik vat beleid op als politiek bekrach-
tigd plan, conform de definitie van Van de Graaf en Hoppe.5 Deze opvat-
ting benadrukt de politieke dimensie van beleid vanwege de gewenste 
en noodzakelijke legitimiteit van het overheidshandelen. De overheid 
dient zich te verantwoorden voor het te voeren en uitgevoerde beleid, 
zowel ex-ante als ex-post. 

5)  Van de Graaf & Hoppe 1989: 42-77.

Overheidsbeleid is gericht op het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen. Beleid heeft dus altijd een doel, dat een antwoord probeert 
te formuleren op een probleem. Problemen zijn echter niet objectief 
gegeven en geen eenduidig vast te stellen fenomenen. Problemen zijn 
sociale constructies.

Hoe iemand een probleem waarneemt, is afhankelijk van zijn of haar 
waardering van de discrepantie tussen een bepaalde toestand aan de 
ene kant, en de normen, waarden en ideologieën waarmee de actor die 
toestand beoordeelt aan de andere kant. Juist door die verschillende 
percepties zijn problemen voortdurend onderwerp van politiek debat en 
oordeelsvorming. 

Beleid kunnen we daarmee typeren als een samenstel van onderling 
gerelateerde problemen, ideologische opvattingen, doelen en op de rea-
lisering van die doelen gerichte handelingen. De samenhang van al deze 
elementen wordt weergegeven door de beleids- of handelingstheorie 
van een beleidsactor. Een beleidstheorie is dus nadrukkelijk geen theorie 
over beleid, maar representeert de rationaliteit, de veronderstellingen en 
kenniselementen waarop een beleidsmaker een bepaald beleid baseert. 

In de ruimtelijke ordening gaat het niet om kennisverwerving van de 
ruimte an sich; het is een beleidsterrein dat zich bezighoudt met het rege-
len van het gebruik en de inrichting van de ruimte. Dit regelen gebeurt 
door het maken van plannen. Ruimtelijke planning richt zich op het 
bewust interveniëren in de ruimtelijke orde. Daarin komt planning voor 
een groot deel overeen met beleid, althans met beleidsvorming – planvor-
ming genoemd in de ruimtelijke ordening – en beleidsontwikkeling.

Wetenschappen die de ruimte als object van studie hebben, kunnen 
ruimtelijke problemen analyseren en oplossingen bedenken, maar niet 
zelf interventies plegen. De legitimering daartoe ontbreekt.

In ons systeem is, ondanks deregulering, decentralisatie en privatise-
ring, de overheid verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en alle 
voorstellen tot ingrepen in de ruimte die daarmee gepaard gaan. Wel is er 
kritiek op de overheid. Het overheidshandelen staat continu ter discussie 
evenals de rol van de wetenschap in de totstandkoming van beleid.

Planning veronderstelt altijd een doel, want een plan maken zonder 
doel is niet goed denkbaar. Een doel vereist (een reeks van) doelgerichte 
handelingen om het doel ook daadwerkelijk te bereiken. Dat is de kern 
van planning: een bestaande toestand – de ruimtelijke orde op een 
bepaald moment in tijd en plaats – die als onwenselijk wordt ervaren 
door handelend optreden in een gewenste situatie veranderen. Met 
andere woorden: er wordt ordening aangebracht.
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Ook de AMZ heeft een handelingsdimensie, het ingrijpen in de ruimte-
lijke orde. De interventies zijn in dit geval het beschermen van terreinen 
die vanuit een archeologisch gezichtspunt waardevol zijn. Het doel van 
die bescherming is andere interventies tegen te houden en te voorko-
men. Wat de AMZ verder beoogt en vermag, zal blijken in deze studie. 
De AMZ is nooit onderzocht, noch in empirische, noch in theoretische 
zin. Dit vormde een aanleiding tot dit onderzoek. De bedoeling is uit 
te zoeken waarom de omgang met het bodemarchief in de praktijk van 
de ruimtelijke ordening zo moeizaam verloopt. Het uiteindelijke doel 
van dit onderzoek is om suggesties te geven over de manier waarop 
beleidsprocessen in de ruimtelijke ordening met het bodemarchief als 
object succesvoller ingericht kunnen worden. Theoretisch gezien is het 
heel goed mogelijk beide belangen te integreren. Mijn analyse zal dit 
inzichtelijk maken met concepten en theorieën ontleend aan de beleids-
wetenschappen.

Voor een verklaring van het handelen van de betrokken actoren in 
beleidsprocessen gebruik ik het begrip ‘handelingstheorie’, dat hiervoor al 
even is aangestipt en dat uitvoerig zal worden behandeld in hoofdstuk 3. 
Deze verklaring levert aanwijzingen op voor mogelijke oplossingen. Ik zal 
betogen dat het in hoofdstuk 3 te introduceren begrip ‘congruente beteke-
nissen’ wegvoert van de strijd. En dat het zoeken naar zulke betekenissen 
niet alleen theoretische, maar ook praktische oplossingen kan bieden. 

3 De opbouw van dit boek 

Om het spanningsveld tussen AMZ en ruimtelijke ordening op het lan-
delijk niveau inzichtelijk te maken, begint dit boek met een uiteenzetting 
van de historische ontwikkeling van de denkwerelden van de archeolo-
gie en de AMZ enerzijds (hoofdstuk 1) en de ruimtelijke ordening ander-
zijds (hoofdstuk 2). De hoofdstukken zijn bedoeld om te verduidelijken 
hoe hedendaagse denkbeelden en opvattingen over archeologie en AMZ 
zijn ontstaan. Denkbeelden en opvattingen veranderen door de tijd, 
evenals de maatschappelijke verhoudingen. Ook ideeën over planning 
en een goede ruimtelijke ordening zijn aan verandering onderhevig. 

Zowel binnen de AMZ als de ruimtelijke ordening zijn een eigen cul-
tuur en taal en eigen tradities en concepten ontstaan, die een eigen refe-
rentiekader vormen, een manier om naar de werkelijkheid te kijken die 
niet direct toegankelijk is voor anderen. De hoofdstukken 1 en 2 vormen 
de institutionele dimensie die nodig is om de achtergronden van het 
handelen van de diverse actoren in de drie casussen te begrijpen.

Hoofdstuk 3 behandelt een aantal concepten en theorieën uit de beleids-
wetenschappen, waarbij de nadruk ligt op de begrippen ‘handelingsthe-
orie’ en ‘congruente betekenissen’. Ik zal laten zien hoe deze concepten 
ingevuld kunnen worden met een vroeg geval uit de archeologische monu-
mentenzorg, om zo het stramien voor een handelingstheorie duidelijk te 
maken. In hoofdstuk 7 gebruik ik deze begrippen om het handelen van de 
actoren, betrokken bij de drie gevallen, te analyseren en te verklaren.

Vervolgens komen de casestudies aan bod. De keuze is gevallen op 
drie Vinexlocaties in de Betuwe: Elst-Westeraam ( hoofdstuk 4), Arnhem-
Schuytgraaf (hoofdstuk 5) en de Waalsprong bij Nijmegen (hoofdstuk 
6). De case studies beschrijven de beleidsprocessen gedurende de 
periode 1994-2004; in chronologische volgorde worden als het ware de 
‘geschiedenissen van een beleid’ verteld. Ik heb drie Vinexlocaties gese-
lecteerd omdat de ROB begin jaren 90 besluit om het nieuwe op het 
Verdrag van Malta gebaseerde behoud in situ beleid in Vinexlocaties te 
gaan implementeren.6 

De drie Vinexlocaties zijn gesitueerd in de KAN-regio (Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen),7 een gebied dat behalve als ruimtelijk concept ook 
een samenhang heeft in bestuurlijke zin. De KAN regio heeft een eigen 
bestuur met eigen verantwoordelijkheden en doeleinden waarvan de 
belangrijkste het versterken van de economische concurrentiepositie 
van de regio is. Om de kansen op een succesvol economisch klimaat 
te maximaliseren is het volgens het KAN bestuur noodzakelijk om een 
goede woon- en werkomgeving te creëren.8 Versterking van de land-
schappelijke en recreatieve waarden in de regio zal hiertoe bijdragen, 
onder andere door de inrichting van een Regio Park Overbetuwe.

Ook landschappelijk en cultuurhistorisch gezien is het gebied als 
een eenheid te beschouwen, hoewel bepaalde karakteristieken van de 
Betuwe voor een groot deel verdwenen zijn9. De fysisch-geografische 
kenmerken van het gebied aangepast voor de archeologie, vormen van-
uit een archeologische optiek een homogene ‘archeoregio’: het centrale 
rivierengebied.10

6)  Wentink en Van Marrewijk, 1996. Over de keuze van 

de casussen is uitvoerig overlegd met de ROB en met de 

beleidsmedewerkers archeologie van de meeste provincies.

7)  De regio Arnhem – Nijmegen is als stedelijk knooppunt 

aangewezen in de Vierde nota ruimtelijke ordening (1988,) 

zie Hoofdstuk 2. In 2006 is de naam veranderd in Stadsregio 

Arnhem-Nijmegen.

8)  Kaderwet bestuur in verandering, 1995. Zie ook: 

Ontwikkelingsvisie KAN, 1993.

9)  RDMZ 1993: Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe.

10)  Groenewoudt (1994: 51) onderscheidt 13 archeoregio’s in 



1 8 E R O P  O F  E R O N D E R 1 9

Naast de genoemde samenhang is er ook het aspect verscheidenheid 
betrokken bij de selectie van de gevallen. Deze diversiteit bestaat uit de 
verschillende actoren die een rol spelen in de drie gevallen. Zo is niet 
alleen de ROB, die verantwoordelijk is voor de AMZ op nationaal niveau, 
betrokken in de drie gevallen, maar ook de gemeentearcheologen van Nij-
megen en Arnhem. Nijmegen heeft een stadsarcheoloog in dienst sinds 
1989, terwijl in Arnhem besloten wordt een archeoloog aan te stellen 
tijdens de planvorming. In Arnhem is in een latere fase bovendien een 
adviesbureau van de partij, een nieuw fenomeen in het archeologische 
bestel. Diverse participanten van de drie gemeenten (twee middelgrote 
steden, een dorp) hebben een belangrijke rol in het planningsproces, 
zoals de locale bestuurders, de planners en/of stedenbouwkundigen. 
Als op een bepaald moment PPS constructies ingang vinden en grond-
exploitatiemaatschappijen worden opgericht, gaan ook zij deelnemen 
aan het proces.

De drie gevallen zijn daarmee goed te vergelijken en zeer geschikt om 
te onderzoeken hoe de beleidsomslag in de praktijk wordt uitgewerkt. 

Voor het onderzoek is vooral gebruik gemaakt van schriftelijke bron-
nen, van bestaand materiaal, zoals beleids- en bestemmingsplannen, 
verslagen van vergaderingen en overleggen, jaarverslagen van de ROB, 
brieven en onderzoeksrapporten. Daarnaast is een aantal interviews 
gehouden met de participerende archeologen, zowel van de Rijksdienst, 
de gemeenten en het adviesbureau. 

Hoofdstuk 7 ten slotte is gewijd aan de analyse van de drie casussen 
en beantwoordt de vraag hoe de uitkomsten te verklaren zijn tegen de 
achtergrond van de denkwerelden en de institutionele context. Zijn er 
congruente betekenissen verwezenlijkt? Proberen de betrokken actoren 
compromissen te sluiten of gaan ze de strijd aan? Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een aantal conclusies.

Nederland. Zie ook Groenewoudt e.a. 1993. Later wordt deze 

indeling verfijnd tot 17 archeoregio’s, ROB 2002: 18. Omvang 

en vorm van het centrale rivierengebied zijn dezelfde maar 

heet nu Utrechts- Gelders rivierengebied.



 ONDER DE gROND OF bOvEN  
DE gROND – aRchEOlOgIE, musEa  
EN zORg vOOR mONumENtEN

1.1 Ontdekking van de voorgeschiedenis 
 
In het museum is de wetenschap niet de alleenheerscheres, die met  
minachtend schouderophalen neerziet op het profanum vulgus, maar de 
dienaar, de opvoeder, die trachten moet juist den eenvoudige een oogen-
blik uit het alledaagsche leven op te voeren tot een voelen en begrijpen 
van menschelijke beschaving, in het eeuwig wisselend proces van rijzen  
en dalen, tot een genieten van menschelijke kunst, die niet meer is van 
onze tijd.1

Zo typeert J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudhe-
den (RMO) in Leiden en lector in de prehistorie en Romeinse archeo-
logie, in 1926 de taak en functie van zijn museum.2 In het debat in de 
jaren twintig over de ‘museumkwestie’ werden de betekenis en de posi-
tie van het museum herhaaldelijk ter discussie gesteld.3 De beeldend 
kunstenaar en lid van de Museumcommissie4 Jan Veth stelde bijvoor-
beeld voor een Egyptische grafkamer tentoongesteld in het RMO af te 
breken, omdat de grafkamer als historisch object in zijn totaliteit minder 
indrukwekkend zou zijn dan de esthetische waarde van de afzonderlijke 
reliëfs. Deze reliëfs zijn ‘wonderen van schoonheid’ in zijn ogen en 
zouden dan ook beter tot hun recht komen in een apart museum, een 
kunstmuseum.5 Veths uitgesproken voorkeur voor de esthetische  
benderingswijze staat recht tegenover de opvattingen van Huizinga,6  

1)  Citaat in Eickhoff 2003: 190.

2)  Holwerda werd tot conservator benoemd in 1903  

en tot lector aan de Leidse Universiteit in 1910. In 1919 werd 

hij directeur van het RMO.

3)  Eickhoff 2003: 185-190. Zie voor een analyse van het  

debat over de museumkwestie: Meijers 1977.

4)  Rijkscommissie van advies inzake de reorganisatie  

van het Museumwezen hier te lande, ingesteld in 1919.

5)  Veth beargumenteerde zijn stellingname in 1921,  

in De Gids 85, dl. IV 110, 111, Tibbe 1994: 352.

6)  Tibbe 1994: 349.

1 )
Every step and every movement of the multitude, even in what are  
termed enlightened ages, are made with equal blindness to the future; 
and nations stumble upon establishments, which are indeed the result  
of human actions, but not the execution of any human design.

Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, 1767
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Dit moderne tijdsbewustzijn, door Koselleck geschichtliche Zeit 
genoemd, creëert zowel een opening naar de toekomst als naar het 
verleden.11 Het geleidelijk aan op de achtergrond raken van de christe-
lijke eschatologie schept ruimte voor een lineaire tijdsopvatting met 
een open toekomst. Het begrip ‘vooruitgang’ krijgt daarmee een nieuwe 
inhoud, doordat het nu veel meer de mogelijkheid uitdrukt dat het men-
selijk handelen zelf invloed kan uitoefenen op de toekomst en ook een 
planning van die toekomst in zicht komt.12 Aan de andere kant raakt het 
verleden steeds verder weg, de wereld wordt ouder en het concept van 
een voorgeschiedenis ontstaat. De prehistorie wordt ontdekt.13

Van der Woud demonstreert de opkomst van wat Koselleck beschrijft 
als het concept van de geschichtliche Zeit aan de hand van drie Neder-
landse oudheidkundigen: Reuvens, Westendorp en Jansen. C. Reuvens, 
zowel eerste directeur van het Rijksmuseum van Oudheden als eerste 
hoogleraar in de archeologie, verbindt geschiedenis met de astrono-
mie en geologie en dus met de ouderdom van de ruimte en de aarde: 
‘Deze Oudheidkunde, naast de Sterrekunde en Geologie, is de meest 
geschikte wetenschap, om het geloof aan de geschrevene geschiedenis 
sterk op de proef te stellen, in vele deelen te bevestigen, in sommige te 
doen wankelen, dat zij, daarenboven, menigmaal geheel nieuwe bron-
nen van kennis opent’.14

N. Westendorp, tijdgenoot van Reuvens, is een predikant en ama-
teur-oudheidkundige die is geïnteresseerd in hunebedden. Hunebed-
den eisen wetenschappelijke bestudering, omdat ze ouder zijn dan ‘de 
schriftelijke oorkonden en charters’ en daarom ‘de eerste bladen onzer 
geschiedenis grondiger en fraajer’ [...] beschrijven’. Westendorp pro-
beert de hunebedbouwers in de Bijbelse chronologie te plaatsen, maar 
hij trok er toch per rijtuig op uit om de hunebedden zelf waar te nemen, 
net zoals Reuvens voor hem had gedaan.15 F. Jansen, conservator van 
het RMO van 1835-1863, gebruikt voor het eerst het begrip ‘voorgeschie-
denis’ en bedoelt daarmee een tijdperk dat geen geschreven bronnen 
kende. Jansen is ook op de hoogte van het door Deense archeologen 
ontwikkelde drieperiodensysteem (steentijd, bronstijd, ijzertijd), maar 
heeft moeite om dat op Nederlandse bodemvondsten toe te passen. 
Toch bleven ook de Denen, ondanks het evolutionaire perspectief op de 

11)  Koselleck, besproken door Doorman 2004: 76-78  

en Doorman 1997: 31, 32.

12)  Doorman 2004: 76, 77.

13)  Van der Woud 1998b: 49.

14)  Idem.

15)  Van der Woud 1998b: 41, 42, 48, 49.

die zich evenals Holwerda onder de tegenstanders van zulke voorstellen 
tot herinrichting van de musea bevindt.7

De collectie van het RMO bestond naast voorwerpen uit de klassieke 
oudheid in ruime zin ook uit Nederlandse bodemvondsten. Een van de 
plannen die de reorganisatie van de musea tot onderwerp heeft, stelde 
voor om deze collectie oudheden een bestemming te geven in een 
nieuw op te richten Nederlands historisch museum, waar de objecten 
zouden kunnen bijdragen aan het inzicht in de vroegste periode van de 
Nederlandse geschiedenis.8

De verdelings- en herindelingsplannen van de commissie, waarvan 
we de leden met recht ‘dirigenten van de herinnering’ kunnen noemen, 
zoals De Jong de culturele en museale elite aanduidt, impliceren dat 
verandering van context ook een wijziging van de betekenis van de voor-
werpen met zich meebrengt.9 Door voorwerpen los te maken van hun 
context kan de oorspronkelijke betekenis, als die betekenis tenminste 
duidelijk is, in sommige gevallen onherkenbaar worden, zoals in het 
geval van de grafkamer.

De discussie uit de jaren twintig belicht een aspect van het beheer van 
wat nu het culturele erfgoed genoemd zou worden, in dit geval de vraag 
of overblijfselen van het verleden als kunst begrepen moeten worden of 
als voorwerpen met een historische betekenis, en in welk type museum 
ze vervolgens geëxposeerd moeten worden. Daarmee staat ook de 
functie van het museum ter discussie en tot welk publiek het zich moet 
richten. Heeft het museum tot taak de schoonheid te democratiseren,10 
de educatie van het volk te bevorderen of moet het een oord zijn van 
wetenschappelijke reflectie?

Dit debat over de betekenis van het culturele erfgoed gaat uiteindelijk 
terug op veranderingen die zich eind achttiende eeuw hadden voorge-
daan in het denken over tijd en ruimte. Hierdoor waren nieuwe begrip-
pen en onderscheidingen ontstaan, die zich ontwikkelden tot autonome 
kennisdomeinen. In het nieuw ontstane besef van tijd werd geschiede-
nis steeds meer gezien als een dynamische ontwikkeling en een samen-
hangend proces.

7)  Eickhoff 2003: 189, 190.

8)  Eickhoff 2003: 188.

9)  De Jong 2006: 21. Hij heeft deze term ontleend aan de 

cultuursocioloog Henk Overduin (1988).

10)  Meijers 1977.
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naar het landschap in, waar nu oude sporen van het verleden ‘zichtbaar’ 
worden en herkend als mensenwerk. Door de ontdekking van bijvoor-
beeld de megalithische monumenten krijgt het landschap een voorals-
nog ‘vage’ geschiedenis en wordt de beleving van het landschap een 
mythische, historiserende ervaring.21 Het schilderij Spaziergang in der 
Abenddämmerung van Caspar David Friedrich (figuur 1.1) is een typisch 
voorbeeld van deze mythologisering van de ruimte.

Tegelijkertijd is een gevolg van de veranderende perceptie van tijd en 
ruimte dat de ervaring juist niet meer bemiddeld hoeft te worden door 
het geschilderde landschap, waar de horizon vastligt. De potentie om 
er zelf in rond te dwalen maakt het landschap tot een tastbare en oor-
spronkelijke belevenis, waarin het perspectief steeds wisselt en de hori-
zon opschuift. De romanticus wandelt, zo zegt Doorman, waar hij vroe-
ger ploeterde: ‘Waar in andere culturen of tijden de mens eerder loopt, 
zwoegt of sluipt, daar wandelt de westerse mens sinds de romantiek.’22

21)  Ickerodt 2004: 53, 54.

22)  Doorman 2004: 11.

ontwikkeling van vroege beschavingen, binnen de traditionele zesdui-
zend jaar die de wereld geacht werd te bestaan na de Schepping.16

Een ander kenmerk van de nieuwe beleving van de tijd is de ‘gelijktij-
digheid van het ongelijktijdige’, zoals Koselleck dat aanduidt.17 De con-
tacten met en de toenemende aandacht voor primitieve samenlevingen 
gaven aanleiding tot een historische vergelijking met de eigen cultuur 
en vroegen om een verklaring van het fenomeen van het voorkomen op 
hetzelfde moment maar in een andere geografische ruimte, van verschil-
lende ontwikkelingsstadia in de menselijke beschaving.

Ook dit is bij de Nederlandse oudheidkundigen waar te nemen. 
Westendorp ziet de overeenkomst van de stenen werktuigen van de 
hunebedbouwers en die van de nu nog levende ‘woeste Amerikaanse 
volksstammen’. Hij vraagt zich af: ‘Hoe zullen wij deze gelijkheid, op 
zulk eenen verbazende afstand en op plaatsen door zoo vele zeeën 
gescheiden, verklaren?’ Zijn reflectie voert tot het idee van een heel 
vroeg en gedeeld verleden, tot de oudste mensen in een nog ‘onvol-
tooide staat’ en, binnen het Bijbelverhaal ‘nog door geenen torenbouw 
van een gereten’.18

Niet alleen de prehistorie werd ontdekt, ook het landschap werd met 
andere ogen bekeken als enerzijds een voortvloeisel van het moderne 
tijdsbesef en anderzijds met een door Romantiek geïnspireerde andere 
waarneming van de ruimte. De geschichtliche tijdsopvatting staat al snel 
onder druk van de Romantiek, waarin een cyclisch begrip van de tijd – 
groei, bloei, verval – overheerst, en niet de kennis maar de beleving van 
het verleden van grote waarde wordt geacht.19

Koselleck benoemt dit aspect met de begrippen Erfahrungsraum en 
Erwartungshorizont, twee abstracte categorieën die een verandering van 
de onderlinge relatie tussen verleden en toekomst aanduiden. Het ver-
leden wordt meer als een geheel ervaren waarin verschillende tijdslagen 
naast elkaar kunnen bestaan.

De veranderde tijd-ruimtewaarneming kenmerkt zich zowel door de 
behoefte aan een rationele ordening en het systematisch in kaart bren-
gen van de ruimte, als door de herontdekking van de historische dimen-
sie van het landschap.20 De metafoor van ‘Das Schöne Denkmal’ moet 
deze historisering van het landschap duidelijk maken. Het ontstaan van 
dit ‘landschappelijk bewustzijn’ houdt een nieuwe manier van kijken 

16)  Trigger 1993: 73-86.

17)  Doorman 1997: 32, 33.

18)  Van der Woud 1998b: 48.

19)  Doorman 2004: 87.

20)  Ickerodt 2004: 6-7, 52-53, 153. Harvey 1990: 240-259.

figuur 1.1  Caspar David Friedrich, Spaziergang in der Abenddämmerung, 1830-1835.
 Olieverf op doek, 33 x 43 cm, privé collectie.
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Het is op dezelfde Arentsburg, waar Holwerda en de bioloog A.E. van 
Giffen, die als grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie 
beschouwd worden, een eeuw later, in 1911, gezamenlijk een opgraving 
uitvoeren. Holwerda heeft de leiding van de opgraving, Van Giffen is zijn 
assistent. Hier ontstaat ook het eerste conflict, de voorbode van een 
machtsstrijd om de beheersing van het bodemarchief die hun leven lang 
zal duren. De ruzie in Arentsburg ging over opgravingstechnieken, het 
wel of geen kennis hebben van de geologie en interpretatie van profie-
len.27 In de kern kwam het neer op de kwestie van waarnemen: van juist 
of onjuist waarnemen.

De empirische traditie van het zelf waarnemen, die bij de eerdere 
oudheidkundigen, zoals Westendorp en Reuvens, al begon te ontluiken, 
zal door Van Giffen, zelf opgeleid in het empirische natuuronderzoek, 
tot de enige goede manier van kennisvergaring worden verklaard. Zijn 
als positivistisch te kwalificeren benadering van het vak kenmerkt zich 
door een groot vertrouwen in de mogelijkheid van ware kennis, als de 
juiste methoden zoals waarneming, classificatie en systematiseren, 

27)  Verhart 2005: 65-73.

Een van die wandelaars, de Nederlandse predikant en filantroop O.G. 
Heldring, trekt te voet door de Betuwe op zoek naar nog zichtbare spo-
ren in het landschap van de oude culturen van Romeinen en Bataven, 
maar ook vol belangstelling voor legenden, volksgebruiken en -verha-
len.23 Behalve dat Heldring oprecht geïnteresseerd is in de historische 
functie van de woerden, de in de Betuwe zogenoemde verhogingen in 
het landschap, ontdekte hij de ‘charmes van het lokale volksgeloof’, 
zoals Bank en Van Buuren opmerken24. Toch is hier sprake van een 
beginnende ‘volkskundige blik’.25 Naast de geografische ruimte, wordt 
nu ook de sociale ruimte ontdekt.

In deze ontdekking van de voorgeschiedenis heb ik een aantal aspec-
ten belicht van het culturele erfgoed die blijvend van belang blijken te 
zijn voor de archeologie als wetenschappelijke discipline en voor de 
monumentenzorg. De verschillende en uiteenlopende betekenissen en 
functies die in de loop van de tijd aan de overblijfselen van het verleden 
worden toegekend door de ‘dirigenten van de herinnering’ zijn nog 
steeds aanleiding tot discussie en strijd. Het bodemarchief zelf, voor 
archeologen de bron van kennis over het verleden, is ook lange tijd 
onderwerp van conflict geweest. Bodemvondsten moeten, voor ze even-
tueel in een museum terechtkomen, wel eerst worden opgegraven.

1.2 bodemonderzoek

Reuvens’ opgraving op het landgoed Arentsburg, waar al eerder over-
blijfselen uit de Romeinse tijd waren gevonden, was de eerste groot-
schalige opgraving in Nederland en een groot succes. De vele vondsten 
waren een aanwinst voor het museum. Dat een opgraving zelf ook een 
museale functie kan vervullen, was een lumineus idee van Reuvens. 
Na het blootleggen van de overblijfselen van het daar vermoede Forum 
Hadriani wilde hij de opgraving twee jaar open laten liggen voor het 
publiek. Het concept van een museum in de open lucht, misschien 
geïnspireerd door de opgravingen van Pompei, was nieuw in Nederland, 
maar heeft weinig navolging gevonden. Voor Reuvens hebben de uit-
gegraven resten de status van een monument met een hoog educatief 
gehalte; hij ziet ‘het opgedolvene als een gedenkstuk en als een vermo-
gend middel tot aankweking van geschied en oudheidkunde.’26 

23)  Heldring 1838. Heldring is een neef van L.J.F. Jansen, 

conservator van het RMO (Brongers 1976).

24)  Bank & Van Buren 2000: 81.

25)  Frijhoff 1994: 251-256.

26)  Brongers 2002: 99.

figuur 1.2 Reuvens op Arentsburg (1827). Reuvens zelf, op de voorgrond, bestudeert  
een tekening van de opgraving. Achter hem (met hoed) waarschijnlijk zijn latere 
opvolger Leemans. Rechts van Reuvens (met pet) de tekenaar.
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Holwerda’s klassieke beschavingsideaal staat hier lijnrecht tegenover, 
zoals in §1.1 aan de orde is geweest, en representeert de historisch-inter-
pretatieve of hermeneutische traditie. Holwerda stelt zich ten doel het 
verhaal van het verleden te vertellen en vindt de ‘historische sensatie’ 
van groot belang. De betekenis van een vondst is voor hem een authen-
tiek bericht uit het verleden, dat die ervaring mogelijk maakt. De mate-
rialiteit van het object verschaft in deze denkwijze een directe toegang 
tot het verleden en brengt ook immateriële waarden met zich mee, zoals 
geestelijke verrijking en inspiratie.

Niemand heeft deze gedachte zo magnifiek in beeld gebracht als 
Rembrandt in zijn schilderij van Aristoteles met de buste van Homerus 
(figuur 1.4). Het directe contact met het verleden door het fysiek aanra-
ken met de hand van het hoofd van Homerus geeft dit klassieke bescha-
vingsideaal prachtig weer.31 Om deze klassiek humanistische idealen te 
verspreiden, is voor Holwerda een beschavingsinstituut als het museum 
bij uitstek de plaats.

31)  Ontleend aan Grijzenhout 2007: 3.

worden toegepast.28 Feiten zijn objectief vast te stellen en moeten 
gescheiden worden van de interpretatie: ‘Die Tatsachen bleiben, die 
Interpretation schwankt.’29 Het is meer dan een wetenschappelijke 
methode; zijn grote geloof in de waardenvrijheid van de wetenschap 
is een levensfilosofie en belichaamt daarmee, zoals Eickhoff zegt, een 
‘beschavingsideaal’.30

De conflicten in de paar jaar dat Van Giffen in Leiden werkt, lopen 
zo hoog op dat hij wordt ontslagen en zijn werkterrein verlegt naar het 
noorden van het land, eerst naar Groningen, later ook Friesland en 
Drenthe. In 1921 krijgt Van Giffen een eigen afdeling aan de Universi-
teit van Groningen, het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI). Daar 
perfectioneert hij zijn opgravingstechnieken, vooral de kwadrantenme-
thode, die hem internationaal bekend maken (figuur 1.3). 

28]  Eickhoff 2003: 74, 75.

29)  Met dit motto, dat Van Giffen (1913) zijn dissertatie 

meegaf, zijn vele generaties studenten in de archeologie 

grootgebracht. Slofstra 1994: 13.

30)  Eickhoff 2003: 75, 105.

figuur 1.3 Een grafheuvel op de Lunterse Berg, opgegraven volgens de kwadrantenmethode  
van Van Giffen.

figuur 1.4 Rembrandt van Rijn, Aristoteles met de buste van Homerus, 1653.
 Olieverf op doek, 143,5 x 136,5 cm, Metropolitan Museum, New York.
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Evenals zijn vader Holwerda sr., die in de historische ervaring een anti-
dotum tegen de overheersing van de uitsluitend op praktisch nut geori-
ënteerde natuurwetenschappen zag, moest Holwerda jr. niets hebben 
van het positivisme.32 Beiden geloven niet in de wetmatigheden van de 
geschiedenis, zoals Auguste Comte poneerde met zijn model van de 
verschillende stadia in de ontwikkeling van de mensheid. De archeologie 
heeft dergelijke modellen niet nodig, omdat het exacte historische weten-
schap is. Wetenschap staat ten dienste van educatie en niet alleen in het 
museum. Holwerda jr. publiceert ook populairwetenschappelijke boeken 
en platenatlassen voor het geschiedenisonderwijs op de scholen. Zijn 
idee om een hunebed in Drenthe toegankelijk te maken voor toeristen en 
een breed publiek, roept reminiscenties op aan Reuvens’ museum in de 
open lucht. De bestuurders van de provincie zijn daar op dat moment in 
de jaren tien van de twintigste eeuw echter niet ontvankelijk voor. Jaren 
later, in 1958, zal Van Giffen zich dit idee van Holwerda toe-eigenen en 
een ander, volledig verstoord hunebed in Drenthe, de Papeloze kerk, 
reconstrueren met behulp van stenen die van elders kwamen.33

Er speelt nog een andere problematiek rond het bodemarchief rond 
de eeuwwisseling. De conflicten tussen de amateurs, allerlei regio-
nale genootschappen, lokale oudheidkundige verenigingen en musea 
enerzijds en de professionele beoefenaars van het vak anderzijds gaan 
over de kwestie wie waar mag graven, wie de beschikking krijgt over 
de opgravinggegevens en waar de vondsten naartoe gaan.34 De toene-
mende belangstelling voor de eigen lokale geschiedenis leidde ertoe dat 
tegen het einde van negentiende eeuw het verzamelen van voorwerpen 
die getuigen van deze geschiedenis een hoge vlucht nam. De objecten 
zelf namen vaak een centrale plaats in en dé manier om deze objecten 
te bemachtigen was door ze op te graven. Er ontstond een vorm van 
schatgraven waar de meer professionele instanties bezwaar tegen had-
den, omdat de ‘vondstomstandigheden’ daarbij verloren gingen: ‘Men 
organiseert als het ware urnenjachten voor logees, waarbij dan het 
gevangen wild gespaard en als curiositeit bewaard blijft, echtheid en 
herkomst dikwijls moeilijk zijn na te gaan en vast te stellen.’35

Omdat iedereen kon opgraven en dat ook deed, werd er veel gevon-
den. Ook de beginnende industrialisatie en de aanleg van infrastructuur 
zorgden ervoor dat oudheidkundige relicten aan de oppervlakte kwa-

32)  Eickhoff 2003: 21-23, 78.

33)  Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 2005: 145-150.

34)  Eickhoff 2003: 181.

35)  Gratama 1901: 13-17.

men. Veel waardevolle vondsten, zoals gouden sieraden, werden ver-
kocht en verdwenen naar het buitenland. Om dit te voorkomen had de 
overheid in 1866 een regeling uitgevaardigd die bepaalde dat ingenieurs 
bij Rijkswaterstaat en de Staatsspoorwegen vondsten van wetenschap-
pelijk of kunstzinnig belang moesten melden bij een van de rijksmusea. 
In een volgende circulaire van 1887 werden burgemeesters verplicht 
bodemvondsten binnen de gemeentegrenzen te melden bij het RMO.36

Het gebrek aan samenwerking en een slechte arbeidsdeling tus-
sen de betrokken instanties en personen maakten de situatie rond het 
bodemarchief in het begin van de twintigste eeuw chaotisch en onge-
controleerd. De verschillende inzichten van Van Giffen en Holwerda 
speelden mee bij de strijd om de beheersing van het bodemarchief. Voor 
alle betrokkenen bij het opgraven en het museumwezen was het echter 
wel volstrekt duidelijk dat er een verordening noodzakelijk was om de 
bevoegdheid tot opgraven en de verdeling van de vondsten te reglemen-
teren. Bij het uitblijven van een dergelijke bepaling, voor een groot deel 
veroorzaakt door het conflict tussen ‘Leiden’ en ‘Groningen’, bleef de 
regeling van 1887 geldig. In mei 1940, vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt, wordt een regeling getroffen die bepaalde wie bevoegd zijn tot 
opgraven.37 Na de oorlog zal een monumentenwet tot stand komen.

1.3 wetgeving en cultuurbeleid 

1.3.1 De Monumentenwet van 1961

De Monumentenwet, die in 1961 tijdens de regeringsperiode van het 
kabinet De Quay (1959-1963, samengesteld uit confessionelen en VVD) 
in het Staatsblad wordt afgekondigd, heeft lang op zich laten wachten.38 
Het wetsontwerp was ingediend in 1955 tijdens de voorafgaande kabi-
netsperiode door minister Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen. De wet wordt wel gezien zien als een mijlpaal, het moment waarop 
de overheid haar verantwoordelijkheid erkent voor de monumentzorg, 
na ‘een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed’.39 De wet legt de 

36)  Eickhoff 2007: 132.

37)  Eickhoff 2003: 202-206.

38)  Wet houdende voorzieningen in het belang van het 

behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst 

(Monumentenwet 1961). Met de inwerkingtreding van de 

Monumentenwet wordt de Tijdelijke Wet Monumentenzorg 

van 1950 ingetrokken.

39)  Duparc 1975. Tillema 1975.
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bevoegdheid om beschermde gebouwen – onroerende monumenten – 
aan te wijzen bij de Rijksoverheid, en niet onbelangrijk, zij bepaalt wat 
een monument is.

De wet noemt drie redenen om gebouwen die ten minste vijftig jaar 
oud zijn als monument van algemeen belang aan te wijzen: vanwege 
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en hun volkskun-
dige waarde. Ook terreinen waar die elementen aanwezig zijn en stads- 
en dorpsgezichten kunnen op grond van de drie genoemde criteria 
een monumentenstatus toegewezen krijgen. Hetzelfde geldt voor alle 
zaken en terreinen, ook die jonger zijn dan vijftig jaar en van algemeen 
belang, door de daaraan verbonden geschiedkundige herinneringen.40 
Een beschermd monument is volgens de wet een onroerend monument 
dat ingeschreven is in de registers die daarvoor in elke gemeente zullen 
worden aangelegd.

De Monumentenraad is de adviserende instantie die per gemeente 
voorstelt, met redenen omkleed, welke monumenten voor wettelijke 
bescherming in aanmerking komen. De minister beslist, en wijst, na de 
Monumentenraad gehoord te hebben, monumenten aan als beschermd 
monument.41 De raad bestaat uit vijf afdelingen waaronder de Rijkscom-
missie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg.42

De wet verbiedt een beschermd monument te beschadigen of te 
vernielen. Zonder vergunning van de minister is het verboden een 
beschermd monument af te breken of te wijzigen op straffe van betaling 
van de kosten voor het herstel. Bovendien kan de minister voorwaarden 
verbinden aan een vergunning in het belang van het monument.43

In de artikelen 22 tot en met 25 van de wet wordt het opgraven en het 
beheer van vondsten geregeld. De bevoegdheid tot opgraven wordt door 
de minister verleend aan diensten, instellingen en personen, zonder 
deze met name te noemen. Zonder deze bevoegdheid is het iedereen 
verboden ‘graafwerk te verrichten dat ten doel heeft het opsporen of 

40)  Art. 1. Deze wet verstaat onder: b. monumenten: 1. alle 

vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken, welke van 

algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun volkskundige waarde; 2. terreinen, 

welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken 

als bedoeld onder 1; 3. alle zaken en terreinen, welke van 

algemeen belang zijn wegens de aan die zaken en terreinen 

verbonden geschiedkundige herinneringen.

41)  Art. 8 en 9.

42)  Art. 3-5.

43)  Art. 14, 15, 17-19.

onderzoeken van monumenten’. Een eigenaar van een terrein moet 
opgravingen van bevoegde instanties toestaan. De wet maakt een 
verschil tussen een vondst als voorwerp en als roerend monument. 
Vondsten die aan de drie criteria van de wet voldoen, zijn roerende 
monumenten, maar kunnen niet beschermd worden op grond van deze 
wet. Roerende monumenten zijn eigendom van de instanties onder wier 
verantwoordelijkheid wordt opgegraven. Iemand die een voorwerp vindt 
waarvan hij vermoedt dat het een monument is, moet dat melden bij de 
burgemeester.

Gemeenten en provincies die zelf al een eigen monumentenverorde-
ning kunnen vaststellen, houden deze bevoegdheid, maar de wet heeft 
voorrang boven deze verordeningen.44 In de wet worden ook verschillende 
procedures geregeld die gevolgd dienen te worden alvorens er besluiten 
worden genomen, zoals het uitvoerige en strikt gereglementeerde vergun-
ningenstelsel, dat vooral van toepassing is op de beschermde gebouwen. 
Vervolgens een aantal verbodsbepalingen en de uitzonderingen daarop, 
alsook regels voor vergoedingen en schadevergoedingen.

Een gevolg van het in werking treden van de Monumentenwet is dat 
ook veranderingen worden doorgevoerd in de Woningwet. Gemeenten 
worden verplicht binnen een jaar nadat een stads- of dorpsgezicht de 
monumentenstatus heeft gekregen beschermende maatregelen op te 
nemen in de uitbreidingsplannen. 

Voor wie de wetstekst begint te lezen, zal niet onmiddellijk duidelijk 
zijn dat de wet ook de mogelijkheid biedt ‘archeologische momenten’ te 
beschermen. Artikel 1 doet op het eerste gezicht zeker niet vermoeden 
dat de genoemde terreinen als delen van het ‘bodemarchief’ geïnterpre-
teerd moeten worden. ‘Bodemarchief’ en ‘archeologische momenten’ 
zijn geen termen die in de wet voorkomen; de wet spreekt over ‘oud-
heidkundig bodemonderzoek’. Dat wordt pas duidelijk in artikel 3, waar 
de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (RCOB) 
wordt genoemd naast een aparte Rijkscommissie voor de monumenten-
zorg. Vervolgens blijkt hoofdstuk V, getiteld ‘Opgravingen en vondsten’, 
regelingen te bevatten aangaande het bodemonderzoek.

De wet met de officiële benaming ‘Wet houdende voorzieningen 
in het belang van het behoud van Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst’ draagt in velerlei opzichten, niet alleen in de naam, de sporen 
van het negentiende-eeuwse denken over monumenten en reflecteert 
daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van de overheidsbemoeienis 
met de monumentenzorg. Voor een beter begrip van de wet is het nuttig 

44)  Art. 32.
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om in te gaan op de negentiende-eeuwse opvattingen over geschiedenis  
en (bouw)kunst en de relatie tussen overheid en ‘cultuur’. In het klimaat 
van het politieke liberalisme en de periode Thorbecke45 was de heersende  
opvatting dat kunst en wetenschap geen domeinen zijn waar de over-
heid verantwoordelijk voor is: ‘Maar het is gene zaak van de regering. 
De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’, zoals de veel 
geciteerde uitspraak van Thorbecke luidt.46 Deze uitlating van Thorbecke 
had echter expliciet betrekking op het steunen van contemporaine  
kunstenaars en zegt dus niets over het behoud van kunst en cultuur. De 
kwestie of de overheid een verantwoordelijkheid draagt voor het behoud 
en de bescherming van historische gebouwen of dat deze zaak aan het 
particulier initiatief overgelaten moet worden, bleef lang onbeslist. In de 
pleidooien vóór overheidsbemoeienis zijn drie invalshoeken te onder-
scheiden: esthetisch (schoonheid), geschiedkundig-wetenschappelijk en 
volkskundig.

Schoonheid

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), de Amsterdamse koopman en litera-
tor, is een van de eerste ‘particuliere’ maar ook publieke aanklagers die 
ageert tegen het verval, de vernieling en sloop van historische gebouwen, 
en een van de eerste pleitbezorgers van ‘de in-stand-houding onzer 
monumenten’.47 Gedurende een kleine veertig jaar bestookt Thijm zijn 
lezerspubliek met artikelen onder de titel ‘Wandalisme’ (een term afkom-
stig uit de Franse revolutie), waarin hij het verdwijnende stadsschoon 
uit esthetische en historische motieven aan de orde stelt en oproept tot 
behoud.48

45)  1849-1853 en 1862-1866.

46)  Geciteerd uit Winsemius 1999: 1, 2. Uit het vervolg van 

de discussie in het parlement in 1862, waar Thorbecke de 

geciteerde uitspraak deed, blijkt dat Thorbecke hedendaagse 

kunstenaars niet met geld wil ondersteunen, omdat het gebleken 

is ‘dat naarmate men kunst en wetenschap rijker wilde maken, 

zij zijn achteruitgegaan [...].’ Voorwaarden scheppen waarin de 

kunstproductie gedijen kan, is wel een regeringszaak.

47)  Thijm in Een brief aan de Vierde Klasse van het Koninklijk 

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 

(Utrecht 1848). Krabbe 2007: 161.

48)  Thijm publiceert deze artikelen vanaf 1847 tot 1884 met 

name in de Dietsche Warande, een door hemzelf opgericht 

tijdschrift. Tibbe 2005: 73-92. 

Naarmate de eeuw vordert en de industrialisatie op gang begint te 
komen, verhaalt Thijm steeds opnieuw over een afbraak, een onjuiste 
restauratie, een lelijk nieuw ontwerp of verfoeilijke nieuwbouw, en wijt 
al deze ‘wandalismen’ aan een gebrek aan schoonheidszin. Thijms 
interesse voor de bouwkunst van zijn eigen tijd vertoont nog een ander 
aspect van zijn ijver voor behoud, een educatief en ideologisch gemo-
tiveerde voorkeur voor een bepaalde ‘stijl’ van nieuwbouw. Omdat 
architectuur in Thijms opvattingen de ‘volkomen plastische uitdruk-
king van de volksgeest’ is en ‘een der voornaamste, der belangrijkste, 
der onwraakbaarste getuigen van de geschiedenis van den volksgeest’ 
moesten ook eigentijdse gebouwen die volksgeest uitstralen.49 Zijn refe-
rentiebeeld is de oud-Hollandse stad en vooral het zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse stadsbeeld dat voor hem het volkskarakter en de Hol-
landse identiteit bij uitstek uitdrukte.50

De voortdurende oproep van Thijm tot cultureel ontwaken van zowel 
zijn medeburgers als de overheid en de uitdrukkingsvorm die hij zoekt 
in het gedeeld gedachte verleden van de Gouden Eeuw, maken hem tot 
een exponent van het in de jaren 1860 opkomende cultureel nationa-
lisme. Met ‘cultureel nationalisme’ wordt een groeiend natiebewustzijn 
bedoeld, een besef onderling verbonden te zijn door een gemeenschap-
pelijke cultuur en taal, waardoor men zich één natie kon voelen.51 In de 
traditie van Thijms ‘Wandalisme’-serie ligt de aanklacht ‘Holland op 
zijn smalst’ in De Gids van 1873, gepubliceerd door Victor de Stuers, de 
latere referendaris voor Kunsten en Wetenschappen bij het Departement 
van Binnenlandse Zaken.

Wetenschap

Hoewel Victor de Stuers in het algemeen gezien wordt als degene die 
het initiatief nam tot de monumentenzorg, de regering bestokend met 
de idee dat de zorg voor monumenten een taak van de overheid is,52 
was het een archeoloog die in 1859 het voortouw nam. Dat was de egyp-
toloog C. Leemans (1839-1891), directeur van het RMO te Leiden, die 
binnen de gelederen van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen 

49)  Tibbe 2005: 88.

50)  Idem: 85.

51)  Bank 1990.

52)  Tillema 1975: 253- 264. Bergvelt 1998 (dl. II, 88 noot 

36)  wijst erop dat Tillema en Duparc ten onrechte het 

Nederlandse cultuurbeleid bij De Stuers laten beginnen, 

omdat zij de ontwikkelingen die aan de periode De Stuers 

voorafgingen niet behandelen.
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aandrong op een plan om met morele en financiële steun van de over-
heid ‘de nog bestaande overblijfselen der oud-vaderlandse kunst op te 
sporen en voor een geheelen ondergang te bewaren’.53 De Akademie 
benoemde een commissie van vier, onder wie Leemans zelf. Leemans,  
veel meer een man van de wetenschap dan Thijm, bepleitte een syste-
matische en wetenschappelijke aanpak.54 Eerst moest er een plan 
komen, dan een inventarisatie van de overblijfselen (gebouwen, maar 
ook schilder- en beeldhouwkunst, muurschilderingen en voorwerpen 
van kunstnijverheid) en vervolgens moest worden bezien wat voor 
behoud in aanmerking kwam.55

Het idee van Leemans viel in goede aarde en paste binnen de opvat-
tingen van de tijd over staatsbemoeienis met kunst en cultuur. De Aka-
demie was een wetenschappelijke instelling, die weliswaar door de staat 
gesubsidieerd werd, maar niet van de staat was.56 De morele steun waar 
Leemans om vroeg, kan groot zijn geweest, de financiële hulp bleef daar 
ver bij achter.57

Uit de beschrijving van de taakcommissie, door Leemans als voorzit-
ter uiteengezet voor een breder publiek in de Dietsche Warande in 1860, 
blijkt dat zijn motieven vooral wetenschappelijk van aard zijn en dat 
die wetenschap de geschiedenis is. Hij stelt dat de beoefening van de 
geschiedenis afhankelijk is van overblijfselen uit het verleden, zowel om 
kennis te verkrijgen van ‘de zeden en gebruiken van het voorgeslacht’, 
als om zich, zo vervolgt Leemans, ‘eene heldere voorstelling te vormen 
van de ontwikkeling van vroegere beschaving en kunst […]’. Om die 
kennis te bevorderen is elke bijdrage, hoe gering ook, waardevol. De 
bijdragen en pogingen moeten ertoe leiden dat, waar mogelijk, alles in 
het werk wordt gesteld ‘gebouwen en gedenkteekens, waaraan zich de 
herinnering van roemruchtige feiten of groote mannen verbindt, tegen 
ondergang of verwaarlozing te bewaren’.58

53)  Tillema 1975: 219-244. Pots 2000: 480 noot 15.

54)  ‘Commissie tot het opsporen, het behoud en het 

bekend maken van overblijfselen der Vaderlandsche kunst 

uit vroeger tijden’. Leden zijn naast Leemans, de theoloog 

en kerkhistoricus W. Moll, W.N. Rose, architect en vanaf 

1858 rijksbouwmeester, en L.J.A. van de Kun, ingenieur. Een 

‘multidisciplinaire’ commissie.

55)  De commissie schreef brieven aan diverse instellingen, 

kerkbesturen, maatschappijen en genootschappen en later 

aan gemeente- en schoolbesturen met de vraag waar zich 

interessante gebouwen en voorwerpen bevonden.

56)  Krul 2005: 3-22. Citaat op 9.

57)  Tillema 1975: 219-244. Krul 2005: 9.

58)  De Dietsche Warande 5 (1860), geciteerd bij Krabbe 2007: 173. 

De resultaten van het werk van de commissie stelden teleur, ook voor 
de leden zelf. Naast geldgebrek, het ontbreken van personeel – de 
commissie bestond uit vier leden – bleek het te gecompliceerd om via 
correspondenten in het land de gewenste gegevens voor de inventari-
satie te verzamelen.59 Een groot probleem vormde de selectie: moest 
bijvoorbeeld ‘een koperen sleutel, onder de grond in Katwijk gevonden’ 
bewaard worden?60

Toch was het allemaal niet voor niets: hoewel de commissie weinig 
heeft weten te behouden kwam er een inventaris, zij het een beperkte, tot 
stand. Het beste resultaat ligt misschien wel op een ander vlak. Juist door 
de problematiek veroorzaakt door de werkwijze van de commissie werden 
de commissieleden geconfronteerd met de vraag: wat is een monument 
nu eigenlijk? Een vraag die tot dan toe door niemand was gesteld.

In het eindverslag van de commissie doet Leemans een poging een 
definitie te formuleren van een monument en wat de criteria zijn voor 
behoud. De commissie is daar niet uitgekomen, maar legt de kwestie 
aan de lezers voor:

Het is zeer de vraag […] of uitsluitend bouwkunstige verdiensten en eigen-
schappen voor het blijvend bestaan van een gebouw of eenig gedenk-
teeken in rekening gebragt moeten worden, dan wel of ook eenig overwe-
gend gewigt mag worden toegeschreven aan geschiedkundige herinnerin-
gen, aan zulk een gebouw verbonden; aan eene schilderachtige werking, 
in verband tot den omtrek, waarin het zich bevindt, of aan de behoefte, 
om ook van tijden, waarin de bouwkunst in een minder gelukkige tijdperk 
verkeerde, eenige proeven van hare voortbrengsels te blijven bezitten.61

Een eeuw later vinden we dezelfde redenen terug in de Monumenten-
wet: schoonheid, geschiedenis, herinneringen, stads- en dorpsgezich-
ten, zonder een hiërarchie tussen de criteria.

In de praktijk van de laatste helft van de negentiende eeuw konden 
de genoemde criteria echter als tegenstrijdig worden gezien. Dat was 
nu juist het probleem van de commissie. Schoonheid en historische 
waarde konden tegen elkaar uitgespeeld worden: ‘Iets kon historisch 
interessant zijn, maar niet mooi, en als het door sommigen mooi 
werd gevonden, kon het toch worden afgebroken omdat de historische 
waarde gering was.’62

59)  Krul 2007: 9, 10. Krabbe 2007: 173.

60)  Tillema 1975: 222.

61)  Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 

1866, cxi; geciteerd in Krul 2005: 17.

62)  Krul 2005: 17.
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Het laatste criterium van de commissie Leemans is wat tegenwoordig 
als ‘representativiteit’ zou worden herkend en in de huidige praktijk van 
de momentenzorg ook wordt toegepast, hoewel het niet voorkomt in de 
wet. Omgekeerd is voor de commissie de volkskundige waarde uit de 
Monumentenwet nog geen begrip en dus geen grond om een ‘gedenk-
teeken’ te representeren en te beschermen. De ‘volkskundige waarde’ 
van objecten wordt in andere kringen ontwikkeld. 

Volkskunde 

Belangstelling voor de volkscultuur is een aan de Romantiek gerelateerd 
verschijnsel dat zich in heel West-Europa voordoet en het studieobject 
vormt van de opkomende volkskunde. Volkscultuur is een breed onder-
zoeksdomein dat uiteenlopende fenomenen bevat zoals volksverhalen 
en -liederen, legenden en sprookjes maar ook kleding en haardrachten, 
naast religieuze opvattingen en gebruiken, kortweg de zeden en gewoon-
ten – de cultuur – van het eigen volk.63 De eerste ‘onderzoekers’ of liever 
dilettanten, geleerde amateurs, gaan van de vooronderstelling uit dat de 
eigentijdse dagelijkse cultuur van het volk authentiek is en als zeer oud 
en traditioneel beschouwd kan worden. De in de late achttiende eeuw in 
Duitsland tot ontwikkeling gekomen Germanenforschung, die zocht naar 
de wortels van het eigen volk en door Johann Herder en de gebroeders 
Grimm werd gepropageerd, had ook in Nederland haar invloed.64

De Groningse dominee Westendorp, die wilde weten welke volken 
de hunebedden hadden gebouwd en in welke tijden, was ook geïnte-
resseerd in de sagen en legenden die onder het volk de ronde deden, 
naast de literaire bronnen en de bodemvondsten, om meer inzicht te 
krijgen in oude religies en heidense gebruiken.65 Westendorps brede, 
door Germaanse oudheidkunde geïnspireerde belangstelling, is een 
voorbeeld van hoe de oudheidkunde en volkskunde in het begin van de 
negentiende eeuw hand in hand gaan en zelfs in één persoon kunnen 
samenvallen.

63)  De Jong 2006: 13. Zie voor een geschiedenis van de 

Nederlandse volkskunde: Dekker 2000: 13-65. Voor een 

inzicht in het internationale debat over ideologische kwesties 

rond de studie van volkscultuur: Roodenburg 2000: 66-110.

64)  Roodenburg 2000: 67.

65)  Dekker 2000: 19. Van der Woud 1998b: 110.

Deze aandacht voor de veronderstelde continuïteit van gebruiken en 
gewoonten van het volk opent wat Frijhoff de ‘sociale ruimte’ noemt.66 
Hoe ook de fysieke ruimte wordt ontsloten, blijkt uit de nieuwe blik op 
het landschap, waardoor de heuvels in het vlakke land zoals de terpen, 
wierden en woerden nu gezien worden, daar waar ze eerder ‘onzicht-
baar’ waren.67 De terpen en wierden in het Noord-Nederlandse kustge-
bied waren al opgemerkt door hun economische functie, maar krijgen 
nu een nieuwe betekenis.68 Westendorp legde ze uit als grafheuvels; dat 
deze interpretatie onjuist is en later zal blijken dat het woonheuvels zijn, 
is niet van belang. Het besef dat de terpen door mensenhanden zijn 
gemaakt evenals de scherven en andere oude voorwerpen die zich erin 
bevinden, maken ze tot getuigenissen van een oud voorgeslacht, tot 
materiële resten van een voorbije cultuur. 69

J. Halbertsma (1789-1869), bekend Fries taal- en letterkundige, is ook 
geïnteresseerd in zowel oudheid- als volkskunde. Hij ziet oudheden als 
voorwerpen die het karakter van een volk inzichtelijk maken: ‘Oudheden 
van een volk zijn zigtbare vormen, waarin de volksgeest zich geuit heeft, 
en nog na honderden van jaren aan ons kenbaar maakt. Al deze kleinig-
heden en bijzonderheden leiden tot algemeene en groote uitkomsten 
nopens het karakter van eeuw en volk.’ Halbertsma verzamelt zelf en 
schenkt zijn collectie aan het Friese kabinet van oudheden, gesticht in 
1853 door het provinciale bestuur van Friesland om de verzameling van 
het Fries genootschap een plaats te geven.70 Die verzameling was sinds 
de jaren dertig enorm gegroeid vooral door de grote hoeveelheden oud-
heidkundige vondsten uit de terpen (zie figuur 1.5). Over de betekenis 
van de voorwerpen die niet direct een duidelijke functie hadden, zoals 
de potten, werd in de bijeenkomsten van het genootschap intens gede-
batteerd. Hoe moest het bot van een rund (nummer 32 op de figuur) 
met gaatjes erin worden geïnterpreteerd? Als het bot uiteindelijk geïden-
tificeerd wordt als een ‘glis’, een schaats, stammend uit de prehistorie, 
waarmee de voorouders zich met behulp van prikstokken over het ijs 

66)  Frijhoff 1994: 256.

67)  Van der Woud 1998b: 110. Zie ook 56, 57.

68)  Jensma & Knol 2005. Terpen werden als waardevol 

beschouwd vanwege de vruchtbaarheid van de aarde. Het 

afgraven van de terpen om die grond vervolgens duur te 

verkopen, was een bekende praktijk, 35-42.

69)  Jensma & Knol 2005: 35.

70)  Het Fries Genootschap is opgericht in 1827 door Wopke 

Eekhoff. De officiële naam is: Friesch Genootschap voor 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
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bewogen, spreekt dat heel erg aan, want het ‘stimuleerde gevoelens  
van eigenheid in het ook toen al schaatsgekke Friesland’.71 De schaats 
en de discussie daarover is een voorbeeld van waar het de verzamelaars 
en liefhebbers eigenlijk om ging: het achterhalen van het eigene en de 
oorsprong van de Friezen.

Het identiteitsmotief komt dus meer op de voorgrond bij het verza-
melen en bijeenbrengen van voorwerpen in musea, waarbij vooral uit 
Hindeloopen afkomstige artefacten als exemplarisch gezien werden als 
identiteitsdragers van de hele Friese natie. De musealisering waarvan 
hier sprake is – het uit de oorspronkelijke, lokale context halen van 
objecten en deze tentoonstellen in een kabinet of museum – wordt 
gelegitimeerd als een reddingsactie, omdat ze anders in situ zouden 
verdwijnen.72 Het redden heeft volgens De Jong een cultuurpolitiek  

71)  Jensma & Knol, 2005. De discussie over de ‘glissen’  

vond plaats in 1846, niet over de schaats op de afbeelding, 

maar over een in de terp van Irnsum gevonden bot. Er werden 

zeer veel van dergelijke ‘glissen’ gevonden, 43.

72)  De Jong 2006: 21-22, ontleent het begrip ‘musealisering’ 

doel: het attenderen op het belang van de eigen Friese identiteit.73

Na de toe-eigening van de lokale Hindelooper cultuur op een ‘natio-
nale’ Friese schaal op de Historische tentoonstelling in 1877 te Leeuwar-
den, wordt een jaar later de Hindelooper cultuur en speciaal de Hinde-
looperkamer, nu op internationaal niveau, op de wereldtentoonstelling 
van 1878 in Parijs door de Nederlandse overheid gerepresenteerd als 
nationale volkscultuur en symbool van de Nederlandse identiteit. Dit 
was geen uitsluitend Nederlands verschijnsel; overal in Europa werd de 
volkscultuur gebruikt bij de constructie van een nationale identiteit en 
bevordering van nationaal gevoel.74

Het Nederlandse paviljoen was opgetrokken in de oud-Hollandse stijl, 
waar Thijm niet ontevreden over zal zijn geweest, omdat het overeenkomt 
met zijn opvattingen over esthetica en architectuur. Het naast elkaar 
voorkomen van in tijd en plaats verschillende cultuuruitingen die toch als 
uitdrukkingen van Nederlandse symbolen konden worden gezien, werd 
niet als incongruent gezien. Integendeel, de Gouden Eeuw, representant 
van het ‘roemrijk verleden’ en de tijdloze en authentiek gedachte volkscul-
tuur konden beide als ‘typisch Hollands’ worden ervaren.75

Concluderend wil ik opmerken dat historische gebouwen, volkscultuur 
en oudheidkundige objecten in de negentiende eeuw naast hun waar-
dering op esthetische gronden vooral van betekenis worden door het 
verhaal dat zij kunnen vertellen over de geschiedenis van het eigen volk. 
Zo kunnen ze als samenbindend middel fungeren in de constructie van 
een nationale identiteit.

De materiële overblijfselen uit het verleden krijgen dus een nieuwe 
cultuurpolitieke betekenis toegekend, die de voornaamste beweegreden 
vormt om deze cultuuruitingen te redden, te beschermen en te bewaren 
als ‘erfgoed’. ‘Erfgoed’ is weliswaar geen begrip in die tijd, maar geeft 
wel precies de inhoud aan waar de betekenisverandering van de mate-
riële cultuur in deze context om draait. Het proces van het construeren 
van erfgoed bestaat uit twee factoren, waarvan de eerste de toe-eigening 

aan Jan Vaessen 1986: 255-268, die het weer van de Zwitserse 

filosoof Herman Lübbe (1983) heeft overgenomen. De Jong 

gebruikt ‘musealisering’ vooral in beperkte zin: objecten die 

van betekenis veranderen door ze in een museum te plaatsen. 

De andere twee auteurs hanteren een bredere betekenis van 

het begrip: musealisering van de samenleving als een proces 

dat verband houdt met de modernisering.

73)  De Jong 2006: 61.

74)  Idem: 578, 579.

75)  Idem: 579.

figuur 1.5 D. Cannegieter, Vondsten uit de wierde te Hallum, 1870.
 Aquarel, Fries Museum, Leeuwarden.
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van het verleden is door bepaalde groepen of door de natie in haar 
geheel, en de tweede het doorgeven aan het nageslacht van de bewijzen 
van die identiteit.76 De ‘dirigenten van de herinnering’ waren zich goed 
bewust dat dit proces alleen maar slagen kon als het ‘erfgoed’ door 
zoveel mogelijk mensen gezien en beleefd kon worden, dus toeganke-
lijk werd gemaakt voor een breed publiek. Musea en tentoonstellingen 
vervulden daar een belangrijke functie in, zoals met de voorbeelden is 
aangegeven.

De grondslag van de drie criteria van de Monumentenwet – weten-
schappelijke, esthetische en volkskundige waarden – om monumenten 
te beschermen heeft een kleuring die terugwijst naar de negentiende-
eeuwse discussie. In het klimaat van het cultureel nationalisme, dat 
rond 1900 een hoogtepunt bereikt, is het ontstaan van de bemoeienis 
van de overheid met cultuur te situeren.

1.3.2 Cultuurbeleid

Na 1900 verandert het politieke klimaat. Ook de overheid komt in de 
ban van het cultureel nationalisme en heeft behoefte aan symbolen van 
nationale eenheid, waar vooral de liberalen naarstig naar op zoek zijn.77 
De liberalen – althans de sociaalliberale groepering – zijn gaan inzien 
dat het principe van staatsonthouding niet meer volledig gehandhaafd 
kan worden. De erkenning dat individuen niet altijd zelf verantwoorde-
lijk zijn voor de verdrukking waarin zij verzeild raken, vormt de legitime-
ring voor een positieve waardering van het ingrijpen door de staat.78 De 
opkomst van het socialisme speelt onmiskenbaar een rol in de wijzigin-
gen van oude vormen en gedachten. Door de ‘sociale kwestie’ verleggen 
de liberalen hun prioriteiten naar de volksgezondheid en volkshuisves-
ting.79 De Gezondheids- en Woningwet, tot stand gekomen tijdens het 
kabinet Pierson, zijn daar onder meer het resultaat van (zie hoofdstuk 
2). Wetgeving op het gebied van cultuur komt echter niet tot stand. Van 

een actieve cultuurpolitiek is nog geen sprake.

76)  De Jong 2006: 68. Zie ook Frijhoff 1992 en 2007.

77)  Pots 2000: 121-122. Te Velde 1922: 121-122, besproken in 

De Jong 2003: 156, 157.

78)  Bank & Van Buuren 2000: 36. Van Schendelen 1997: 75. 

76. Zowel Bank & Van Buuren als Van Schendelen baseren 

zich op Stuurman 1992.

79)  Bank & Van Buuren 2000: 35. Van Schendelen 1997: 76, 77.

Naast het beschavingsoffensief komt er ook een breed beschermings-
offensief vanuit de particuliere hoek op gang: de Natuurbescherming,  
de Bond Heemschut, de Vereniging Hendrik de Keyser, maar ook diverse 
provinciale schoonheidscommissies worden in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw opgericht.80 

Het eerste voorstel voor een ontwerp van een wet ter bescherming 
van historische gebouwen is dan ook geen politiek initiatief, maar komt 
van de Nederlandse Oudheidkundige Bond (NOB, sinds 1949 KNOB), 
een particuliere instelling. De NOB, opgericht in 1899, heeft als doel 
coördinatie en ordening aan te brengen in de activiteiten van lokale en 
regionale oudheidkundige genootschappen en verenigingen, en wil als 
een soort koepel fungeren om al die bezigheden op landelijk niveau te 
behartigen. De activiteiten van de NOB beslaan een breed werkterrein, 
want naast de bescherming van historische gebouwen, waar al een halve 
eeuw voor is gepleit, komt ook de zorg voor de natuur, de oudheidkunde 
en de volkskunde onder de aandacht.

In het ‘wetsvoorstel’ van 1910 komt ook het bodemonderzoek voor, 
de eerste keer dat het op nationaal niveau aan de orde is. C.W. Vollgraff, 
classicus en zelf onderzoeker van de bodem, was lid van de commissie  
die zich bezighield met het voorstel, en verantwoordelijk voor het onder-
deel oudheidkunde, waar ook de volkskunde ondergebracht was. Een 
wet is vooral nodig, volgens Vollgraff, om wetenschappelijk bodemon-
derzoek te waarborgen. Over de principes van een wet en het verschil 
met de historische gebouwen merkt hij op: ‘Recht moet berusten op 
een door ieder te aanvaarden zedelijk beginsel; bodemschatten waaraan 
de kennis der geschiedenis onzer voorouders hangt, zijn een nationale 
zaak. Het belangrijkste is de te verwerven kennis, in die zin zijn bodem-
schatten niet met het algemene monumentenbezit gelijk te stellen.’81 
Omdat ‘de archeologie steun, sympathie en medewerking nodig heeft’, 
is Vollgraff tegen wettelijke bepalingen die de publieke affiniteit zouden 
kunnen verspelen. Beter is het om begrip te kweken voor vrijwillige 
medewerking: ‘Maak slechts gebruik van dwangmaatregelen in uiterste 
noodzaak.’82

80)  De Jong 2006: 219-230. Zie bijvoorbeeld De Klerk (1998), 

waar de provinciale schoonheidscommissie van Zuid-Holland 

aan de orde komt en Segers (1994) over Gelderland en 

de bemoeienissen van het Gelders Genootschap met de 

gebouwde omgeving.

81)  Tillema 1975: 503. Het citaat is een parafrase van het 

betoog van Vollgraff door Tillema.

82)  Idem: 503.
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De vele pogingen die (na 1910) zijn ondernomen om het parlement te 
bewegen tot wetgeving op het gebied van monumenten en archeologie 
zijn allemaal mislukt. Het kan zijn dat de museumkwestie de gemoede-
ren bezighield en ook de kwestie Leiden versus Groningen, het conflict 
tussen Van Giffen en Holwerda, heeft het tot stand komen van een rege-
ling voor het bodemonderzoek ongetwijfeld vertraagd.83 De begripsver-
warring en onduidelijkheid over wat archeologie is, spelen daar ook een 
rol in.

In dezelfde vergadering waarin Vollgraff zijn opvattingen over een 
monumentenwet te berde brengt, spreekt Berlage nog over archeologie 
zoals de architecten daar gedurende de hele negentiende eeuw over 
spraken: archeologie als oudheidkunde en archeologen als oudheid-
kundigen, dat wil zeggen: kenners van oude architectuur: ‘De moderne 
architecten kunnen dus met dezelfde piëteit tegenover de oude monu-
menten vervuld zijn als de archaeologen, maar meenen bovendien deze 
bij de uitoefening van hun beroep als bron van studie en leering niet te 
kunnen missen.’84

Kort daarvoor had Abraham Kuyper in 1896 tijdens een debat in de 
Tweede Kamer over de benoeming van een nieuwe hoogleraar archeologie 
in Leiden – A.E.J. Holwerda was de beoogde kandidaat – het verschil uitge-
legd zoals dat in zijn ogen bestond tussen archeologie en oudheidkunde:

De oudheidkunde begint, waar de archaeologie hare taak vervuld heeft. 
De oudheidkunde is eene systematische wetenschap, die de gegevens, haar 
door de archaeologie geboden, samenneemt, combineert en tot zulk een 
geheel opbouwt, dat men een inzicht krijgt in het geheele leven en den 
toestand van een volk. De archaeologie […] ligt daar achter, en mist elk 
systematisch karakter, maar bedoelt een onderzoek dat zich eenvoudig 
richt op het leeren kennen van hetgeen uit het leven van een weggestorven 
volk nog overbleef of in het verborgen schuilt, en houdt zich dus bezig niet 
alleen met monumenten, maar ook met opschriften en geschriften […].85

In het onderscheid dat Kuyper maakt tussen oudheidkunde en archeo-
logie is de archeologie ondergeschikt aan de oudheidkunde. Onder 
archeologie verstaat hij het bodemonderzoek, het opsporen van de 
overblijfselen van vroegere bewoners, van volken die ooit in Nederland 
gehuisd hebben.

83)  Eickhoff 2003: 179-202.

84)  Tillema 1975: 503.

85)  Eickhoff 2007: 247-249. Citaat op 249. De leerstoel was 

na de dood van Reuvens tot dit moment niet meer vervuld.

Het verzamelen van deze bronnen is een middel en staat in dienst  
van de oudheidkunde, de wetenschap die op systematische wijze de 
eenmaal verzamelde bronnen interpreteert met het doel kennis over de 
levensomstandigheden van volken die nu niet meer bestaan te verwer-
ven. Opvallend is dat Kuyper ook het inzicht in de sociale dimensie van 
het ‘geheele leven’ noemt, waarbij het laatste het tijdsaspect is en dus 
de historische dimensie. Kuyper lijkt hier wetenschap op te vatten als 
sociale geschiedenis. Duidelijk is wel dat zijn definitie, door de schei-
ding tussen het bodemonderzoek en de interpretatie van de resultaten 
van dat onderzoek, een zekere spanning behelst.

In de Monumentenwet van 1961 is diezelfde spanning terug te vinden. 
De wet, die de bescherming mogelijk maakt van bepaalde gebouwen 
en terreinen, geeft in de eerste plaats het belang aan dat de overheid 
hecht aan cultuur en geschiedenis. Het beschermen van delen van het 
bodemarchief als monument en het regelen van het bodemonderzoek 
en de vondsten staan dan ook niet op zichzelf, maar worden geacht dat 
belang te dienen.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de criteria voor bescher-
ming als monument, dat wil zeggen de wetenschappelijke, esthetische  
en volkskundige waarde, ook van toepassing zullen zijn op het 
bodemarchief. De volkskundige waarde verwijst zoals gezegd naar de 
uit de negentiende eeuw stammende interesse in de ‘oorsprong van 
het eigene’ en regionale en nationale identiteitsvorming die daarmee 
gepaard ging.

Hoe de ‘volkskundige waarde’ anno 1961 geïnterpreteerd moet wor-
den, zegt de wet niet, en zij laat dat over aan de deskundigen, maar 
deze waarden accentueren wel de sociale component. ‘Geschiedenis’ 
wordt in de wet niet als zodanig genoemd, de titel van de wet geeft daar 
kennelijk voldoende duidelijkheid over: ‘Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst’. De wet spreekt zich daarmee indirect uit over wat archeologie 
als vakdiscipline zou moeten inhouden.

J. Cals zelf, de instigator van het wetsvoorstel, heeft daar expliciet een 
opvatting over. In het voorwoord van Honderd Eeuwen Nederland is hij 
van mening dat het oudheidkundig bodemonderzoek vooral geschiede-
nis betreft en zich een plaats heeft verworven te midden van de histo-
rische wetenschappen. Hij juicht de uitgave van harte toe, omdat deze 
‘voor brede kringen geschikt en aantrekkelijk’ is en ‘in het bijzonder van 
belang zal zijn voor het onderwijs in de geschiedenis’.86 Dit past in het 
cultuurbeleid van het ministerie, waarin cultuureducatie en sociale en 

86)  Bogaers e.a. 1959: 6.
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geografische spreiding van culturele waarden een belangrijk element 
vormen, evenals het stimuleren van de behoefte aan schoonheid en  
het bevorderen van een actieve kunstbeoefening en de volkskunst.87  
Cals ziet het cultuurbeleid als onderdeel van ‘maatschappelijke defen-
sie’, het redden van de hele westerse beschaving.88

De toepassing van de wet op het bodemarchief is niettemin proble-
matisch. Delen van het bodemarchief kunnen op grond van de drie crite-
ria een status als monument krijgen. Dit ondergrondse archief is echter 
pas te kennen door een opgraving – een opgraving die duidelijk maakt of 
de criteria van de wet van toepassing zouden zijn geweest. Iedere opgra-
ving heft echter de monumentenstatus op, omdat het monument wordt 
vernietigd. Alleen de vondsten zijn dan mogelijk een roerend monument. 
Terwijl zonder opgraven moeilijk aannemelijk is te maken en zeker niet 
empirisch aantoonbaar, dat een deel van het bodemarchief voldoet aan 
de wettelijke criteria voor een monument. Dit is een blijvend dilemma 
voor de archeologische monumentenzorg en met name voor de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die zowel de 
taak heeft monumenten te beschermen als bodemonderzoek te doen. 
Archeologische monumentenzorg is en blijft een ambigu begrip. Hoe de 
ROB met deze ambiguïteit omgaat, komt in de volgende paragrafen aan 
de orde.

1.4 De Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek 

Tijdens de bezetting is de oprichting van de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) voorbereid door het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Van Giffen. De taken van de 
in 1947 opgerichte dienst, het doen van opgravingen en het bijhouden 
van een centrale vondstadministratie, zijn vrijwel conform de nota die 
Van Giffen op verzoek van het ministerie had geschreven.89 Uit de nota 
Splitsing oudheidkundig bodemonderzoek en museumwezen, achtereen-
volgens monumentenzorg, blijkt dat Van Giffen van de ROB een centrale 
opgravingdienst wilde maken, die ook de opgravingstaak van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) zou moeten overnemen.90 In 
de praktijk blijkt het alleenrecht op opgraven van de ROB een papieren 

87)  Pots 2000: 261.

88)  Idem: 261-264.

89)  Zie Eickhoff 2003 voor de archeologiebeoefening en de 

problemen die dat met zich meebracht tijdens de bezetting.

90)  Van Es 1975: 385.

monopolie, de andere instituten blijven zelf opgraven.91 Ook de in 1946 
ingestelde RDMZ behoudt de eigen opgravingdienst en ook nu blijven 
conflicten over wie waar mag opgraven niet uit.92 De oplossing wordt 
gezocht in het verdelen van de buit. De Voorlopige Monumentenraad 
(1946), waar Van Giffen deel van uitmaakt, bepaalt dat gebouwen vanaf 
300 na Christus tot het terrein van de RDMZ behoren en die uit de peri-
ode daarvoor onder de (toekomstige) ROB zullen valle.93 Hoewel zijn for-
mele argumenten voor een centrale dienst van economische aard zijn – 
het oogmerk is kostenbesparing en doelmatigheid –, is ook het machts-
streven van Van Giffen niet te onderschatten, stelt Eickhoff. Van Giffen 
werd benoemd tot hoofd van de dienst en kon op die positie eindelijk de 
Nederlandse archeologie beheren en beheersen. Hij zal die positie ech-
ter niet lang houden. Hooglopende conflicten met het ministerie over de 
vestigingsplaats van de nieuwe dienst leiden ertoe dat hij in 1949 wordt 
ontslagen.94 Het ministerie besluit de dienst in Amersfoort te vestigen, 
met Glazema als directeur.95 De ROB bestond in het begin vooral uit 
mensen van de RDMZ en het BAI met speciale belangstelling voor his-
torische gebouwen. In de wederopbouwperiode, toen naast nieuwbouw 
ook veel restauraties plaatsvonden, lag het accent op het opgraven van 
de vele kerken en kastelen die beschadigd of geruïneerd waren door de 
oorlog, een unieke kans voor archeologen om erbij te kunnen.96

1.4.1 De herleving van het reddingsdiscours (1965-1990)

Als W. van Es, opgeleid in Groningen, in 1965 directeur wordt van de 
ROB ziet hij zich gesteld voor de opgave die het uitvoeren van de Monu-
mentenwet met zich meebrengt. Het ‘graafinstituut’, zoals Van Es de 
ROB – het geesteskind van Van Giffen – typeert, is opgezadeld met de 
erfenis van Holwerda. Het is een taak die niet gewenst is en volgens Van 
Es de ROB is ‘opgedrongen’ door het ministerie, maar dat een regeling 
voor archeologische monumentenzorg samen met de zorg voor histo-
rische gebouwen in een en dezelfde wet worden opgenomen, is zeker 

91)  Idem: 387.

92)  Halberstma 1992: 134, 135.

93)  Tillema 1975.

94)  Het ministerie had in eerste instantie, in maart 1947, 

beslist dat de dienst in Leiden zou worden gevestigd.

95)  Eickhoff 2003: 206-209. 

96)  Bijvoorbeeld de Grote Kerk van Elst. Van Es 1972: 127. Zie 

ook Bogaers 1955 en Moorman 2003.
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geen ‘volstrekt novum’ zoals Van Es beweert.97 In ieder geval is hij zich 
onmiddellijk van het probleem bewust. De wet kent immers een zekere 
spanning tussen het bodemarchief als kennisbron voor de vakdiscipline 
en het bodemarchief als monument (zie §1.3). Voor de vakdiscipline heeft 
het bodemonderzoek de functie van het verzamelen van de bronnen 
om ze op wetenschappelijke wijze te interpreteren en zodoende kennis 
van het verleden te produceren. Aan de andere kant staat de wettelijke 
bescherming, waar de wet criteria voor heeft gestipuleerd. Hoe gaat Van 
Es om met die dualiteit?

Van Es moet dus twee vraagstukken oplossen. Ten eerste moet hij de 
monumentenzorg een zodanige plaats en functie geven dat het eigen-
lijke werk ongestoord doorgang kan vinden. En ten tweede moet hij een 
antwoord formuleren op de vraag: wat is archeologie?

Om een oplossing te vinden voor het eerste probleem zoekt Van Es 
naar een overtuigende redenering, een mogelijkheid om de archeologie 
te verbinden met de monumentenzorg. Het ‘reddingsdiscours’ komt 
hem te hulp om de monumentenzorg te kunnen integreren met het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Van Es ontwikkelt de gedachte dat noodopgravingen in feite ook een 
vorm van monumentenzorg zijn. Een onderzoek naar wat zijn voorgan-
gers met het begrip ‘noodopgravingen’ bedoelden blijkt verhelderend. 
Van Giffen bijvoorbeeld gebruikt de term ‘noodopgravingen’ niet, maar 
in plaats daarvan ‘toegepaste’ opgravingen, ter onderscheiding van de 
‘vrije’ opgraving, de Lustgrabung, zoals de Duitsers dat zo mooi uitdruk-
ken. Een vrije opgraving is systematisch, want die wordt uitgevoerd ‘vol-
gens een van te voren beraamd algemeen plan, op de geïnventariseerde 
oudheid- en geschiedkundige monumenten […]’. Toegepast bodemon-
derzoek daarentegen bestaat uit opgravingen ‘geboden door het toeval. 
Te doen op incidentele vondsten, hoe dan ook te voorschijn gekomen of 
gebracht’.98

Sommigen verstaan onder ‘noodopgraving’ een beperkte opgraving 
op kleine schaal die plotseling noodzakelijk is geworden door een toevals-
vondst bij grondwerkzaamheden.99 Dat het grondwerkzaamheden betreft 
die door andere actoren worden uitgevoerd, is een belangrijke legitimatie 
voor het opgraven: het redden van informatie die anders verloren zou 
gaan. Zodoende creëert Van Es een voorstelling van zaken waarin de 

97)  Van Es 1975: 385.

98)  Idem: 391 noot 25.

99)  Onder anderen sommige leden van de Rijkscommissie 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van Es 1975: 390, 

391 noot 15 en 16. 

Rijksdienst door de grondverstorende activiteiten van anderen in een 
positie wordt gedwongen om op te graven. Het reddende opgraven krijgt 
hiermee de status van Monumentenzorg en is te vergelijken met de vijf-
voor-twaalfgedachte die de volkskunde in het begin van de negentiende 
eeuw hanteerde. De motivatie is hetzelfde: het redden van een ‘schat’ die 
anders voorgoed verloren zou gaan.100 Het verzamelen van de overblijf-
selen van volkscultuur ging echter gepaard met het musealiseren van de 
geredde objecten terwijl de bodemvondsten, eenmaal opgegraven, geen 
beschermd monument meer zijn en meestal in kasten, dozen en depots 
verdwijnen. Als ze al niet weggegooid werden, zoals Glazema tientallen 
dozen met scherven uit een raam van de Mariënhof – het gebouw waar 
de ROB destijds was gehuisvest – kieperde.101 Geen onrechtmatige han-
deling, want volgens de Monumentenwet zijn vondsten het eigendom 
van de opgravende instantie. Vondsten komen slechts in beperkte mate 
in een museum terecht en vooral als het spectaculaire voorwerpen zijn en 
van een bijzondere schoonheid, zoals de fibula, in figuur 1.6, gevonden 
in Wijk bij Duurstede tijdens een opgraving van Van Es. In de visie van 
Van Es is opgraven het instrument om wetenschappelijke kennis over het 
verleden te produceren. Om het onsystematische karakter van de nood-
opgravingen enigszins te beperken, zijn bewuste keuzes nodig op grond 
van wetenschappelijke overwegingen.102

Dit betekent dat elke opgraving een antwoord moet kunnen geven op 
een actuele, wetenschappelijke vraagstelling en uitsluitend bedreigde 
vindplaatsen voor opgraven in aanmerking komen. Daarmee is de cirkel 

100)  Roodenburg 2000: 80. Van der Laarse 2005: 12.

101)  Halbertsma 1992: 140, 141.

102)  Van Es 1981: 9.

figuur 1.6  Fibula gevonden tijdens de opgravingen van de ROB in 1969 in  
Wijk bij Duurstede (Dorestad), datering: 755-800, diameter 8,5 cm.  
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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het vele opgraven wordt erdoor gelegitimeerd en de wettelijke bescher-
ming kan uitsluitend op het criterium ‘wetenschappelijk waarde’ worden 
gebaseerd. Het enige doel van de monumentenzorg dat uit de theorie 
voortvloeit, ‘de bescherming van archeologische monumenten’, is ‘altijd 
behoud voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek’.106

Het tweede probleem waar Van Es aandacht aan moest schenken, 
was de vraag: wat voor wetenschap is archeologie? Vanaf het begin van 
de twintigste eeuw was de ‘cultuurhistorische benadering’ het heersende 
paradigma in de vakdiscipline. Deze beoefening van het vak is historisch 
genoemd, omdat archeologen overal in Europa op zoek gingen naar de 
herkomst van de Europese beschaving. In het eigen land betekende dit 
veelal de vraag naar de ontstaansgeschiedenis van het eigen volk, de 
‘oorsprong van het eigene’. Eickhoff noemt deze benadering dan ook 
terecht ‘cultuurhistorisch-etnische archeologie’.107 Een ‘cultuur’ is in deze 
benadering het geheel van materiële resten die dezelfde kenmerken heb-
ben en op een bepaalde plaats tegelijkertijd en regelmatig voorkomen. 
De aanname is dat een dergelijke ‘archeologische cultuur’ wijst op een 
groep, stam of volk, en dat op grond van hun artefacten onderscheid kan 
worden gemaakt met andere groepen, stammen of volken. De uit Austra-
lië afkomstige en invloedrijke archeoloog V. Gordon Childe (1892-1957) 
formuleerde dit in 1929 zo:

We fi nd certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial 
rites, and house forms – currently recurring together. Such a complex of 
associated traits we shall term a ‘cultural group’ or just a ‘culture’. We 
assume that such a complex is the material expression of what today 
would be called a ‘people’.108

Hoewel Van Es erkent dat de archeologie begonnen is als historische 
wetenschap – ‘de archeologie is opgegroeid in het huis der geschiede-
nis’ –, kleven er vele problemen aan deze benadering van het vak.109 Zelf 
geschoold in het ‘empirisch’ bastion van Van Giffen, wijst hij erop dat 
de kritiek van historici op het wetenschappelijk karakter van het werk 
van Holwerda een ‘gevoel van onbehagen’ in de archeologische wereld 
teweegbracht. Deze spanning tussen archeologie en geschiedenis, die 
Van Es constateert, ligt niet zozeer in de kritiek op Holwerda,110 maar 

106)  Van Es 1988: 54.

107)  Eickhoff 2003: 14.

108)  Childe 1929 V-VI, in Johnson 1999: 16. Trigger 1993: 170.

109)  Van Es 1976: 296.

110)  Jan en Annie Romein bijvoorbeeld in De lage landen bij de zee 

(1976, oorspr. 1934) hebben milde kritiek op sommige interpretaties 

rond en is de monumentenzorg ingelijfd bij de wetenschap. Weten-
schappelijk (bodem)onderzoek en monumentenzorg zijn nu ‘onlos-
makelijk verbonden’. Zij kunnen niet zonder elkaar, zoals Van Es stelt, 
‘zij vormen slechts twee aspecten van een ondeelbare grootheid en het 
verbindend element is de documentatie’.103 Deze driedelige taak van de 
ROB heeft een cyclische samenhang: ‘elk van hen is tegelijk voorwaarde 
en gevolg van de twee anderen’;104 de voorloper van de AMZ-cyclus ziet 
het licht (fi guur 1.7).

‘De reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’ is 
het doel van het verzamelen van gegevens. Het resultaat van al die 
activiteiten ‘zal vermeerdering van de archeologische kennis zijn’.105 
Het geheel aan denkbeelden, zoals geformuleerd door Van Es, is een 
theoretische constructie over de samenhang van archeologie als weten-
schap en als monumentenzorg. De theorie verandert niet wezenlijk 
tijdens zijn bewind, wel zorgt de invloed van de praktijk voor nuances 
en verhelderingen. De theorie heeft twee consequenties voor de praktijk: 

103)  Van Es 1975: 388.

104)  Van Es 1981: 5.

105)  Idem: 9. Van Es 1988: 109.

figuur 1.7 Cyclische opvatting van de monumentenzorg (naar Van Es).
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Omgekeerd waren de argumenten van Glazema voor Van Es niet door-
slaggevend om de archeologie uitsluitend als een historische discipline 
te beschouwen. De natuurwetenschappelijke richting van Van Giffen 
won na de oorlog aan kracht, volgens Van Es, waardoor zich een zekere 
mate van dualisme heeft ontwikkeld: de meer op geschiedenis georiën-
teerde Leidse richting en de Groningse ecologische en landschappelijke 
benadering.113

Daarnaast, stelt Van Es, zijn er archeologen, die zich minder als his-
toricus en meer als socioloog of cultureel antropoloog zijn gaan zien,  
en de ‘culturele ontwikkeling van de menselijke soort in zijn totaliteit 
bestuderen’.114 Ondanks deze verschillende tendensen ziet Van Es toch 
een eenheid in tot dan toe gehanteerde onderzoeksmethodes.

In de jaren tachtig spreekt Van Es zich duidelijker uit voor een  
opvatting van het vak als een van menswetenschappen, waarmee de 
cultuurhistorische benadering terrein verliest.115 Deze ommezwaai van 
de cultuurhistorische benadering naar een sociale wetenschap heeft 
kennistheoretische implicaties.

Het zoveel mogelijk verzamelen van kennisbronnen, waar de ROB zich 
altijd al mee bezighield, komt nu in een ander, theoretisch licht te staan. 
Opgraven is geen doel op zich meer, maar een middel om menselijk 
gedrag in het verleden te verklaren. Ook dan zijn veel gegevens nodig. 
Alleen als er voldoende ‘gegevens-feiten’ zijn verzameld, kan een zin-
volle analyse worden uitgevoerd, die vervolgens tot een synthese moet 
leiden. Een van de consequenties is echter dat het vele opgraven weinig 
zichtbare resultaten oplevert. Door de jaren heen moet Van Es steeds 
weer constateren dat er een negatieve discrepantie bestaat tussen het 
aantal opgravingen en de hoeveelheid publicaties. Publicaties die boven-
dien meestal niet meer zijn dan opgravingverslagen.116

Een aantal grootschalige en langdurige regionale onderzoekspro-
jecten, georganiseerd rond een thema, moet het onderzoek een meer 
wetenschappelijke fundering geven.117 Van nieuwe methodes om gege-

113)  Van Es 1976: 297.

114)  Idem: 299.

115)  Van Es 1981: 9. Idem 1988: 306-7. Zie ook Slofstra 1994: 

9-33 voor de kennistheoretische ontwikkelingen van het vak. 

Ook Van der Leeuw 1994: 133-164.

116)  Van Es 1972, 1981, 1988.

117)  Idem 1981: 11-15. De onderzoeksprojecten zijn: project 

Noord-Holland, project Kromme Rijngebied, project oostelijk 

Rivierengebied, project Urbanisatie in de Middeleeuwen. 

Opvallend is dat alleen het laatste project een thema heeft: 

heeft eerder te maken met de door historici gehuldigde opvatting dat 
archeologie een hulpwetenschap van de vakdiscipline geschiedenis is, 
evenals de epigrafie en de numismatiek. Een opvatting die Kuyper al 
verkondigde (zie §1.3.1). Het zijn historici, bijvoorbeeld Romein in De 
Lage Landen bij de zee, die geschiedenis schrijven met de gegevens die 
de archeologie heeft opgeleverd. De archeologen zelf doen dat niet.

Een belangrijk argument voor Van Es om het vak niet als geschiede-
nis te begrijpen, is de toe-eigening van de representatie van het vroegste 
verleden door de nationaalsocialisten in Duitsland, om hun Blut und 
Boden-ideologie wetenschappelijk te legitimeren. Dat heeft een smet 
op de archeologie nagelaten. Door archeologie als geschiedenis op te 
vatten, ontstaat het gevaar dat de politieke betekenis van het vak te veel 
nadruk krijgt. Voor Van Es is ‘het compromitterende echec van de his-
toriserende archeologie in Nazi Duitsland’, een aanwijzing dat ‘het his-
torische pad […] bezaaid was met voetangels en klemmen’.111 Voor Van 
Es’ voorganger Glazema vormden deze argumenten echter geen enkele 
reden het vak niet als een historische wetenschap op te vatten:

Eerst in de geschiedwetenschap komt (het verleden) tot een nieuw leven, 
echter in een andere, aan de cultuur van ons heden gebonden en beto-
verde gestalte. In het heden, dat, om met Romein te spreken, als een 
onvoltooid verleden kan worden beschouwd, en dat onverbrekelijk met 
het verleden verbonden is, wordt dit verleden herschapen tot een nieuwe 
werkelijkheid. In dit licht is het in archeologische kringen gehuldigde 
motto: ‘Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt’, een naïef 
realisme dat bij kennis-theoretische doordenking geen stand houdt.112

Met zijn laatste opmerking doelt Glazema natuurlijk op Van Giffen, die 
een strikte scheiding tussen feiten en interpretatie voorstond, waarin 
ook Van Es lijkt te geloven. Opvallend ‘post- positivistisch’ is Glazema’s 
visie op de beoefening van de geschiedenis, waarin hij zich bewust is 
van de positie van de historicus, die deel uitmaakt van het historisch 
proces en dus slechts een beeld kan construeren van het verleden, een 
‘nieuwe werkelijkheid’.

van Holwerda, maar zijn ‘Vroege geschiedenis’ wordt wel vermeld, 

naast publicaties van o.a. Van Giffen en Byvanck.

111)  Van Es 1976: 296.

112)  Glazema in een rede bij de opening van Mariënhof, het gebouw 

waar de ROB gevestigd wordt in 1950, geciteerd door Van Es 1976: 294.
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De resultaten van al het onderzoek bleven echter mager, een werkelijke 
synthese te bewerkstelligen bleek niet eenvoudig. Dat lijkt een ander 
gevolg te zijn van het opvatten van archeologie als sociale wetenschap. 
Het menselijk gedrag dat archeologen bestudeerden, speelde zich wel-
iswaar af in het verleden, maar de kennis die dat opleverde had vaak 
weinig historische cohesie en bleef daardoor fragmentarisch. Zoals de 
historicus Harmsen al zei: ‘De stenen bijl is in zichzelf inderdaad een 
stenen voorwerp maar een historisch feit, dat wil zeggen een stuk infor-
matie over een prehistorische cultuur, wordt het pas binnen de samen-
hang van het historisch denken.’121 

Historische kennis, in de zin van het grote verhaal zoals historici dat 
construeren, ligt niet binnen het bereik van archeologen, volgens Van Es. 
Hooguit is er het kleine verhaal te vertellen van de ‘bewoningsgeschiede-
nis’.122 Archeologen zelf spreken niet voor niets van ‘archeologische ken-
nis’, kennis die wetenschappelijk gezien interessant is voor archeologen, 
maar vraagtekens oproept over de maatschappelijke relevantie.

De consequentie van de neopositivistische wetenschapsopvatting raakt 
ook de AMZ; Van Es had immers de theorie van de eenheid tussen de 
monumentenzorg en wetenschap geconstrueerd. Vanuit deze visie is 
het verklaarbaar dat het beschermen van monumenten uitsluitend werd 
gebaseerd op het wettelijke criterium wetenschappelijke waarde en 
alleen bedoeld is om deze monumenten later, op een tijdstip dat het de 
archeologen uitkomt, op te graven. De monumentenzorg zoals ontwik-
keld in de periode Van Es heeft een zeer specifieke en dus beperkte bete-
kenis. De sociaal-culturele component van de monumentenzorg blijft in 
deze interpretatie buiten het gezichtsveld.

Het streven van Van Es naar de verwetenschappelijking van de 
archeologie geeft aan hoe moeizaam de vakdiscipline zich na de Tweede 
Wereldoorlog emancipeerde van het nationalisme en tot autonome 
wetenschap uitgroeide. Het klassiek beschavingsideaal was met Van Gif-
fen al verdwenen, in de periode Van Es is het historisch denken tussen 
haakjes geplaatst en daarmee het belang dat een samenleving hecht aan 
haar ontstaansgeschiedenis. De band met de geschiedenis wordt niet 
helemaal doorgeknipt, maar op een zijspoor gezet. Een teken van de 
blijvende dubbelzinnigheid in de relatie tussen archeologie en geschie-
denis.

121)  Harmsen 1968: 32.

122)  Van Es 1976: 298, 301.

vens te verzamelen, zoals de streekverkenning en de steekproef, is de 
verwachting hoog. Bij een streekverkenning wordt een gebied systema-
tisch verkend op het voorkomen van oppervlaktevondsten. De steek-
proef duidt op nieuwe theoretische inzichten ontleend aan de sociale 
wetenschappen. De theorie dat menselijk gedrag zich kenmerkt door 
wetmatigheden en dus voorspelbaar is, maakt het volledig opgraven 
van een vindplaats niet meer noodzakelijk, omdat een statistisch verant-
woorde steekproef volstaat.118

De opgraving blijft echter het zwaartepunt van het archeologisch 
onderzoek waar de deductieve methode – verklaren van verschijnselen 
uit algemene wetmatigheden – ook van toepassing is. Het vooraf formu-
leren van hypothesen, die vervolgens in het veld worden getoetst, moet 
het onderzoek op een hoger wetenschappelijk niveau brengen: ‘het 
eigenlijke wetenschappelijke werk bestaat uit het verklaren van wat in en 
op grond over het menselijk verleden te lezen valt’, met als uiteindelijk 
doel ‘de reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’.119

Het gebruik van de kwantitatieve methode van dataverzameling  
en het deductieve model wijst op een neopositivistische wetenschaps-
opvatting. Dat is niet verwonderlijk, omdat de sociale wetenschappen in 
deze tijd zelf georiënteerd zijn op het model van de natuurwetenschap-
pen en ‘sociologie als science’ wordt begrepen.120 De verwetenschap-
pelijking van de archeologie, die Van Es nastreeft, is gebaseerd op dit 
model. Het neopositivisme, een aangepaste vorm van het oorspronke-
lijke positivisme, blijft zich kenmerken door een empirisch ideaal, een 
geloof in waardenvrijheid en het nastreven van een zo groot mogelijke 
objectiviteit. Het erkennen van de onmogelijkheid van een totale objec-
tiviteit is een van die aanpassingen. Ook de scheiding van feiten en 
interpretatie is niet meer zo absoluut. Wel bestaat er nog steeds een 
grote terughoudendheid ten aanzien van interpretaties, een erfenis van 
Van Giffen.

urbanisatie. De andere projecten lijken vooral gekozen 

vanwege de archeologische perioden. 

118)  Van Es 1981. Deeben, Van Doesburg & Van Kregten 2004.

119)  Van Es 1981: 15.

120)  Zijderveld 1987: 63. Ook de Amerikaanse archeoloog 

Lewis Binford baseerde zijn wetenschapstheorie op dit model 

van de sociale wetenschappen. Met zijn fameuze leuze 

‘Archaeology is anthropology or it is nothing’ zette hij in de 

jaren zestig een debat in gang over de kennistheoretische 

grondslagen van de archeologie, dat ook naar Nederland 

overwaaide. Zijn model is bekend geworden als de ‘New 

Archaeology’, Trigger 1989: 294-303.
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Deze nieuwe introductie van een bestaand begrip moet wel gevolgen 
hebben voor de manier van omgang met dit erfgoed. Erfgoed heeft, 
afgezien van de betekenis die eraan wordt toegekend, in ieder geval een 
maatschappelijke connotatie, het suggereert dat de nalatenschap van 
vorige generaties voor de samenleving als geheel van belang is.127 In de 
herziene Monumentenwet zelf komt het begrip ‘erfgoed’ niet voor en 
dus ook geen indicaties hoe ermee om te gaan.

Het is aan Willems de monumentenzorg om te buigen naar een 
maatschappelijke activiteit en dus ook een antwoord te formuleren op 
de vraag ‘wat is AMZ?’. Vanaf het begin wordt de AMZ bekeken in het 
verlengde van de wet en in de eerste plaats opgevat als beschermen 
en behouden. Een eerste omschrijving van de AMZ is het behoud en 
beheer van het bodemarchief. De kwestie van de maatschappelijke 
relevantie van deze activiteiten wordt begin jaren negentig veelvuldig 
besproken op diverse symposia en congressen. Willems blijkt een 
tweeslachtige houding te hebben: enerzijds ziet hij in dat de maatschap-
pelijke kant van de archeologie van belang is, anderzijds heeft hij een 
sterke voorkeur voor de wetenschappelijke potentie van het bodemar-
chief. Zijn korte definitie van erfgoed: ‘erfgoed is materiële nalaten-
schap uit het verleden’, blijft dicht bij de oorspronkelijke betekenis van 
overgeërfd goed. Deze erfenis bevindt zich in de bodem, dus het hele 
bodemarchief bevat in deze visie erfgoed. Het maatschappelijke aspect 
van het erfgoed is het verhaal over het verleden dat archeologen moeten 
vertellen. Een tweede betekenis is dat het erfgoed ook de drager is van 
informatie, die goed behouden moet worden om later op te graven.128 
Deze reflectie op erfgoed, het verhaal en de beeldvorming van het ver-
leden verdwijnt echter al snel naar de achtergrond, omdat meer prakti-
sche en pragmatische zaken de aandacht vragen129.

De minister van WVC Hedy d’Ancona (november 1989-juli 1994) 
maakt van de archeologische monumentenzorg een zelfstandig beleid-
sterrein en gaat een eigen beleid voeren. Dat beleid zal zich richten op 
het behoud en beheer van het bodemarchief waarbij de prioriteit zal 
liggen op de selectie, omdat duidelijk is dat niet alles onder alle omstan-
digheden bewaard kan blijven.130 Goed gemotiveerde keuzes zullen moe-

127)  Grijzenhout 2007: 1-4.

128)  Willems 1993: 54-58.

129)  Zo zal de ROB in de komende jaren twee maal 

een ingrijpende organisatie ondergaan. Het syteem van  

provinciaal archeologen zal veranderen. Convenanten  met 

belangrijke spelers in de ruimtelijke ordening zoals de NS en 

de provincies worden gesloten.

130)  Investeren in cultuur, 1992. Nota Cultuurbeleid 1993-1996.

1.4.2 Monumentenzorg: het behoudsdiscours (na 1990)

Als W.J.H. Willems in 1989 Van Es opvolgt als directeur, staat hem een 
zware opgave te wachten. Gedurende zijn directieschap zal de omge-
ving waarin archeologie en AMZ functioneren, sterk veranderen. De 
veranderingen hebben gevolgen voor de ROB zelf; in plaats van een 
wetenschappelijke dienst moet de ROB een erfgoeddienst worden. De 
verwetenschappelijking van de archeologie ten tijde van Van Es moet 
nu het veld ruimen voor een maatschappelijk georiënteerde AMZ. Deze 
ontwikkeling staat niet op zichzelf. Andere terreinen van het cultuur-
beleid van de overheid hebben eerder dergelijke operaties ondergaan, 
bijvoorbeeld de musea, waar dit proces van vermaatschappelijking in de 
jaren zeventig is ingezet.123

Willems ziet zich geconfronteerd met de eerder al besproken ambi-
guïteiten en ambivalenties van de monumentenzorg. Het ministerie 
van WVC schrijft in de Memorie van Toelichting bij de Vervanging van 
de Monumentenwet uit 1988 dat voor de bescherming van archeologi-
sche terreinen – het onzichtbare bodemarchief – vooral het criterium 
wetenschappelijke waarde van toepassing is; de codificering van de 
monumentenzorgpraktijk onder Van Es.124 Tegelijkertijd heeft hetzelfde 
ministerie het voornemen van de ROB een dienst te maken gericht op 
de zorg voor het erfgoed. Het begrip ‘erfgoed’ duikt op in de memorie 
van toelichting op de wet van 1988 als algemene term voor historische 
gebouwen, voorwerpen en archeologische terreinen.

Ondanks deze hernieuwde aandacht voor erfgoed worden de ‘plaat-
sen van herinnering’ uit de wet geschrapt. Les lieux de mémoire van 
Pierre Nora, een serie van zeven delen, die verschijnt van 1984-1992, 
begint dan net aan zijn grote succes en zal veel navolging vinden.125 Het 
idee van de wetgever is dat de vervanging van het beschermingscrite-
rium volkskundige waarde door ‘cultuurhistorische’ waarde, dit verlies 
zal goedmaken.126

123)  Vaessen 1986.

124)  Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3.

125)  In Nederland vanaf 2005, een initiatief van de historicus 

Wesseling. O.a.: Blockmans & Pleij 2007.

126)  Memorie van toelichting bij de Vervanging van de 

Monumentenwet. Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3. 

Andere wijzigingen van de wet die betrekking hebben op de 

archeologische monumentenzorg zijn dat vondsten eigendom 

van de Staat worden en een plaats moeten krijgen in de in te 

stellen provinciale depots.
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als ‘oernatuur’ en ‘wilde’ natuur, roept naast groot enthousiasme ook 
weerstanden op. De herwaardering voor het cultuurlandschap die daar 
het gevolg van is heeft als referentiebeeld ‘het lege land’, het land-
schap zoals het in de periode voor het moderniseringsproces gedacht 
wordt.134 Hoe het was weten we vooral uit de literatuur. Het besef van de 
vergankelijkheid van het leven en het landschap en de weemoed die dit 
oproept zijn door niemand beter verwoord dan door Nescio:

En aan ‘t einde der weiden zag je nog even den dijk van de Zuiderzee, het 
land was zoo weemoedig in die Novemberschemering, de vierkante toren 
van Randsdorp in de verte en de rij van nietige huisjes aan weerszijden  
er van, ze scheidden zoo noode van den dag dat ‘t was alsof ‘t na deze 
schemering niet licht meer zou worden, zoo zou ‘t wezen als wij stierven,  
nog maar een korten tijd dan zou alles afgeloopen wezen, en wij waren 
zeer droevig. Maar Bavink zei, dat hij eerst nog ‘t een en ander uitrichten  
wilde.135

Op het RAAP-symposium manifesteert zich voor het eerst een omslag 
in het denken over de omgang met het bodemarchief door de publieke-
lijke erkenning van de problematische relatie tussen de archeologische 
monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. Een ander nieuw element 
is de verbreding van het perspectief op het bodemarchief dat niet meer 
uitsluitend gezien wordt als een geïsoleerd fenomeen, maar als onder-
deel van het cultuurlandschap, het ‘cultuurhistorisch bodemarchief’. De 
culturele betekenis van het bodemarchief, op zich al een oude ‘Leidse’ 
traditie komt nu meer op de voorgrond. De ‘cultuurhistorische benade-
ring’ is dus terug in een moderne gedaante waar de identiteit van het 
landschap een belangrijke plaats inneemt. Het behouden van die identiteit 
is voor Waterbolk, hoogleraar in de archeologie in Groningen, het doel 
van de monumentenzorg: ‘Monumentenzorg en natuurbehoud zijn 
beide zijn van vitaal belang. We willen ons thuis blijven voelen in dit land 
en dan moeten we het ondanks alle niet te vermijden veranderingen ook 
kunnen blijven herkennen. Onze lokale, regionale en nationale identiteit 
wordt niet alleen door onze geschiedenis en taal bepaald, maar ook door 
de omgeving, waarin we zijn opgegroeid of waarin we werken’.136

134)  Van der Woud, 1998a. De Pater (1994) legt de grens 

rond 1870, als begin van het proces van industrialisatie en 

verstedelijking en aantasting van het landschap. Hij relativeert 

de keuze van een dergelijk tijdstip echter ook.

135)  Nescio z.j.(1933).

136)  Waterbolk 1984: 101. Het artikel is een verkorte versie van de 

Kroonvoordracht gehouden op 23 maart 1984. Waterbolk was ook 

aanwezig op het symposium met een vergelijkbaar verhaal. Ook  

ten worden gemaakt, omdat ook privébelangen in het geding zijn wan-
neer er beperkingen aan het grondgebruik worden opgelegd. Ook hecht 
de minister aan de belevingswaarde van de zichtbare archeologische 
monumenten voor de bewoners en het toegankelijk maken daarvan voor 
het publiek in het algemeen.

De minister was naast andere prominente sprekers uit de acade-
mische en beleidswereld aanwezig op het symposium in 1990 over de 
toekomst van het bodemarchief. Het door de Stichting RAAP georga-
niseerde symposium is een belangrijk moment in de ontwikkeling van 
het denken over archeologie en monumentenzorg, door de inbreng 
van nieuwe elementen, zoals de titel van de conferentie al aangeeft: 
Cultuurhistorie en milieu in 2015. Op weg naar een landschap zonder 
verleden?131 De keuze voor dit thema was ingegeven door de ernstige 
bedreiging van het bodemarchief. Een eerder rapport over de bedreiging 
van het bodemarchief in binnensteden was nog geen aanleiding geweest 
tot reflectie op het eigen handelen en is niet aangegrepen om na te 
denken over wat archeologische monumentenzorg zou kunnen zijn.132 
Eind jaren tachtig moeten archeologen steeds vaker constateren dat 
het bodemarchief in een snel tempo aan het verdwijnen is, terwijl het 
onmogelijk is om alles te redden. De opgravingcapaciteit van de ROB en 
de universiteiten is daartoe ten enenmale ontoereikend. Ook de hausse 
aan nieuwe beleidsplannen is een aanleiding voor het symposium. Rond 
1990 verschijnt er een groot aantal beleidsnota’s van de rijksoverheid op 
het gebied van de ruimtelijke ordening – de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening –, natuur- en milieubeleid en landinrichting, die in prin-
cipe allemaal bedreigend kunnen zijn voor het bodemarchief.133

Niet alleen het bodemarchief, maar ook het Nederlandse cultuur-
landschap is in hoog tempo aan het verdwijnen. In het kielzog van de 
zorg om het milieu krijgt eerst het natuurbeleid een flinke beleidsimpuls 
met het Natuurbeleidsplan en vervolgens het landschap. De nadruk in 
het Natuurbeleidsplan op natuurontwikkeling met referentiebeelden 

131)  Bloemers, Van Pelt & Perk 1990.

132)  Van Es e.a. (red.) 1982. Het rapport definieert 

monumentenzorg als het bewaren van overblijfselen van 

het verleden om later op te graven, nu aangevuld met 

‘planologische maatregelen’ door waardevolle archeologische 

terreinen een aangepaste bestemming te geven, zoals 

groenvoorzieningen, volkstuinen en parkeerplaatsen.

133)  Zoals Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1989), 

Vinex (1990), Natuurbeleidsplan (1990), Structuurnota 

Landbouw (1990), Derde Nota Waterhuishouding (1991), 

Structuurschema Groene Ruimte (1992), Nota Landschap 

(1992). 
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den. Het selectiebeleid dat ontwikkeld moet worden, dwingt de ROB 
om na te denken over wat waardevol is en waarom. Zeker nadat de 
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 
ondertekend was door de Europese lidstaten in Valetta op het eiland 
Malta in 1992. Het verdrag zal de geschiedenis ingaan als het Verdrag 
van Malta. De politieke strekking van het verdrag is duidelijk. Door het 
centraal stellen van het archeologisch erfgoed als bron van het Europese 
collectieve geheugen krijgt het erfgoed opnieuw een cultureel-politieke 
betekenis, nu om een – veronderstelde – Europese identiteit uit te dra-
gen die de Europese eenheid kan versterken. Maar ook het vaderlandse 
verleden wordt in Nederland door de regering van belang geacht. Ken-
nis van het vroegste verleden kan tot inzicht leiden in de eigen cultuur, 
‘juist omdat het niet alleen de hoogtepunten laat zien, maar ook hoe we 
tot die hoogtepunten zijn gekomen en vanuit welke tradities een volk is 
geworden tot wat het is.’141 Naast deze politieke betekenis is het archeo-
logisch erfgoed van wezenlijk belang voor de kennis van de geschiede-
nis van de mensheid (preambule) en daarmee een ‘instrument for histo-
rical and scientific study’ (artikel 1.1).

In Nederland ligt het zwaartepunt vanaf het begin van het debat over 
de implementatie van het Verdrag, dat achttien artikelen bevat, op de 
artikelen 5 en 6. Archeologisch erfgoed zou indien haalbaar onder de 
grond – in situ – behouden moeten worden (artikel 4); om dit bereiken 
is een participatiebenadering gewenst; archeologen zouden in de diverse 
stadia van ruimtelijke planprocessen moeten participeren om een even-
wichtige strategie voor het behoud en beheer van archeologische vind-
plaatsen te verzekeren (artikel 5). Artikel 6 behandelt financiële zaken en 
wordt geïnterpreteerd als het verstoorder-betaalt-principe: degene die 
als veroorzaker van ingrepen in de bodem kan worden aangemerkt, is 
financieel verantwoordelijk voor de kosten van vooronderzoek, opgravin-
gen en voor de publicatie van de resultaten van deze onderzoeken. In het 
verdrag zelf komt het begrip ‘verstoorder’ niet voor; zowel overheden als 
private actoren worden geacht de kosten van archeologische werkzaam-
heden voor hun rekening te nemen.

De keuze om de artikelen 5 en 6 als de kwintessens van het verdrag 
te beschouwen, getuigt van een zekere mate van tweeslachtigheid bij het 
ministerie en de ROB. Het veroorzaker-betaalt-beginsel zal ongetwijfeld 
een stimulans tot opgraven teweegbrengen, terwijl niet opgraven maar 
behouden als beleidsuitgangspunt geldt. Die ambivalentie wordt vervol-
gens alleen maar versterkt als tijdens het bewind van staatssecretaris 

141)  Memorie van Toelichting Tweede Kamer 1993-94. 

In het voorstel van J.H.F. Bloemers om een Nationaal Archeologische 
beleidsplan plus (NAP+) te ontwikkelen, moeten kennis van de cultuur-
historie en beleid gericht op de ruimtelijke ordening op ‘dynamische 
wijze’ met elkaar worden verbonden. Daarom is een conceptuele ver-
nieuwing op twee fronten nodig: de interne integratie van de drie vakdis-
ciplines (archeologie, historische bouwkunde en historische geografie) 
en de externe integratie (cultuurhistorie en ruimtelijke beleid).137 Het 
concept voor de eerste ligt al klaar: ‘cultuurlandschap’, en zal later de 
‘biografie van het landschap’ worden.138 Een goed concept vinden voor 
de externe integratie is veel lastiger, omdat kennisvermeerdering en 
ruimtelijk beleid in een inhoudelijk samenhangend geheel geconceptua-
liseerd moeten worden. In deze visie blijft kennisvermeerdering, hoewel 
breder dan ‘archeologische’ kennis, centraal staan.

De voorstellen voor een nieuwe benadering, gedaan op het RAAP-
symposium, hoewel op zichzelf een succes, konden geen consensus 
genereren over de meest geschikte oplossingen. Het archeologische 
beleidsplan, het NAP+, komt dan ook niet van de grond. De ROB pakt 
deze draad niet op en het ministerie ontwikkelt zijn eigen beleid met 
de Cultuurnota 1993, Investeren in Cultuur. Ook de verbreding van het 
behoud van vindplaatsen naar de bescherming van cultuurhistorische 
waarden, valt bij de ROB niet in vruchtbare aarde. De Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur, door Bloemers voorgesteld als tegenhanger van de 
Ecologische Hoofdstructuur, haalt het niet. De ROB laat wel een onder-
zoek doen naar een AHS, een Archeologische Hoofdstructuur, maar ook 
die blijkt geen haalbare kaart.139 Evenals een plan voor het behoud van 
‘grotere samenhangende gebieden’ waarin de relatie met de cultuurhis-
torie wel wordt gelegd.140 Dergelijke plannen behelzen duidelijke keuzes 
voor het beschermen c.q. behouden van bepaalde terreinen, maar de 
consequenties van die keuzes zijn, in de visie van de ROB, dat de nog 
onbekende vindplaatsen vogelvrij worden verklaard. Deze angst voor 
‘witte vlekken’ leidt tot een voorkeur om alle opties open te houden.
De opvatting dat alles waardevol is, is echter niet meer staande te hou-

J.M. Bos, archeoloog, verbonden aan het voormalige IPP, pleitte al 

eerder voor het in stand houden van het cultuurlandschap. Waterland 

bijvoorbeeld is volgens Bos een cultuurmonument en ‘zou eigenlijk 

een Archeologisch Landschapspark moeten worden’. Wel met oog op 

opgravingen in de toekomst, Bos 1984: 73; 1985: 9-12.

137)  Bloemers 1990: 69,70.

138)  NWO-programma Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling  

(2001-2009), Bloemers e.a. 2001.

139)  Eerden 1993.

140)  De Zwart 1996.
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hier dus erkend, naast de wetenschappelijke betekenis. In de visie van 
OCW en ROB kan de culturele dimensie als geheugen van de samenle-
ving echter alleen tot leven komen door wetenschappelijk onderzoek dat 
immers het schrijven van geschiedenis tot doel heeft en de basis vormt 
voor het vertellen van verhalen. 

In de tweede plaats introduceert de ROB de AMZ –cyclus, een con-
ceptualisering van de procesgang van alle taken op het gebied van de 
AMZ.145 Via inventariseren en waarderen wordt een selectie gemaakt van 
vindplaatsen die waardevol genoeg zijn om te behouden. Na de selectie 
volgt het cruciale moment in de cyclus: het oordelen over bescherming 
(behoud in situ) of opgraven (behoud ex situ) van de vindplaatsen, 
ook wel het selectiebesluit genoemd. Behoud in situ heeft de voorkeur, 
opgraven vindt alleen plaats als behoud in situ niet haalbaar is. Onder 
bescherming wordt zowel wettelijke als planologische bescherming – 
het inpassen van geselecteerde vindplaatsen in het ruimtelijk (bestem-
mings)plan – verstaan. De wetenschappelijke interpretatie en synthese 

145)  Willems 1999: 12, 13. ROB/OCW 1995.

Aad Nuis (1994-1998) de gevestigde monopolies op het verrichten van 
opgravingen wegvallen door het opgraven aan de markt over te laten.142

Voor de ROB betekenen al deze ontwikkelingen een cultuuromslag. De 
ROB moet omschakelen van opgraven naar behoud, van wetenschap 
naar beleid. Vragen over de eigen positie in een veranderend bestel en 
over wat AMZ zou moeten inhouden, maken deze nieuwe opgave niet 
eenvoudig. In de beleidsnota het Verleden Zeker. Naar een meer effec-
tieve archeologische monumentenzorg in Nederland, presenteren OCW 
en de ROB een visie op de AMZ, een eerste voorzet die zal leiden tot 
een grondige wijziging van het archeologisch bestel.143

Deze visie bestaat in de eerste plaats uit het beleidsvoornemen om 
de zorg voor het erfgoed te decentraliseren; een effectieve zorg voor het 
bodemarchief zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn 
van de drie bestuursniveaus.144  Provincies en gemeenten zullen taken 
van de ROB over moet nemen, zodat de ROB zich kan terugtrekken op 
kerntaken. Het uitvoeren van de wet is een van die taken evenals de zorg 
voor het erfgoed dat van ‘nationaal belang’ is. De verwachting is dat 
deze verbreding van de zorg een betere bescherming van het erfgoed zal 
opleveren – niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht. 
Een betere zorg is nodig omdat het bodemarchief sterker dan ooit onder 
druk staat en het archeologische erfgoed van belang wordt geacht voor 
de samenleving als geheel. De legitimering van de overheidszorg wordt 
gezocht in het identiteitsmotief. Kennis van het verleden kan in deze 
visie voldoen aan de behoefte van burgers aan binding, die de bewinds-
lieden signaleren als het gevolg van de toenemende globalisering van de 
samenleving. De sociaal-culturele betekenis van het bodemarchief wordt 

142)  Brief van Nuis aan de Tweede Kamer, 1997. Tweede Kamer (1996-

1997) 23821 nr.8: 9-11. Nuis is een voorstander van scheiding van beleid 

en uitvoering: hij wil de capaciteit van de uitvoering (opgraven) doen 

toenemen en daartoe ruimte scheppen voor private instellingen. Nuis 

heeft ook het voornemen om de opgravingactiviteiten van de ROB te 

verzelfstandigen per 1 januari 1998. Zie voor een uitvoerige bespreking 

van de implementatie van het Verdrag van Malta en de opvattingen van 

de verschillende staatssecretarissen die zich daarmee bezighielden: 

Eickhoff 2005: 21-27.

143)  OCW/ROB 1995.

144)  Het al door minister van WVC, Elco Brinkman (1982-1989) 

ingezette streven naar een complementaire taakverdeling tussen de 

drie overheden in het cultuurbeleid werd door zijn opvolgers voortgezet 

en sinds D’Ancona ook in de archeologische monumentenzorg. 

Pots 2000: 331-333. Brinkman was ook verantwoordelijk voor de 

decentralisatie van de taken van de RDMZ zoals in de herziene 

Monumentenwet van 1988 is vastgelegd. 

figuur 1.8 De AMZ-cyclus

waarderen

selecteren

maatschaPPIj

wEt- EN REgElgEvINg DEskuNDIghEID+

inventariseren

opgraven

interpretatie/synthese

interactie
registreren

beschermen



6 4 E R O P  O F  E R O N D E R 6 5 H O O F D S T U K  1 :  O N D E R  D E  G R O N D  O F  B O V E N  D E  G R O N D

De AMZ, opgevat door Willems als een dynamisch managementproces, 
behoeft voortdurend onderzoek naar beleidsinstrumenten die de kwali-
teit van alle fasen van de AMZ-cyclus zullen verbeteren. 147 Op den duur 
zal dat uitgroeien tot een veelomvattend en complex kwaliteitssysteem 
voor de archeologiebeoefening en de AMZ in Nederland waar de hele 
beroepsgroep bij betrokken is. Zo regelt de Kwaliteitnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), bijvoorbeeld de uitvoering van opgravingen en het 
overige veldwerk, terwijl de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA) een uitvoerig overzicht geeft van de stand van kennis (en ken-
nislacunes) en de vragen die de beroepsgroep op dat moment belang-
rijk vindt. Doel van de NOaA is samenhang in het wetenschappelijk 
onderzoek te bevorderen en samenwerking te bewerkstelligen tussen 
onderzoekers en is te gebruiken bij het opstellen van onderzoeksvragen. 
In de AMZ-cyclus speelt de NOaA expliciet geen rol bij het selectiebe-
sluit, wel in de fase ‘waardering’ en in gevallen dat tot opgraving beslo-
ten wordt kan de NOaA een inspiratiebron en hulpmiddel zijn bij het 
formuleren van onderzoeksdoelen.

De geschetste visie op de AMZ krijgt zijn vervolg in beleidsplannen 
die nadere uitwerkingen van het voorgestane beleid bevatten.148 Hoge 
prioriteit krijgt het ontwikkelen van non-destructieve methoden en tech-
nieken gericht op een preventief beleid. Een van de eerste resultaten is 
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), een verwach-
tingskaart die de aanwezigheid van archeologische relicten voorspelt.149 
Het inhoudelijk vormgeven van het kenniscentrum dat de ROB zich 
voorneemt te worden is een andere prioriteit.

De relatie met de ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt in de Leidraad 
voor de ruimtelijke ordening.150 Sleutelbegrippen in het behoudsdiscours 
zijn ‘vroegtijdige inbreng in de ruimtelijke ordening’ en ‘rekening 
houden met’. De inbreng bestaat uit het aanleveren van de resultaten 
van de fases inventarisatie tot en met selectie, waarmee planners en 
bestuurders vervolgens rekening dienen te houden en op te nemen in 
bestemmingsplannen. Naar analogie van de ruimtelijke ordening die 
voorgesteld wordt als hiërarchisch systeem waarin het beleid van het 
rijk geacht wordt door te werken naar de lagere overheden151, wil de ROB 

147)  Willems 1999.

148)  ROB 1997: Beleidsplan 1997-2000. ROB/OCW 1999: 

Beleidsvoornemens 2001-2004.

149)  Deeben e.a. 1997.

150)  ROB 1998.

151)  Planologen denken daar anders over, zie Korthals Altes 

van data verkregen uit het doorlopen van de cyclus leveren nieuwe infor-
matie op die toegepast kan worden om beleidsinstrumenten te ontwik-
kelen voor de AMZ, om kennislacunes op te sporen en om wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk te maken. De interactie met de maatschappij 
- educatie, publicatie en voorlichting over de waarde en het belang van 
het archeologisch erfgoed gericht op het vergroten van het draagvlak- 
sluit de cirkel. Deze specifieke zienswijze op de AMZ, een voortzetting 
van het cyclische denken van Van Es, roept een aantal vragen op over de 
inhoudelijke consistentie en de consequenties voor de praktijk. 

De nadruk op behoud in situ doet de vraag rijzen wat de positie is 
van de kennis van het verleden die immers juist door opgraven verkre-
gen wordt. Is de ROB nog verantwoordelijk voor het produceren van die 
kennis, of zullen vooral de universiteiten de interpretatie en synthese 
van de cyclus op zich moeten nemen? En hoe is dit te rijmen met de 
gesignaleerde maatschappelijke behoefte aan kennis van onze geschie-
denis? De onuitgesproken verwachting lijkt te zijn dat de mogelijkhe-
den tot duurzaam behoud beperkt zullen blijven, waardoor er genoeg 
bodemarchief opgegraven kan worden om de benodigde kennis van het 
verleden te generen. Het archeologisch dilemma, is onmiskenbaar aan-
wezig in de AMZ-cyclus. Hoe de keuze tussen behoud of opgraven ook 
uitvalt, het achterliggende motief blijft de wetenschappelijke waarde van 
het bodemarchief. De cyclus is daarmee eenzijdig toegespitst op kennis-
vermeerdering, maar nu ook op kennis van de bodem en het bodemar-
chief als zelfstandige categorieën. 

Door de focus op kennisvermeerdering heeft de cyclus geen aan-
dacht voor de opgaven en taken van het ruimtelijk beleid. De relatie met 
de ruimtelijke ordening blijft buiten beeld; de AMZ-cyclus is niet gericht 
op een participatieve benadering van het ruimtelijke ordeningsproces. 

De voorstelling van de cyclus als een grotendeels gesloten systeem 
betekent ook een grote mate van hiërarchie; de uitvoering van en con-
trole op het proces veronderstelt een centrale positie van de overheid. 
De synthese die de AMZ-cyclus beoogt, is anders ook moeilijk denkbaar. 
Het ambigue karakter van de AMZ blijkt ook hier: een centrale instan-
tie verhoudt zich slecht met de voorgenomen decentralisatie van het 
bestel. 146

146)  Dit blijkt eens te meer uit de opvatting dat het    

 – toekomstige – beleid van de ROB moet ‘doorwerken’  

naar provincies en gemeenten. OCW/ROB 1995. ROB 1998.
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1.5 tot besluit

Het Verdrag van Malta compliceert het traditionele denken over de 
archeologie en de AMZ. De AMZ-cyclus creëert het archeologisch 
dilemma: elke op grond van de wetenschappelijke waarde geselecteerde 
vindplaats komt zowel in aanmerking voor bescherming als opgraven. 
De ontwikkelingen die geleid hebben naar de nu ingezette opvattingen 
over de AMZ, gekoppeld aan een sterke voorkeur voor een beleid dat 
behoud in situ als grondslag heeft, demonstreren de voortdurende 
ambivalentie tussen de maatschappelijke en wetenschappelijke waarde 
van het bodemarchief. Vooral dat laatste veroorzaakt spanningen met 
de ruimtelijke ordening.

In het volgende hoofdstuk komt onder andere de Vinex aan de orde, 
waarin naast andere zaken aandacht wordt geschonken aan de beteke-
nis die het bodemarchief kan hebben voor de kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving. De aanleiding voor de ROB om in 1995 een ‘Vinexbeleid’ 
te gaan voeren, ligt echter vooral in de bedreiging die de woningbouw in 
de Vinexlocaties vormt voor het bodemarchief.155 Met Malta in de hand 
verwacht de ROB een beleid gericht op behoud in situ te kunnen imple-
menteren door op alle locaties volgens de AMZ-cyclus te werk te gaan 
en zoveel mogelijk geselecteerde vindplaatsen in te passen in bijvoor-
beeld groenvoorzieningen. Vervolgens is het streven om archeologische 
‘sporen’ te visualiseren. Van alle Vinexlocaties is een globale archeolo-
gische verwachtingskaart gemaakt in termen van hoge, middelhoge en 
lage verwachtingen in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht.

155)  Wentink & Van Marrewijk 1995. Knoop 1996. 

provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen gaan controleren en 
formeel toetsen op de doorwerking van het rijksbeleid.152

De culturele betekenis van het bodemarchief en het belang van een 
geïntegreerd cultuurhistorisch beleid, in Het Verleden Zeker al erkend, 
blijven echter onderbelicht. De staatssecretarissen van OCW houden 
vast aan het belang van deze betekenis. Na Nuis stelt Van der Ploeg 
(1998-2002) opnieuw het identiteitsmotief aan de orde en daarnaast 
de behoefte aan zingeving -het ideologisch motief- die in het huidige 
Nederland steeds meer zichtbaar wordt. Vragen over de kwaliteit van 
het bestaan en de zin van het leven, zijn vragen over de eigen identiteit. 
Een identiteit die in toenemende mate aan het verleden wordt ontleend. 
Deze groeiende behoefte aan kennis over het verleden betekent dat van 
archeologen antwoorden verwacht mogen worden die aansluiten bij de 
maatschappelijke keuze- en afwegingsvraagstukken in de ruimtelijke 
ordening. Van der Ploeg verwijst naar het Belvederebeleid (zie Hoofd-
stuk 2) waarin de inrichting en kwaliteit van de leefomgeving een essen-
tiële opgave vormt van de cultuurhistorie.153

De ROB vult de culturele opgave in door toepasbare kennis ter 
beschikking te stellen van planners en ontwerpers en het recreatief 
‘medegebruik’ van monumenten te stimuleren als tenminste ‘vanuit de 
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het erfgoed, het beheer van het 
monument op verantwoorde wijze gegarandeerd is’.154 De ‘inrichting’ 
van monumenten is dus het sluitstuk van de AMZ-cyclus voor zover 
het de wettelijke bescherming van monumenten betreft. Pas nadat een 
monument beschermd is, komt als een afterthought inrichting en vorm-
geving aan de orde.
 
De door Nuis voorgenomen marktwerking in de archeologie, die tijdens 
het bewind van Van der Ploeg geëffectueerd werd, betekent een ingrij-
pende wijziging in bestel. Opgraven en ander veldwerk kunnen nu door 
daartoe gecertificeerde bedrijven plaats vinden die volgens de Europese 
aanbestedingsregels dienen te werken. Ook adviesbureaus verschijnen 
op het toneel, zelfstandig of gekoppeld aan opgravingsbedrijven. De 
opgravingsdienst van de ROB wordt verzelfstandigd in het Archeolo-
gisch Dienstencentrum (ADC).

1995, Siraa e.a. 1995, Brussaard 1986. 

152)  ROB 1998b.

153)  ROB 1999: Beleidsvoornemens 2001-2004.

154)  Idem.



 bOuwEN OP hEt bODEmaRchIEF  –   
RuImtElIjkE ORDENINg EN kwalItEIt vaN 
DE lEEFOmgEvINg

2.1 De stad als kunstwerk

Na invoering van de Woningwet in 1901 ontstond een beleidspraktijk  
waarin het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening gedurende het 
grootste deel van de twintigste eeuw, bij de volkshuisvesting en woning-
bouw lag.1 De overheid zag het als haar taak de abominabele, onge-
zonde woonomstandigheden die vooral in de grotere steden heersten 
te verbeteren. De toename van de stedelijke bevolking vanaf midden 
negentiende eeuw, een gevolg van slechte werkgelegenheidsperspectie-
ven op het platteland en hoop op een betere toekomst in de stad, ver-
oorzaakte een groot tekort aan woningen, waardoor velen gedwongen 
waren hun toevlucht te zoeken in zeer onhygiënische krot- en kelderwo-
ningen.2 De stadsuitbreidingen van het laatste kwart van de negentiende 
eeuw waren zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht in de meeste 
gevallen niet voldoende om de problemen op te lossen.3

De wet legt het initiatief tot ‘verbetering van de behuizing der bevol-
king’ bij de gemeenten, die een aantal instrumenten in handen krijgen 
om slechte panden en wijken te saneren, grond en opstallen ‘in het 
belang der volkshuisvesting’ te onteigenen en nieuwe woningen te 
bouwen.4 Een belangrijk instrument is de verplichte bouwverordening 
waarin voorschriften opgenomen moeten worden over sanitaire voor-
zieningen, de grootte van de vertrekken, de licht- en luchttoevoer en de 
afvoer van water, rook en vuil. Van groot belang is uiteraard de financiële 
paragraaf, waarin vastgelegd is dat het Rijk kan bijdragen aan een deel 
van de financiering van de (woningwet)bouw als die wordt geïnitieerd 
en geëxploiteerd door erkende woningcorporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven.5

1)   Van der Cammen & De Klerk 1993: 9. 

2)   Van der Woud 1998a. Zie ook Van Schendelen 1997: 40, 97-102.

3)   Keers 1989: 10. 

4)   Woningwet 1901, art. 77-79, in Keers 1989: 10.

5)   Van Schendelen 1997: 97-102. Segers 1994: 17.

2 )
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esthetische opgave ontstaan.9 De stad werd als kunstwerk opgevat.
Stedenbouw, voorheen een bezigheid van civiel ingenieurs, wordt een 
nieuw terrein voor architecten, waarmee het esthetisch element als 
ordenend principe een belangrijke impuls krijgt. Voor de architecten 
die worden ingeschakeld bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen, 
veronderstelt dit een omslag in hun denken, van het ontwerpen van het 
afzonderlijke gebouw naar een ontwerp gebaseerd op een ruimtelijke 
conceptie van de stad.

Behulpzaam daarbij is het onderzoek van Duitse en Oostenrijkse 
theoretici naar de morfologie van oude steden om daaruit principes te 
distilleren voor de eigentijdse stedenbouw.10 Met name Camillo Sitte’s 
leerboek uit 1889 Der Städtebau nach seinen künstlerische Grundsätzen 
maakt een grote indruk in Nederland. Sitte’s verhandeling bevat een 
vergelijkend onderzoek naar de stedelijke structuur en de ruimtelijke 
werking van straten en pleinen in vooral middeleeuwse steden en 

9)   Van der Woud 1997: 260-270.

10)  Onder andere: Stübben 1890. Baumeister 1876.  

Henrici 1893, 1904.

Uitbreidingsplan

Behalve de slechte kwaliteit van de afzonderlijke woning is ook de ‘stel-
selloze aaneenrijging van straten’ uit het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw een reden geweest voor de wetgever om een stelselmatige 
aanpak te bevorderen.6 De ‘verwarde bebouwing met al haren nasleep’, 
die bovendien het resultaat is van een aanleg ‘zonder enig merkbare 
grondgedachte’, moet worden vervangen door de orde van het plan.7  
Dit is het door de wet verplichte uitbreidingsplan.

Nu is het uitbreidingplan geen nieuw fenomeen, de plannen van 
uitbreiding van bijvoorbeeld stadsingenieur J.G. van Niftrik voor Amster-
dam, van stadsarchitect W.N. Rose voor Rotterdam of van stadsbouw-
meester H.J. Heuvelink voor Arnhem demonstreren dat rond het midden 
van de negentiende eeuw een dergelijk plan al een bekende figuur is. De 
onvermijdelijkheid van een planmatige aanpak in de stedenbouw, zo laat 
Van der Woud zien, was een langzaam groeiend besef dat pas kon ont-
staan toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de betekenis van 
het algemeen belang veranderde en de eigen verantwoordelijkheid van 
het stadsbestuur voor de ontwikkelingen in de stad een steviger profiel 
kreeg: ‘Het denken over de stad vanuit de positie van het bestuur werd 
dus vanouds bepaald door belangenbehartiging, maar veranderde in de 
richting van planning – een denk- en werkwijze die belangen op korte 
termijn durft te schaden om ze op de langere termijn des te beter te kun-
nen dienen.’8

De noodzaak van een uitbreidingsplan stelt de gemeentebesturen 
voor een vraagstuk van kwalitatieve (de woning en woonomgeving) en 
praktische (financieel-economische, bouwtechnische eisen) aard: waar uit 
te breiden en hoe, op welke locaties en in welke vorm? Zo kan het uitbrei-
dingsplan worden aangewend om een eenvoudig stratenplan te ontwer-
pen, maar wil een uitbreidingsplan meer zijn dan een verzameling straten 
en pleinen, dan is een grondgedachte nodig, een ordenend en bindend 
beginsel zowel op het tweedimensionale vlak, de plattegrond als de driedi-
mensionale invulling, de ruimtelijke verschijningsvorm. Om deze samen-
hang tussen grondplan en morfologie ook in relatie met de stad als geheel 
te kunnen zien, was de ontdekking van de esthetiek van het ‘stadsbeeld’ 
eind negentiende eeuw essentieel. Zo kon de idee van stedenbouw als een 

6)   Scheffer 1952, in Keers 1989: 7.

7)   Keers 1989: 7, 13, respectievelijk Memorie van Toelichting 

bij de Woningwet en Scheffer 1952.

8)   Van der Woud 1998a: 429. Zie ook Van der Woud 2006: 170.

figuur 2.1  ‘Plattegrond der Stad Arnhem’, behorende bij ‘Plan tot den uitleg van de stad  
Arnhem’, 1853, H.J. Heuvelink (1806-1867).
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Diverse architecten en civiel ingenieurs betrokken bij de stadsuitbrei-
dingen na 1901 zijn door Sitte’s opvattingen beïnvloed. Bekend is zijn 
invloed op het plan voor Amsterdam-Zuid (1900-1905) van H.P. Berlage.12 
Niet alleen een architect als Berlage, maar ook de ingenieur W.F.C. Schaap 
(1870-1933), directeur van gemeentewerken te Arnhem, kent zijn literatuur 
over stedenbouw: 

Het onderwerp stedenbouw is in den laatsten tijd door vele schrijvers 
behandeld; als eerste kan worden genoemd Camillo Sitte die in zijn werk 
[…] op de aesthetische eischen wees waaraan een stadsproject moet 
voldoen. Intussen moet men voor de toepassing daarvan kunnen beschik-
ken over een aantal openbare gebouwen, kerken en monumenten het-
geen in eene stad als Arnhem moeilijk is.

Voor Schaap telt echter niet slechts het esthetische, maar ook het prakti-
sche argument: 

Terecht wijst professor Henrici, de ontwerper van uitbreidingsplannen 
voor München, Hannover enz. op het leelijke en onpractische van open 
stervormige pleinen […]; zij geven aanleiding tot opstopping van het 
verkeer en voortdurend last van wind en stof en komen dan ook in onze 
projecten niet voor.13

In Sitte’s opvatting dat open architectonische structuren niet bevor-
derlijk zijn voor het geluk van de mens is het al uit de Verlichting stam-
mende en uiteindelijk op Plato teruggaande inzicht aanwezig dat de 
gebouwde omgeving een negatieve invloed kan uitoefenen op de mens: 
‘Bad buildings which have been planned or constructed without order 
or intelligence or which are overladen with foolish, grotesque or exu-
berant decoration necessarily have a bad effect on the mentality of the 
people.’14 

Omgekeerd is deze preoccupatie met educatie, die ook bij veel archi-
tecten, stadsbesturen en woningcorporaties in deze tijd te zien is, duide-
lijk zichtbaar in het werkelijk gebouwde Amsterdam-Zuid naar Berlage’s 
Tweede Plan Zuid, overigens niet meer volgens de ideeën van Sitte, maar 
nu geïnspireerd door de boulevards van Hausmanns Parijs en de City 
Beautiful-beweging.15 Amsterdam-Zuid is daarom als een schoolvoor-

12)  Bock 1975: 55, 56, 60.

13)   Lavooij 1990: 76.

14)   Honour 1973: 81; citaat van de Zwitserse fi losoof 

J.G. Sulzer (1720-1779).

15)   Bock 1975: 51. Taverne 2000: 50, 68. Voor de kwestie 

of Berlage al of niet door de City Beautiful was geïnspireerd, 

zie Colenbrander 1999: 112, 113.

confronteert die met de pleinen en boulevards van moderne stedelijke 
uitbreidingen, zoals in Parijs en Wenen. In Nederland zijn vergelijk-
bare pleinen te vinden in het onuitgevoerde plan voor de uitbreiding 
van Amsterdam van Van Niftrik, en het Keizer Karel Plein in Nijmegen, 
dat wel is aangelegd (fi guur 2.2). De conclusie van Sitte is dat een op 
de esthetica geïnspireerde morfologie, zoals het gesloten en intieme 
middeleeuws stadsbeeld, te prefereren is boven een uitbreiding als de 
Ringstraße in Wenen, met haar grote pleinen gefl ankeerd met openbare 
gebouwen. De belevingswaarde is hier een van Sitte’s argumenten, 
omdat zijns inziens dergelijke grote, kille pleinen zonder enige artistici-
teit, alleen maar een schadelijk effect kunnen hebben op het geestelijk 
welzijn van de moderne stadsbewoner.11

11)  Jerram 2007: 4-9. Vergelijk Harvey (1989: 276, 277), 

die wijst op het potentiële verband tussen dit soort ideeën 

over het omgaan met ruimte en plaats, en de reactionaire 

opvattingen van bijvoorbeeld Heidegger, zonder overigens 

Sitte daaraan schuldig te verklaren.

figuur 2.2 Keizer Karelplein, Nijmegen in 1938, aangelegd in 1879.
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of zonder ‘wiggen’, radialen van groenstructuren, zoals in de eerste 
twee voorbeelden. Een andere mogelijkheid was geheel nieuwe steden 
en dorpen te bouwen, zoals in het satellietmodel, waarin de bestaande 
stad de kern vormt, met andere woorden centralisatie of decentralisatie 
als uitgangspunt van (stads)uitbreidingen.

De ideaaltypische modellen van de tuinstad en de satellietstad zijn 
populair in het begin van de twintigste eeuw in bijna heel West-Europa 
en Amerika, maar komen in deze vorm in Nederland zelden van de 
grond.20 De oorspronkelijke Engelse tuinstad was bedoeld als een zelf-
standige, zelfvoorzienende en zichzelf besturende stad op het platte-
land, waar zowel industrie als landbouw de bestaansgrond moest vor-
men; een combinatie van wonen en werken, de mogelijkheden tot ont-
spanning in de natuur, ontsloten door nieuw aan te leggen infrastruc-
tuur.21 In Nederland komt het tuindorp tot stand in de vorm van een 
combinatie tussen centralisatie en decentralisatie, in een afgezwakte 
vorm, ver weg van het idee van de oorspronkelijke tuinstad – de autar-
kische gemeenschap. De vele tuindorpen van de eerste twee decennia 

20)  Van Schendelen 1997: 155-161; Korthals Altes 

2004. Tuinsteden werden wel gebouwd in bijvoorbeeld 

Oostenrijk en Duitsland, zoals in Frankfurt am Main, waar 

het satellietmodel ingang vindt. Römerstadt is een van 

de satellieten van Frankfurt en een van de beroemdste 

voorbeelden, genoemd naar de Romeinen, omdat tijdens 

de aanleg in 1927-1928, overblijfselen van een Romeinse 

nederzetting werden gevonden in het dal van de Nidda. 

21)  Van Schendelen 1997: 110-113. Korthals Altes 2004: 17-24.

beeld op te vatten van het geloof dat de schoonheid van de gebouwde 
omgeving een verheffende uitwerking op de bewoners zal hebben. 

In deze tijd waarin het picturale stadsbeeld zo belangrijk wordt 
geacht, is het niet verwonderlijk dat ook de bepleiters van een wettelijk 
geregelde monumentenzorg inzien dat naast het afzonderlijke gebouw 
als monument ook de omgeving daarvan waardevol kan zijn. Volgens 
sommigen zou een dergelijke wet een artikel moeten bevatten waarin 
gemeenten bepalingen kunnen opnemen ‘ter bescherming der schoon-
heid van stads- of dorpsgezicht en tegen wijzigingen in de omgeving 
van een monument […]’.16

Zowel voor Sitte als Berlage maken de bestaande monumenten van 
een stad uiteraard deel uit van het stadsbeeld en moeten behouden 
blijven als trots van de natie: ‘Het instandhouden der schoonheden uit 
het tijdperk van glans is een nationaal belang; men erkent het overal. 
Amsterdam erkenne het ook! Men zal het verlies der pittoreske schoon-
heden van onze hoofdstad te laat betreuren’, schrijft Berlage in 1883 in 
zijn artikel ‘Amsterdam en Venetië’.17 Ook zijn deze monumenten bij 
hem en zijn collega’s in goed beheer: ‘De oude monumenten kunnen 
dus geacht worden niet alleen veilig te zijn in de handen der moderne 
architecten, maar zij kunnen rekenen op een zorgvolle behandeling.’ En 
zij kunnen eveneens een belangrijke dienst bewijzen ‘als bron van studie 
en leering’.18

Naast de esthetische theorie, die zich vooral met de morfologie van 
de ‘ideale stad’ bezighield, en de meer pragmatische theorieën, is er 
in de jaren twintig ook een debat over verschillende tweedimensionale 
modellen van stedelijke uitbreidingen. Voorbeelden hiervan zijn te 
zien in figuur 2.3, ideeën van Duitse ontwerpers die ook in Nederland 
opgang deden en een ontwerp voor een tuinstad in het Gooi (figuur 
2.4), geïnspireerd door de denkbeelden van de Engelsman E. Howard 
(1850-1928) en de Engelse Garden City Movement.19

De modellen laten het sociaal-politieke dilemma zien waarmee 
stadsbestuurders en stedenbouwkundigen werden geconfronteerd. 
Het vraagstuk was waar nieuwe woningen te bouwen. Een idee was de 
woningbouw concentrisch te laten aansluiten bij de bestaande stad met 

16)   De Nederlandse Oudheidkundige Bond pleitte evenals  

de Bond Heemschut voor een dergelijke aanpak. Tillema 1975: 

505-510. Citaat op 509.

17)   Bock 1975: 52.

18)  Tillema 1975: 503.

19)  Howard 1898: To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. 

In 1902 gepubliceerd als Garden Cities of To-morrow.

figuur 2.3  Stedenbouwkundige uitbreidingsmodellen: concentrisch, radiaal  
en door middel van satellietsteden.



7 6 E R O P  O F  E R O N D E R 7 7 H O O F D S T U K  2 :  B O U W E N  O P  H E T  B O D E M A R C H I E F

De visie van De Miranda houdt ook een vrij absolute scheiding van 
wonen en werken in, waardoor de nieuwe stad in feite een ‘slaapstad’ 
wordt, zoals hijzelf ook aangeeft, echter zonder daaraan negatieve con-
notaties te verbinden, zoals later gebeurde. De nieuwe stad zou wel 
degelijk van een stedelijk karakter moeten zijn, alleen al door het aantal 
inwoners (maximaal 50.000) en ‘dorpsche toestanden’ overstijgen. 
Anticiperend op de kritiek van de ‘welgestelden’ in het Gooi die ‘hun’ 
natuurschoon willen behouden, verwoordt De Miranda een pleidooi 
voor regionale planning. Alleen door een overkoepelend regionaal plan 
en een systematisch ontwerp is de ‘stelselloze’ uitbreiding van de ste-
den en dorpen in het Gooi te voorkomen en een ‘paarse gordel’ van 
natuurschoon duurzaam te behouden: ‘extension for prevention’.

In de eerste veertig jaren van de twintigste eeuw, zo kunnen we uit 
het voorgaande concluderen, is het welbevinden van de stadsbewoner 
de leidraad bij het denken over stadsuitbreidingen. De basis voor dat 
welbevinden wordt gevonden in de esthetica, naast een ordentelijke 
huisvesting en een doeltreffende ruimtelijke ordening.

van de twintigste eeuw, die werden gebouwd in een stedelijke context, 
gesitueerd aan de randen of op enige afstand van bestaande steden, 
voldoen volgens Korthals Altes wel aan de geest van het oorspronkelijke 
model,22 maar zijn veel kleinschaliger opgezet; ‘tuinwijk’ zou dan ook 
een betere typering zijn. 

Bekende voorbeelden zijn Betondorp en tuindorp Oostzaan in 
Amsterdam en Vreewijk in Rotterdam, maar ook Arnhem en Nijmegen 
hebben hun tuindorpen, het ‘Rode Dorp’ in Nijmegen, inmiddels voor 
het grootste deel afgebroken, en de Geitenkamp en Mussenberg in Arn-
hem; de laatste wijk is inmiddels wettelijk beschermd. 

Het ontwerp voor een tuinstad, de ‘Gooistad’ van de Amsterdamse 
wethouder De Miranda, was uitsluitend bedoeld om in te wonen, geconci-
pieerd als een forensenstad voor de Amsterdamse arbeider.23 De bewuste 
locatiekeuze van De Miranda voor een nieuwe stad in het Gooi als een 
nieuwe vorm van sociale woningbouw reflecteert de sociaaldemocrati-
sche interpretatie van de tuinstadgedachte. Voor de emancipatie van de 
arbeidersklasse is een woning in een gezonde en aangename leefomge-
ving een eerste vereiste, die buiten de bestaande stad gerealiseerd moet 
worden, te midden van de natuur. Niet in de ongezonde ‘natuur’ van 
moerassige veengebieden, maar op de zandgronden van het Gooi.

Wanneer de roep “naar buiten” weerklinkt en de neiging geconsta-
teerd wordt, om de grote stad te ontvlieden en buiten te gaan wonen, 
dan wordt altijd aan de schoone natuur van bosch en hei gedacht. De 
welgestelden geven een voorbeeld. Zij, die zich thans reeds als forens 
buiten Amsterdam gaan vestigen, plegen zich niet in den polder, doch 
in het Gooi of den duinstreek te vestigen. Dit is op het oogenblik slechts 
alleen voor de beter gesitueerden mogelijk. […] De duizenden minder 
welgestelden, de arbeiders, die gaarne buiten gevestigd zouden willen 
zijn, zijn daartoe thans niet in staat, wijl economisch bereikbare woon-
gelegenheid voor hen niet aanwezig is. Deze te scheppen is de grond-
slag van de tuinstadplannen.24

22)  Korthals Altes 2004: 139.

23)  S.R. de Miranda was als wethouder Volkshuisvesting 

van Amsterdam voorzitter van de in 1923 ingestelde 

‘Tuinstadcommissie’. De commissie had de opdracht te 

onderzoeken of een tuinstad of tuindorpen op enige afstand van 

de stad een oplossing konden zijn voor het huisvestingsvraagstuk. 

De commissie besloot tegen de tuinstad en tegen de 

Gooistad. De nota van De Miranda vertegenwoordigde een 

minderheidsstandpunt. Ottens 1975: 114-119.

24)  Uit de nota van De Miranda, in Ottens 1975.

figuur 2.4  Plan voor Gooistad, 1926.
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Er is op dat moment ook alle reden voor een gematigd optimistische 
kijk. In de dertien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is veel 
tot stand gebracht. In Nederland zijn de opeenvolgende kabinetten 
Drees erin geslaagd de omvangrijke problemen op sociaal en econo-
misch terrein succesvol aan te pakken. Direct na de oorlog, in de weder-
opbouwperiode, is het allereerst het herstel van de oorlogsschade, dat 
de aandacht vraagt; de gaten die geslagen zijn in het stedelijke weefsel 
moeten worden gerepareerd. Zwaar getroffen steden als Rotterdam, 
Arnhem en Nijmegen worden onmiddellijk geconfronteerd met het 
dilemma hoe deze reconstructie en vernieuwing vorm te geven en de 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: de oude stad zoveel moge-
lijk herbouwen of een toekomstgerichte, moderne ‘big city’ ontwikkelen, 
‘een groote stad […] of een rustig milieu’.29 Rotterdam kiest voor cityvor-
ming, Arnhem en Nijmegen uiteindelijk voor een compromis.30

Demografische ontwikkelingen maken de huisvestingskwestie en 
de te verwachten verstedelijking tot een urgent probleem. Veel, snel en 
vooral goedkoop bouwen van woningen moet een oplossing bieden 
voor de enorme woningnood. Tegelijkertijd is het herstel van de econo-
mie een eerste vereiste. Om de groei van de economie te bevorderen is 
een verdergaande industrialisatie, rationalisatie van de (land)bouw en 
uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk, dit laatste ook door de 
toegenomen mobiliteit.31

Al deze niet geringe en complexe opgaven vragen om planning en 
coördinatie op alle beleidsterreinen, ook van de ruimtelijke ordening. 
Van grote invloed op het streven naar een betere toekomst, ook in 
Nederland, waren de opvattingen van Karl Mannheim, die met zijn con-
cept planning for freedom wilde aangeven dat planning noodzakelijk is 
om moderne democratische samenlevingen te coördineren en te sturen. 
Alleen zo kon chaos worden voorkomen. Voor planning, die gebaseerd 
moet zijn op wetenschappelijke kennis, ziet hij een belangrijke taak voor 
de overheid weggelegd.32

In Nederland wijst de instelling in 1945 van het Centraal Planbureau, 
de eerste van een reeks van planningsinstanties, al op het inzicht van de 
toegenomen noodzaak van planning. Ook de tijdens de bezetting opge-
richte Rijksdienst voor het Nationale Plan wordt gehandhaafd, alleen 

29)  Van de Cammen & De Klerk 1993: 103. Lavooij 1990: 104.

30)  Zie voor Rotterdam o.a. De Klerk 1998: 229, 230, 236-248 

en Vanstiphout 2005: 126-134, 144-152. Voor Arnhem: Lavooij 

1990: 95-116 en voor Nijmegen: Asselbergs 2003: 4-11.

31)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 97, 98.

32)  Blokland 2006: 267-279.

2.2 De stad als sociaal-ruimtelijke constructie 

‘Het mensdom is een nieuw tijdperk van zijn geschiedenis ingetre-
den’, aldus koning Boudewijn in zijn toespraak op de opening van de 
Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. De nieuwe tijd – zo wil de 
Expo uitstralen – zal zich onderscheiden door de opbloei van een nieuw 
humanisme, dat gesteund door de verdere ontwikkeling van de weten-
schap de hoop op een vreedzame co-existentie en samenwerking van 
alle volken dichterbij zal brengen. Want zo stelde de koning: ‘Meer dan 
ooit blijkt beschaving af te hangen van de Wetenschap.’

Dit ‘humanistisch modernisme’, zoals J. Kint deze ideologie achter 
de Expo noemt, berust op een aantal uitgangspunten, dat ook door 
andere auteurs als kenmerkend voor de moderniteit wordt gezien: een 
rationeel mensbeeld, vooruitgangsgeloof, wetenschap als waarheidscri-
terium en een groot vertrouwen in technologie en toegepaste weten-
schap om maatschappelijke problemen op te lossen.25 Het oplossen van 
maatschappelijke problemen is het domein van de politiek; voor Boom-
kens zijn politiek en wetenschap dan ook de hoekstenen van de moder-
niteit: ‘[Zij vormden] de exclusieve informatie- en inspiratiebronnen van 
de inrichting van de samenleving.’ 26 Politiek gezien, volgens Harvey, is 
het grote probleem voor alle ‘advanced capitalistic countries’, hoe kwes-
ties van volledige werkgelegenheid, adequate en betaalbare huisvesting 
voor iedereen, sociale voorzieningen en welvaart aangepakt moeten 
worden binnen een democratisch en kapitalistisch bestel. De grootscha-
lige reconstructieprogramma’s die met nieuw elan overal in het leven 
worden geroepen en de nadruk op planning als middel om deze te ver-
wezenlijken, typeert Harvey als een nieuwe versie van de Verlichting.27

In de rede van de Belgische koning is echter een kritische toon te 
beluisteren door het voorzichtige vraagteken dat hij plaatst bij een al 
te optimistisch geloof in vooruitgang op basis van technische ontwik-
kelingen: ‘Techniek alleen volstaat niet om een beschaving te scheppen. 
Techniek kan enkel tot vooruitgang leiden, wanneer we tegelijk onze 
morele opvattingen ontwikkelen en samen een constructieve inspan-
ning willen leveren.’28 Juist deze kritische kanttekening maakt de Expo 
tot een embleem van de ‘tijdgeest’ en een scharnierpunt, de opmaat 
voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de moderniteit. 

25)  Kint 2001: 93-100.

26)  Boomkens 2006: 8-9. 

27)  Harvey 1989: 68.

28)  Toespraak koning Boudewijn (internet).
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van het ruimtelijk beleid en de andere relevante beleidsterreinen en 
bestuurslagen, via overleg, overreding en samenwerking, is een belang-
rijk kenmerk van de ruimtelijke ordening: ‘een primair communicatieve 
activiteit’.37 Sturen wil zeggen het op grond van ideeën over de gewenste 
ruimtelijke inrichting van de samenleving aangeven waar de diverse 
functies en activiteiten in een logische samenhang gelokaliseerd kunnen 
worden: de juiste functie op de juiste plek.38 Een voortdurende afweging 
van diverse belangen vormt de basis van deze twee kenmerken van de 
ruimtelijke ordening.

Dit normatieve en ideologische karakter van de ruimtelijke ordening 
blijkt al uit het suburbanisatiebeleid dat de Eerste nota voorstaat als 
antwoord op de verstedelijkingsproblematiek. De spreiding van woon-  
en werkgelegenheid, die de regering proclameert, wortelt in een anti-
stedelijke ideologie: de grote steden in de Randstad moeten niet te groot 
worden. Groene bufferzones moeten ervoor zorgen dat de steden niet 

37)  WRR 1998: 21.

38)  De Vries 2002: 33-41. WRR 1998: 21-31.

de naam verandert in 1965 in Rijksplanologische Dienst.33 In 1958, het 
jaar waarin de periode van de rooms-rode coalitie (de kabinetten Drees 
1948-1958) eindigt, heeft de planmatige en programmatische aanpak 
van deze regering een sterke economische groei tot stand gebracht, 
waardoor een flinke stijging van de welvaart mogelijk wordt en de basis 
van de verzorgingstaat is gelegd.34 Een beleid gebaseerd op planning 
bleek dus vruchtbaar te zijn.

Ruimtelijke ordening

Het vertrouwen in planning als instrument om maatschappelijke proces-
sen te sturen, dringt ook door in de ruimtelijke ordening. De rapporten 
van de Werkcommissie Westen des Lands, die tentatieve oplossingen 
formuleren voor het verstedelijkingsvraagstuk van de Randstad, spelen 
een cruciale rol in deze ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek 
hebben twee gevolgen. Allereerst maakt het onderzoek duidelijk dat zon-
der planning chaos ontstaat. Zonder ingrijpen door de overheid, zo is de 
verwachting van de commissie, zal West-Nederland overbevolkt raken 
en volledig dichtslibben. ‘The study was intended to make the need for 
planning obvious’, zo stellen Faludi en Van der Valk vast.35 In de tweede 
plaats is het inzicht ontstaan dat de congestieproblematiek van de Rand-
stad niet opgelost kan worden zonder de rest van het land erbij te betrek-
ken, waarmee de commissie de onvermijdelijkheid wil aantonen van 
een ruimtelijke ordening die zich op het schaalniveau van het hele land 
afspeelt en bovendien de verantwoordelijkheid van het rijk is.

In de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke ordening (1960) erkent de 
regering deze verantwoordelijkheid voor een nationaal ruimtelijk beleid: 
‘Ruimtelijke ordening is het van overheidswege bewust leiding geven 
aan de ruimtelijke ontwikkeling van het land in haar voortdurende relatie 
met de toeneming van de bevolking, de groei van het economisch leven 
en de sociale, culturele en geestelijke ontplooiing van het volksleven.’36

De contouren van de ruimtelijke ordening die hier in beginsel al 
zichtbaar zijn – coördineren en sturen – zullen verder uitgebouwd wor-
den tot het formeel juridische stelsel van de ruimtelijke ordening met 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 als spil. De coördinatie 

33)  Op 1 januari 2002 is de RPD opgeheven en zijn de taken 

overgedragen aan het Ruimtelijk Planbureau.

34)  Van der Cammen & de Klerk 1993: 97-99.

35)  Faludi & Van der Valk 1994: 103 e.v.

36)  Nota inzake de ruimtelijke ordening, 1960: 115, geciteerd 

in Siraa e.a. 1995: 29.

figuur 2.5   Verstedelijkingsvorm volgens de Eerste nota, schets van de RPD.



8 2 E R O P  O F  E R O N D E R 8 3 H O O F D S T U K  2 :  B O U W E N  O P  H E T  B O D E M A R C H I E F

Its direction is away from a concern purely with the physical environment 
and towards intentionally rational, comprehensive planning; away from  
a primarily practice-orientated profession towards greater reliance on  
theoretical understanding; and away from the domination of planning by 
architects and engineers towards opening its ranks to various disciplines, 
notably in the social sciences.41

Van stedenbouw naar planologie

In Nederland is het Steigenga (1913-1974), de eerste hoogleraar op de 
nieuwe leerstoel planologie in Amsterdam, die een wetenschappelijke 
en rationele aanpak bepleit. In zijn visie is ruimtelijke planning in de 
eerste plaats een maatschappelijke opgave: ‘het doen ontstaan van 
een nieuw stuk samenleving’ en daarmee geen taak voor architecten of 
ingenieurs, maar het werkterrein voor ‘social engineers’. Het probleem 
van planning is in zijn ogen niet technisch van aard, maar normatief. In 
zijn formulering van het doel van planning als ‘het bereiken van de best 
mogelijke wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving’, onder-
streept hij dat normatieve karakter.42 Daarmee definieert hij de nieuwe 
academische discipline planologie als een sociale wetenschap. Om zijn 
betoog over het weren van architecten uit het nieuwe vakgebied kracht 
bij te zetten, doet Steigenga een beroep op Popper met een referentie 
over het ‘componeren’ van steden:

Hoezeer ik ook sympathiseer met de aesthetische aandrift, meen ik toch, 
dat een kunstenaar zijn uitdrukking moet zoeken in ander materiaal dan 
in menselijke persoonlijkheden. Schoonheidsdromen hebben te wijken 
voor de noodzaak om mensen in nood te helpen en mensen die onrecht 
lijden te beschermen, en voor de noodzaak om instellingen tot deze doel-
einden op te bouwen.43

Met dit marginaliseren van de architecten verdwijnt de esthetiek als 
ordenend principe en wordt de vorm ingezet voor sociale doeleinden. 
Het ondergeschikt maken van de architectonische vorm heeft een ingrij-
pende verschuiving tot gevolg van stedenbouw naar ruimtelijke plan-
ning, en van esthetische theorie naar sociale theorie als de grondslag 
voor planning.

41)  Faludi 1973: 41.

42)  Steigenga 1962: 4, 5, 6. Steigenga 1964: 13, 24, 25.

43)  Steigenga 1962: 6, citaat van Popper, zonder vermelding van 

een jaartal. De Nederlandse vertaling is van 1950 (oorspr. 1945).

aan elkaar groeien. Het bestaande patroon, de stedelijke ring die de 
Randstad vormt, dient gehandhaafd te blijven. Dit willen vrijhouden van 
het open middengebied, het ‘Groene Hart’, is niet ingegeven vanwege de 
natuur, dat pas later een argument wordt, maar om de agrarische functie 
te behouden. Door de expansie naar buiten te richten kan er paal en perk 
worden gesteld aan het dichtgroeien van de Randstad (figuur 2.5). De 
overloopgebieden, de plaatsen waar nieuwe steden kunnen verrijzen om 
de bevolkingsgroei op te vangen, worden aangewezen in onder andere 
Noord-Holland en de Flevopolders.39

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet sinds de 
Eerste nota een ontwikkeling in het denken over de ruimtelijke ordening 
ontstaan die meer is dan het afwegen van deelbelangen en politieke 
strijd over de voorrang van die belangen. Het streven is een bepaalde 
meerwaarde te bereiken, ‘een optimaal resultaat voor ruimte en samen-
leving’.40 De synthese die wordt beoogd, bestaat dan uit het willen 
verwezenlijken van een goed leefmilieu, zoals dat in de Tweede nota 
expliciet zal worden geformuleerd.

Planning is een activiteit om te bedenken hoe die goede leefomge-
ving het best kan worden bereikt. Het is nodig om hier wat uitvoeri-
ger stil te staan bij planning en na te gaan wat in de literatuur onder 
planning wordt verstaan. Wat is planning? Is planning slechts een 
instrument, een neutrale apolitieke activiteit? Duidelijk zal worden dat 
planning een dynamisch begrip is en geen eenduidige betekenis heeft. 
Opvattingen over planning veranderen voortdurend.

2.3 Planningtheorie

De nieuwe grootschaligheid van de planningopgave gekoppeld aan het 
inzicht dat de vooroorlogse stedenbouw te veel werd gekenmerkt door 
het primaat van het kunstzinnige ontwerp, doen al snel de behoefte 
ontstaan aan reflectie over ruimtelijke planning. Zowel de esthetische 
benadering waarvan in §2.1 een aantal voorbeelden is geschetst, als de 
technisch georiënteerde werkwijze van de civiel ingenieurs worden als 
ontoereikend gezien. Planning moet professioneler en wetenschappe-
lijker worden in de nieuwe opvattingen waarin een rationele methode 
van planning centraal komt te staan. Faludi ziet de ontwikkeling in het 
denken over planning als volgt:

39)  Siraa e.a. 1995: 25-29.

40)  WRR 1998: 21.
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Op zichzelf is het idee dat de omgeving en dus ook de gebouwde om-
geving invloed heeft op het gedrag van mensen niet nieuw (§2.1). Wat 
Oud echter niet lijkt te zien en Steigenga ook niet – hoewel de laatste 
oog heeft voor de dynamiek van processen die de ruimte steeds weer 
herscheppen – is de dialectiek van die verhouding tussen de ruimtelijke 
en de sociale dimensie. Als een ruimtelijke structuur eenmaal tot stand 
is gekomen, leven de bewoners die sociale structuur als het ware, maar 
dragen tegelijkertijd ook zelf weer bij aan de vorming van de leefomge-
ving die constant wordt gereproduceerd of veranderd door het handelen 
van mensen. Of zoals Harvey het zegt: ‘The particular spaces of the city 
are created by myriad actions, all of which bear the stamp of human 
intent.’47 In de werkelijkheid van het dagelijkse leven kan dit betekenen 
dat parkeergarages worden getransformeerd in kerken en het gemeen-
schappelijk groen in een parkeerplaats voor de deur – een proces van 
lokale toe-eigening.48

Terwijl Steigenga het rationele, omvattende model van planning 
bepleit, is in de Verenigde Staten een debat gaande over de waarde en 
betekenis van dit model voor de praktijk. Het debat gaat over de vraag 
of planning op rationele wijze mogelijk is. Aanzet tot het debat is het in 
1955 gepubliceerde onderzoek van Meyerson en Banfield· naar het volks-
huisvestingsbeleid in Chicago. Hoewel de auteurs al uitgaan van een 
beperkt rationaliteitbegrip, ‘bounded rationality’, zoals Herbert Simon 
dit formuleerde, moeten zij toch constateren dat het rationele model 
van planning in de praktijk niet werkt: ‘[…] in the real world we are struck 
at once by two facts; there is very little planning, and there is even less 
rationality.’ Toch houden zij vast aan het model als ideale benaderings-
wijze van planning.49

Bijlmermeer

Ondertussen wordt in Nederland voort gewerkt in de traditie van het 
rationele model. In Amsterdam en elders in Nederland zien de autori-
teiten in de jaren zestig hoogbouw als oplossing voor de woningnood.50 
De planning van de Bijlmer is een voorbeeld van planning volgens dit 
model.51

47)  Harvey 1989: 213-214. Harvey parafraseert M. de Certeau.

48)  Vanstiphout 2006: 22-25.

49)  Banfield 1959, in Faludi 1973: 142.

50)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 114.

51)  Deze subparagraaf is ontleend aan Bolte & Meijer 1981, 

tenzij anders vermeld. 

De verwetenschappelijk van planning die Steigenga nastreeft, gaat ge -
paard met alle kenmerken van het rationele, omvattende model zoals 
dat vooral in de Amerikaanse literatuur van die dagen de ronde doet. Het 
begint met de afwijzing van de vooroorlogse blauwdruk of technische 
planning die weliswaar op onderzoek – een survey – gebaseerd was, maar 
waarin de stap van kennis naar uitvoering niet werd geproblematiseerd.44

Het rationele model onderkent dat planning een kwestie is van poli-
tieke oordeelsvorming en het maken van keuzes. Het is een van de taken 
van de wetenschap om die keuzes voor de politiek te facili teren door het 
construeren van alternatieven op grond waarvan de beste oplossing kan 
worden gekozen. Steigenga wil voor een bepaald ruimtelijk vraagstuk, 
zoals het bouwen van een nieuwe stad of wijk, alternatieve sociaal-ruim-
telijke modellen formuleren . Deze modellen of ‘sociaal ruimtelijke kon-
structies’ vormen de synthese van het wetenschappelijk onderzoek en 
laten zien welke waarden, en dus welke samenlevingsstructuur, eraan ten 
grondslag liggen. Bovendien geven de modellen een beredeneerd inzicht 
in de gevolgen, de eventuele neven effecten en de benodigde middelen.

Steigenga verwijst naar de utopie als voorbeeld voor de ruimtelijke 
constructies die in zijn ogen gedachte-experimenten voorstellen en daar-
mee het creatieve element in de sociale wetenschap vertegenwoordigen. 
De planvorming bestaat volgens het rationele model uit successievelijk 
wetenschappelijk geconstrueerde modellen, politieke keuze, ontwerp.45

Steigenga benadrukt het belang van de verdere ontwikkeling van sociale 
theorievorming voor planning, in het besef dat een ruimtelijke struc-
tuur altijd een sociale structuur impliceert. Ruimtelijke structuren op elk 
niveau, van buurt, wijk, stad tot verstedelijkingspatronen voor het hele 
land, beïnvloeden en bepalen immers menselijke relaties en maatschap-
pelijke processen. Ook een architect als J.J.P. Oud is deze verhouding 
niet ontgaan:

De verantwoordelijkheid van de architect van tegenwoordig, die door zijn 
op-het-doel-gerichtheid mede helpt bepaalde manieren van doen vorm te 
geven, is daarom bijzonder groot. De stadsaanleg met zijn verkeer, met 
zijn groen, met zijn water, met zijn kerken, scholen, sportvelden, enz.  
legt een complete dag-verdeling en dag-besteding voor de bewoners en  
de gebruikers vast. Levens kunnen door dit alles gelukkig of ongelukkig 
beïnvloed worden! 46

44)  De Vries 2002: 42-46. Wissink 2000: 83, 84.

45)  Steigenga 1973: 13, 14.

46)  Oud 1963: 23.
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zakelijk zijn en een betere ontsluiting voor het verkeer. Brede radiale 
autowegen, de ringweg om de stad en een ondergrondse spoorlijn, de 
metro, zijn al voorzien. Voor de volkshuisvesting betekenen deze uit-
gangspunten dat het accent gelegd wordt op een snelle doorstroming. 
De woningbouw in Bijlmer moet, zo is de gedachte, honderdduizend 
van deze doorstromers huisvesten. Toekomstwaarde is een van de 
belangrijkste achtergrondideeën van het ontwerp. In het willen antici-
peren op toekomstige wensen en mogelijkheden, door grotere en beter 
afgewerkte woningen, een leefbare woonomgeving zonder auto’s, veel 
groen, collectieve voorzieningen en een adequaat vervoersysteem, is 
duidelijk een socialistische visie op de ‘Stad van Morgen’ te herkennen.

Grootschalig en visionair als het plan voor de Bijlmer mocht zijn, het 
uiteindelijke resultaat voldeed niet aan de verwachtingen. De problemen 
zijn bekend. Bedoeld om honderdduizend mensen en vooral de voor-
hoede van de arbeidersklasse een riante woonruimte in een parkachtige 
omgeving te bieden, liep het uit op leegstand en losbandigheid, om 
niet te zeggen criminaliteit. De gewenste bewoners kwamen niet. Toch 
bestond er een brede consensus binnen en buiten de gemeente over het 

Het idee voor een staduitbreiding van Amsterdam met een zuidooste-
lijke ‘lob’ dateert van eind jaren vijftig (figuur 2.6) en is terug te vinden 
in de eerste schetsen van de RPD voor de Eerste nota (figuur 2.5). 
Het planconcept voor de Bijlmer lijkt naadloos aan te sluiten bij het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), hoewel het oorspronkelijke concen-
trische model vervangen is door het concept van de ‘lobbenstad’ met 
groene scheggen tussen de lobben. Het AUP (figuur 2.7) is een ‘plan in 
hoofdzaak’ en heeft het karakter van een structuurplan – het loopt daar-
mee vooruit op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin het gemeen-
telijke structuurplan een formele planfiguur wordt – en is zeker geen 
blauwdruk. Een dergelijk plan geeft de globale bestemmingen aan die 
later in deelplannen worden uitgewerkt en ingevuld – het plan als kader 
voor toekomstig handelen.

Het basisconcept voor de uitbereiding met de Bijlmer is bedacht 
door de dienst Stadsontwikkeling en maakt deel uit van een omvattende 
visie op de ontwikkeling van Amsterdam en omgeving in de komende 
decennia. Uitgangspunten van het concept zijn een verdergaande city-
vorming, waarvoor grote doorbraken, heel veel slopen en saneren nood-

figuur 2.6  Schets van de agglomeratie Amsterdam, eind jaren vijftig. figuur 2.7  Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, 1935.
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voering. Met andere woorden: er was geen duidelijke scheidslijn tussen 
beleid en uitvoering. Het gevolg was dat het planningsproces het karak-
ter kreeg van een onderhandelingsproces.

De belangrijkste participanten in dit proces zijn het rijk, de provincie,  
de gemeentelijke diensten, exploitanten en aannemers, woningbouwver-
enigingen, architecten, bouwbedrijven en de federatie van woningbouw-
verenigingen. Deze brengen allemaal hun eigen inzichten, waarden 
en belangen mee over het ontwerp, de aanpak en de uitvoering. Ook 
hebben de verschillende actoren andere kennis, specialisaties en infor-
matie op uiteenlopende gebieden. Het rijk, met name de minister van 
Volkshuisvesting, heeft vooral een financieel belang en moet goedkeu-
ring verlenen aan de gesubsidieerde woningbouw. De beleggers hebben 
uitsluitend een financieel belang en laten het op een gegeven moment, 
als de liberalisatie van de woningbouw ter sprake komt, afweten. De 
Woningdienst wil invloed op experimenten met en de uitwerking van de 
verkavelings- en bouwplannen en op de keuze van de architecten. De 
woningbouwverenigingen bewaken vooral het aspect van de huurprijs. 
De bouwbedrijven hebben er belang bij de continuïteit van hun bedrijf in 
de gaten te houden.

De conclusie moet wel zijn dat de planning van de Bijlmer niet volgens  
het rationele model verliep. Het rationele, omvattende model gaat 
immers uit van de pretentie het geheel van een probleemveld te kunnen 
overzien en alle alternatieve oplossingsrichtingen in kaart te kunnen 
brengen. Op basis van de afweging van alle gevolgen van die alternatie-
ven, doorgerekend met de kosten en baten, wordt vervolgens een keuze 
gemaakt voor de beste oplossing. Het model gaat ervan uit dat de poli-
tiek die keuze maakt en ambtenaren het beleid of plan uitvoeren. Opval-
lend is dat in het planningsproces van de Bijlmer de gemeente Amster-
dam en in het bijzonder de dienst Stadsontwikkeling zich opstelde en 
gedroeg als de centrale en rationele actor van het beleid, die dacht het 
hele proces zelf te kunnen sturen en beheersen op basis van het plan. 

De centrale coördinatie die Stadsontwikkeling nastreefde bleek echter 
niet haalbaar en het commitment aan de oorspronkelijke intenties was 
geen garantie voor de uitvoerbaarheid.

Deze gang van zaken in het realisatieproces van de Bijlmer is geen 
geïsoleerd verschijnsel, problemen met de uitvoering komen veelvuldig 
voor in beleidsprocessen. Pressman en Wildavsky, bevonden zich onder 
de eersten die signaleerden dat politici bij het bedenken en formuleren 
van beleid te weinig nadenken over de uitvoerbaarheid en daar zelf 
onderzoek naar deden. Hoewel in een andere context, is hun inmiddels 

Bijlmerplan, maar die consensus betrof het oorspronkelijke concept,  
dat weliswaar in nota’s in woorden was vastgelegd en in een maquette  
driedimensionaal verbeeld, maar het moest stellen zonder gedetail-
leerde uitwerking en openbare verantwoording. De consensus over de 
‘modelstad’, die vooral beruste op een intentie, bleek fragiel te zijn. 

Het concept wordt gedragen door twee organiserende principes. 
Allereerst de wijkgedachte waarin de collectiviteit van het wonen cen-
traal staat met een stelsel van woningen en gemeenschappelijke voor-
zieningen. Het tweede principe is de ‘core’, de ruimtelijke expressie 
van de wijkgedachte, zoals die in de structuur van het nieuwe stadsdeel 
tot uitdrukking moet komen. Dit concept is een goed voorbeeld van 
wat hiervoor werd opgemerkt over het corresponderen van ruimtelijke 
opbouw en structuur met een sociale ordening.

De wijkgedachte zoals in het Bijlmerplan geconcipieerd, geeft de 
gewenste inrichting van de samenleving van de toekomst aan op een 
moderne, grote schaal. De gemeenschapszin van de oude buurten is 
verplaatst naar het niveau van een middelgrote stad; een poging om 
Gemeinschaft en Gesellschaft te verenigen vanuit het geloof dat de 
belangen van het individu en de gemeenschap samenvallen. De Duitse 
socioloog Tönnies (1855-1936) is de bedenker van het begrippenpaar 
Gemeinschaft-Gesellschaft, dat de – analytische – tegenstelling uitdrukt 
tussen een door tradities bepaalde samenlevingsvorm, zoals de familie, 
het dorp en de kleine stad enerzijds en een moderne, rationele, toe-
komstgerichte maatschappijvorm anderzijds.52

Het zijn nu juist de genoemde organiserende principes die sneuvelden 
in het planningsproces. De dienst Stadsontwikkeling, die de realisatie 
van het plan organiseerde en coördineerde, bleek het proces niet totaal 
te kunnen controleren. Stadsontwikkeling onderschatte de complexi-
teit van het proces, onder andere veroorzaakt doordat snel met het 
bouwen moest worden begonnen. Daardoor had Publieke Werken het 
vervoerstelsel al vroeg in de planvorming vastgelegd in verband met 
het snel bouwrijp maken van de grond. De uitgangspunten voor de 
woningbouw werden binnen deze beperking daarentegen geleidelijk 
aan ontwikkeld. Een andere bepalende factor die de complexiteit ver-
grootte, bestond uit het grote aantal andere actoren dat betrokken was 
bij het proces, en de afhankelijkheden en beperkingen die dat met zich 
meebracht. Dit betekende dat het planvormingsproces continu doorliep 
en hand in hand ging met het proces van definitieve uitwerking en uit-

52)  Zijderveld 1987: 199-203.
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bij de volgende stap. Gekozen oplossingen zien als tijdelijk en indien 
nodig aanpassen c.q. verbeteren, is een substantieel element van deze 
benadering. Bewuste toepassing betekent dat beleidsmakers rekening 
moeten houden met de genoemde beperkingen en zo in staat zijn 
(ongewenste) gevolgen van het beleid snel te onderkennen en door 
terugkoppeling en evaluatie bij te stellen; een doelbewust organiseren 
van leren door trial-and-error.

Wederzijdse aanpassing wil zeggen dat beleid of planning niet het 
privilege is van één centrale actor, zoals een overheidsdienst, maar 
dat de interactie tussen de diverse bij het beleid betrokken actoren en 
instellingen, kennis en ervaringen bijeen brengt waarmee nieuwe per-
spectieven en visies op een beleidsprobleem ontstaan. Dit kan tot meer 
evenwichtige en haalbare oplossingen leiden. Bewuste toepassing houdt 
in dat beleidsmakers welbewust op zoek gaan naar variëteit in visies en 
invalshoeken op het beleidsprobleem in kwestie en rekening houden 
met de percepties van anderen.

Serial en mutual adjustment vormen samen de basis van het door 
Lindblom zo genoemde disjointed incrementalism, dat kort samengevat 
inhoudt dat beleid in alle, analytisch te onderscheiden fases – beden-
ken, vaststellen, uitvoeren – een continu leerproces zou moeten zijn. De 
ideeën van Lindblom komen nog terug in hoofdstuk 3.

2.4 De stad als systeem

In de jaren zestig wordt de ruimtelijke ordening van Nederland als 
exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid op systematische en 
planmatige wijze voortgezet. Door middel van nota’s en structuurschet-
sen geeft de overheid haar voornemens en dus ook haar voorkeuren 
weer over de ruimtelijke inrichting van de samenleving.

Met dit ruimtelijk beleid streeft de overheid een goede leef- en woon-
omgeving na om zodoende de condities te waarborgen voor het welzijn 
van de bevolking: ‘Zij wil de levensontplooiing van de bevolking, voor 
zover die van het leefmilieu afhankelijk is zo goed mogelijk dienen. […] 
De mens en zijn geluk staan ook hier in het middelpunt.’58 Een goed 
leefmilieu in de zin van de ruimtelijke ordening is een ambiance waarin 
aan de materiële en culturele, waaronder educatieve en recreatieve, 
basisvoorwaarden voor een potentieel welzijn is voldaan. Hoewel de 
ideeën over wat onder een goed leefmilieu verstaan moet worden veran-

58)  Tweede nota 1966: 1.

beroemde onderzoek uit 1973, Implementation: how great expectations 
in Washington are dashed in Oakland: or, why it’s amazing that federal 
programs work at all […], nog steeds relevant. Zij laten zien dat de uit-
voering van beleid bestaat uit complexe implementatieprocessen, waar 
een veelheid van actoren bij betrokken is op verschillende tijdstippen, 
die allemaal steeds opnieuw hun instemming of actieve medewerking 
moeten verlenen. Het gevolg is dat de in het begin aanwezige consen-
sus in de loop van het proces verwatert. Bovendien betekent consensus 
over de doelstellingen van een beleid niet dat actoren dezelfde motieven 
en einddoelen hebben. De uitkomsten van het beleid zijn dan ook vaak 
niets anders dan compromissen, een flauwe afschaduwing van de oor-
spronkelijke doelen.53

Inmiddels had ook de Amerikaanse econoom en politicoloog Lind-
blom dit probleem op het terrein van planning al onderkend. Wat in 
werkelijkheid gebeurde in de Bijlmer zou hij herkennen als de dagelijkse 
praktijk van politiek en planning. Als een scherpe waarnemer van die 
praktijk kwam hij al vroeg tot de slotsom dat het rationele planningsmo-
del empirisch niet houdbaar is.54 Dit model veronderstelt een scheiding 
tussen beleid en uitvoering, die in de werkelijkheid niet terug te vinden 
is.55 Integendeel, tijdens de uitvoering duiken nieuwe problemen op die 
ook weer opgelost moeten worden: ‘From the seedbed of implementa-
tion, then, new policy problems grow and are plucked for the agenda in 
never-ending succession.’·. Geheel in lijn met de bevindingen van Majone 
en Wildavsky die later constateren: ‘implementation is the continuation 
of politics with other means’.56

De observaties van Lindblom dat beleidsmakers en planners in de 
praktijk dicht bij de status-quo blijven en geleidelijk aan verbeteringen 
proberen aan te brengen, leidden tot het idee van ‘incrementalisme’.57 
Het incrementalisme sluit dus beter aan bij bestaande praktijken dan 
het ideaal van het rationele model. Maar het heeft daarmee wel een 
ingebouwd conservatisme. Lindblom verhelpt dat door twee voorwaar-
den te stellen, die bewust toegepast moeten worden: serial en mutual 
adjustment. Seriële aanpassing is een continu proces van stapsgewijze 
beleidswijzigingen in de gewenste richting, door rekening te houden 
met de gevolgen en neveneffecten van een bepaalde beleidsmaatregel 

53)  Pressman & Wildavsky 1973.

54)  Lindblom 1959, in Faludi 1973.

55)  Lindblom & Woodhouse 1993 (1968): 59, 60.

56)  Majone & Wildavsky 1978.

57)  Braybrook & Lindblom 1963. Lindblom & Woodhouse 1993.
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maken de locatiekeuzes voor woningbouw tot een complex vraagstuk. 
Een eerste antwoord is te zorgen voor gedifferentieerd woningaanbod 
in een gevarieerd leefmilieu. De historisch gegroeide situatie kan daarbij 
een rol spelen, stelt de nota. De gewenste diversiteit kan bereikt worden 
door de bestaande verscheidenheid in het landschap en historische 
bebouwing te benutten: ‘In het ruimtelijk beleid moet daarom hoge 
waarde worden toegekend aan het behoud, waar mogelijk, van de dif-
ferentiaties binnen ons land, die natuur en historie ons hebben gebracht 
én aan het scheppen van een nieuw veelzijdig (woon)milieu.’60

Een volgende oplossing is het controleren van de verstedelijking 
door het principe van ‘gebundelde deconcentratie’, een concept dat 
spreiding verenigt met concentratie.61 Om de nieuwe woonmilieus op 
de juiste plaats te situeren, is zowel een zekere mate van concentratie 
van de groei in bepaalde gebieden nodig, als een voortzetting van het 
spreidingsbeleid uit de eerste nota. Nu met het motief om de intussen 
ontstane ongecontroleerde suburbanisatie in te dammen.62 De achter-
liggende gedachte is dat het compromis tussen stad en land een goede 
tussenoplossing is, the best of two worlds: buiten wonen, maar toch 
profiteren van de voordelen en voorzieningen van de stad.

Voor de inrichting van de fysieke ruimte van Nederland, betekent dit 
dat de groei gelokaliseerd wordt in de nabijheid van nader te bepalen 
bestaande steden, volgens het beginsel ‘milieudifferentiatie’: A-, B-, C- 
en D-milieus – van de grotere dorpen (A) naar de grote steden (D) met 
daartussen de B-milieus, de toekomstige groeikernen, en C-milieus, de 
middelgrote steden (figuur 2.8).

Het stadsgewest, ‘een gespreid samenstel van een of meer grote cen-
tra met omringende kleine kernen die door hun vele onderlinge relaties 
een functioneel geheel vormen’, dat overeenkomsten vertoont met het 
eerdere model van de satellietstad, is het gebied waar de groei zoveel 
mogelijk opgevangen dient te worden (figuur 2.9).63

Het aanwijzen van overloopgebieden en nieuwe steden als overloop 
van de noordelijke Randstad, zoals Purmerend en Alkmaar in Noord-
Holland en Almere en Lelystad in de Flevopolders, impliceert ook welke 
gebieden open moeten blijven, zoals het Groene Hart en het Rivierenge-
bied.64 

60)  Tweede nota 1966: 57.

61)  Idem: 86.

62)  Idem: 77-80.

63)  Idem: 81.

64)  Idem: 168-169.

deren, is tot eind jaren negentig de zorg voor collectieve en individuele 
voorzieningen volgens het beginsel van de ‘verdelende rechtvaardigheid’ 
een constante factor in het ruimtelijk beleid.

De Tweede nota over de ruimtelijke ordening (1966) is bij uitstek de 
belichaming van het ‘moderne project’ waarin het moderniseringsproces 
wordt voortgezet door een toekomstgerichte en rationele planning van 
de fysieke en sociale inrichting van de samenleving. De nota reflecteert 
als geen ander document uit die periode het optimistische tijdsbeeld: 
geloof in vooruitgang en groei op alle terreinen, sterke gerichtheid op 
Amerika, groot vertrouwen in de potentie van de wetenschap om maat-
schappelijke problemen op te lossen en een strikte scheiding tussen 
beleid en wetenschap. De Tweede nota belichaamt dan ook de overtui-
ging van de juistheid van het rationele, omvattende model van planning.

De inzet van het ruimtelijk beleid is het handhaven van een goed  
leefmilieu en het zorg dragen voor een adequate huisvesting van de 
bevolking, ook op de lange termijn – de planhorizon is het jaar 2000. 
De inleidende woorden van de nota luiden als volgt:

Ons land is in een periode gekomen, waarin de zorg voor het in stand 
houden van een goed leefmilieu aan overheid en maatschappij meer dan 
vroeger ter harte moet gaan. Het besef daarvan dringt algemeen door. 
Steeds meer mensen krijgen te maken met de verstedelijking en haar 
gevolgen voor het woonmilieu, met het vraagstuk van de recreatieruimte, 
met de moeilijkheden op het gebied van verkeer en parkeren, met het 
belang van de zuiverheid van het water en de lucht.59

De nota schetst in een beredeneerde ruimtelijke toekomstvisie hoe een 
proces van ordelijke verstedelijking kan leiden tot een situatie waarin 
zowel gebruik als inrichting van de ruimte efficiënt en rechtvaardig zijn. 
De beruchte prognose van het CBS, die het aantal inwoners raamde op 
twintig miljoen in het jaar 2000, maakte een dergelijk toekomstbeeld 
extra noodzakelijk.

De grote vraag volgens de nota is hoe en waar de verwachte bevol-
kingsgroei op te vangen, en in geografische zin waar de noodzakelijke 
uitbreidingen moeten plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt is reke-
ning te houden met voldoende keuzemogelijkheden voor de bevolking. 
De toegenomen welvaart heeft gezorgd voor een grotere keuzevrijheid 
op vele terreinen, en zal zich ook manifesteren in de keuze voor een 
woning en de woonomgeving. Onzekerheid vanwege de onvoorspel-
baarheid van de ontwikkelingen in woonwensen op de lange termijn, 

59)  Tweede nota 1966: 1.
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Duidelijk is dat de Monumentenwet, die dan net in 1961 door het par-
lement is aangenomen, in de Tweede nota alleen van toepassing wordt 
geacht op de gebouwde omgeving, waartoe naast monumentale gebou-
wen ook pleinen, grachten en straten worden gerekend. Dat de Monu-
mentenwet ook van toepassing is op het bodemarchief, is in de Tweede 
nota niet te merken.

Het ruimtelijk beleid zoals geformuleerd in de Tweede nota komt neer 
op het binnen bepaalde randvoorwaarden, die met de planconcepten 
gebundelde deconcentratie, stadsgewest en milieudifferentiatie worden 
ingevuld, aanbieden van een verscheidenheid aan woonmilieus door het 
aanwijzen van uitbreidingslocaties voor de bouw van nieuwe woningen.

Zowel de Eerste als de Tweede nota kon echter niet voorkomen dat 
ongewenste uitbreidingen zich voordeden; het beleid kwam niet van de 
grond of ‘werkte niet door’ in de terminologie van de planologen. De 
tegenstroom, de trek uit de steden naar buiten, die in de jaren zestig op 
gang kwam, was niet tegen te houden, althans niet op de manier zoals 
het Rijk dat bedoeld had. Kleine dorpen breidden zich gewoon uit, onge-

Monumentenzorg

De Tweede nota besteedt ook aandacht aan de sanering en reconstructie 
van de steden. De nieuwe uitbreidingen zijn immers ook noodzakelijk 
vanwege de sanering, krotopruiming en aanleg van nieuwe wegen in 
de oude binnensteden: het proces van cityvorming. Bovendien is de 
stedenbouwkundige structuur van veel steden niet geschikt voor het 
moderne leven. Algehele sloop is echter geen optie, wel gedeeltelijke 
reconstructie en ‘rehabilitatie’. De aantrekkelijkheid van veel binnen-
steden wordt ook in grote mate bepaald door hun ‘cultuurhistorische 
rijkdom die nationaal tot onze grootste bezittingen behoort’. In zulke 
gevallen is zorgvuldige afweging noodzakelijk en moet gedacht wor-
den aan restauratie en in het geval van woonhuizen aan het opnieuw 
bewoonbaar maken. De Monumentenwet, zo stelt de nota, biedt de 
mogelijkheid stads- en dorpsgezichten en afzonderlijke gebouwen te 
beschermen om het ‘oorspronkelijke monumentale aspect van steden 
en dorpen zoveel mogelijk te behouden’.65

65)  Idem: 95-99.

figuur 2.8 Fragment ruimtelijke structuurschets van Nederland omstreeks 2000 uit de  
Tweede nota, 1966.

figuur 2.9  Schetsmatige toelichting van het begrip ‘stadsgewest’.
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een pleidooi voor planning als een continu en cyclisch proces dat syste-
matisch, rationeel en controleerbaar moet zijn. Planning volgens deze 
methode neemt geen besluiten die mogelijkheden uitsluiten, maar houdt 
rekening met nieuwe ontwikkelingen door speelruimte open te houden:  
‘Het plan is bewegend plan en de ruimtelijke ordening een proces.’ 71 
De opzet van de Derde nota zelf is inderdaad niet meer comprehen-
sive, maar bestaat uit drie delen72 om de nieuwe planningsmethodiek 
te accentueren: ‘Hiermee wordt tevens onderstreept dat de ruimtelijke 
ordening in een dynamische samenleving als de onze zich moeilijk 
in een samenvattende conceptie, op een moment gepresenteerd, 
laat vatten, doch eerder voorwerp is van continue herwaardering en 
herformulering.’ 73

In de jaren zeventig is het optimisme van de zonnige jaren zestig 
aan het verdwijnen. De oliecrisis, die hard aankomt in Nederland, 
en het rapport van de Club van Rome Grenzen aan de groei, dat de 
kwetsbaarheid van het milieu aan de orde stelt, zorgen voor twijfels 
aan een verdergaande modernisering en het vooruitgangsstreven. De 
Oriënteringsnota, verschenen in de periode van het kabinet Den Uyl 
(1973-1977), staat in het teken van herbezinning over deze vraagstukken. 
Vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van het bevorderen van 
economische groei, technische vooruitgang en industrialisatie, die ten 
koste gaan van natuur en milieu. De nota spreekt ook twijfel uit over de 
mogelijkheden van de ruimtelijke ordening om de kwaliteit van de leef-
omgeving te garanderen: ‘Ruimte is in grote delen van Nederland een 
schaars goed geworden. Het optimisme, dat door een goede ruimtelijke 
ordening ook op de lange duur een aantrekkelijk leefklimaat behouden 
zou kunnen blijven, is getaand […].’74

Het ontwikkelingsoptimisme heeft plaatsgemaakt voor het besef dat 
er grenzen gesteld behoren te worden. De heroriëntatie levert de vol-
gende hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid op: selectieve economische 
groei, zorg voor het milieu, verbetering van het leefklimaat, verminde-
ring van ongelijkheid en achterstand en een verdeling van de welvaart. 
Dit vergt een planning voor de lange termijn en democratische controle 
op het beleid.75 Deze doelstellingen zijn een afspiegeling van het heer-
sende politieke en maatschappelijke klimaat.

71)  Oriënteringsnota 1974: 22.

72)  Oriënteringsnota 1974, Verstedelijkingsnota 1976, Nota 

landelijke gebieden 1977. 

73)  Oriënteringsnota 1974: 3.

74)  Idem: 3.

75)  Idem: 32, 71, 84, 104.

acht de wensen van het Rijk. Kleinere gemeenten zullen nu eenmaal 
andere doelstellingen en problemen hebben dan het Rijk, bijvoorbeeld 
het vergroten van het draagvlak van de gemeentelijke voorzieningen. 
Bovendien is voor veel gemeenten het begrip ‘nationaal ruimtelijk 
beleid’ helemaal geen issue; zij zien dat niet als hun probleem.66

De overheid is zich overigens wel bewust van dat fenomeen. In de 
Tweede nota wordt duidelijk gesteld dat coördinatie en afstemming met 
de lagere overheden ervoor moet zorgen dat het beleid van de overheid 
‘doorwerkt’.67 Toch is het ook hier weer evident dat de theorie van het 
rationele model geen aansluiting heeft met de werkelijkheid. Het rati-
onele model veronderstelt dat als de keuzes eenmaal gemaakt zijn en 
besluiten genomen, het beleid zoals gepland wordt uitgevoerd. In de 
praktijk blijkt dat deze vanzelfsprekendheid een illusie is en implemen-
tatie voortdurend om nieuwe keuzes vraagt.

De ervaringen met de implementatie van het suburbanisatiebeleid 
van de Tweede nota hebben een bijstelling van de planningsmethodiek 
tot gevolg. Het systeemmodel is een nadere adaptatie van het rationele 
model waarin planning nu opgevat wordt als een proces, waarin terug-
koppelingen en evaluaties zijn opgenomen en de overheid fungeert als 
de centrale coördinator van beleid en planning.68 Ruimte en samenleving 
worden voorgesteld als een complex systeem van subsystemen. Ook 
deze benadering hecht grote waarde aan kennis, maar nu aan kennis van 
maatschappelijke processen om in te kunnen spelen op gangbare ont-
wikkelingen en vooral om die ontwikkelingen te kunnen voorspellen.69

Met de systeembenadering werd planning de manier om problemen 
aan te pakken op alle beleidsterreinen, niet alleen in de ruimtelijke orde-
ning. Planning werd opgevat als een (beperkt) rationeel besluitvormings-
proces. Het planningstelsel breidde zich enorm uit, ook over andere 
beleidsterreinen; verschillende sectoren gingen eigen ruimtelijk beleid 
voeren, waardoor een complex en onoverzichtelijk stelsel ontstond. Het 
sector-facetmodel moest een oplossing bieden om integrale planning 
door de overheid beter mogelijk te maken: planning door afstemming.70

In de Derde nota over de ruimtelijke ordening zijn deze opvattingen 
over systeemfunctionele planning terug te vinden, een onderwerp dat 
uitvoerig wordt behandeld in de Oriënteringsnota (1974). De nota houdt 

66)  Korthals Altes 1995: 76, 77.

67)  Tweede nota 1966: 163-165.

68)  Wissink 2000: 90-93.

69)  Siraa 1995: 103-111.

70)  Wissink 2000: 86-87.
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2.5 De stad als sociaal-cultureel domein

De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (1988) introduceert een aantal 
nieuwe elementen, waaronder in de eerste plaats een sterkere oriëntering 
dan in de voorafgaande nota’s op de internationale, economische positie 
van Nederland, die verbeterd kan en moet worden. De traditioneel sterke 
kanten van Nederland als transport- en distributieland kunnen daartoe 
worden benut. Nieuw is ook het belang dat aan kwaliteit wordt gehecht. 
Hoewel kwaliteit altijd een uitgangspunt is geweest in het ruimtelijk 
beleid – in het streven naar een goede woon- en leefomgeving is kwaliteit 
meer of minder ingebouwd –, wordt nu expliciet ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
benoemd als een factor die, indien bewust ‘toegevoegd’, een meerwaarde 
kan opleveren. De nota onderscheidt drie elementen van ruimtelijke kwa-
liteit: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.80

Een derde nieuw aspect is de introductie van de ‘markt’ een van de 
hoofdthema’s van de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig, nu ook in 
het ruimtelijk beleid, vooral in de volkshuisvesting. De privatisering van 
de volkshuisvesting kent een lange aanloop en voorbereiding en zal zijn 
beslag vinden in de nota van staatssecretaris Heerma, Volkshuisvesting 
in de jaren 90, zoals in de Vierde nota wordt aangekondigd.81 In het 
besef dat de markt weinig belangstelling zal hebben voor de sociale 
woningbouw blijft het Rijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen.

In een integraal ruimtelijk ontwikkelingsperspectief schetst de nota 
hoe het voorgenomen beleid en de ruimtelijke inrichting de economische 
concurrentiepositie van Nederland gezonder kunnen maken. Uitgangs-
punt is kort gezegd het versterken van de al aanwezige sterke punten in 
economische zin. Dan komen onmiddellijk in beeld de Randstad met de 
twee mainports Amsterdam en Rotterdam, de stedelijke knooppunten, 
min of meer overlappend met de stadsgewesten, en de Stedenring Cen-
traal Nederland, dat als economisch kerngebied gezien wordt. 

De Stedenring strekt zich uit van Amsterdam en Rotterdam tot 
Arnhem-Nijmegen in het noordoosten en Eindhoven in het zuidoos-
ten (figuur 2.10). De steden binnen dit gebied die zijn aangewezen als 
stedelijk knooppunt krijgen voorrang als het om de inzet van middelen 
gaat, zoals grondkostensubsidies en andere investeringen; sterke ste-
den sterker maken is hier duidelijk het beginsel. De andere regio’s zul-
len het ‘op eigen kracht’ moeten doen.82

80)  Vierde nota 1988, dl. d: 84, 85.

81)  Idem, dl. d: 9.

82)  Idem, dl. d: 20, 120-121.

De nota signaleert ook verschuivingen in de bestaande waardepatronen, 
die zich onder andere uiten in verzet van de bevolking op het platteland 
tegen de aanleg van wegen en tegen de ruilverkavelingen. In de stad 
komen bewoners in opstand tegen cityvorming en de verkeersdoorbra-
ken en reconstructies die daarvan het gevolg zijn. De leefbaarheid in de 
grote steden komt in gevaar en de bewoners eisen zeggenschap over 
hun leefomgeving. Als ruimtelijke ordening inderdaad de best weder-
kerige aanpassing is van ruimte en samenleving ten behoeve van die 
samenleving, zo stelt de nota, zal het beleid op zoek moeten gaan naar 
nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting, die meer recht doen aan de 
belevingswaarde van stad en land.76 Voor het landelijk gebied betekent 
dit dat met het oog op de kwaliteit van de woonomgeving, cultuurhisto-
rische waarden – architectonisch en landschappelijk waardevolle bebou-
wing – zoveel mogelijk behouden worden en indien nodig beschermd.77 
Het beleid voor stedelijke inrichting stelt het behoud en versterken van 
de sociaal-culturele functie van de binnensteden voorop, dus behoud 
van bestaande stedelijke structuren en bescherming van de cultuurhis-
torische waarden in plaats van sloop en nieuwbouw.

Het belang van monumenten voor de leefbaarheid van zowel stad 
als land is duidelijk aanwezig in de Derde nota, maar niet zonder voor-
waarde: ‘Monumenten en waardevolle oude stadsgezichten, mogen 
geen dode stukjes stad worden.’78

In het stadsvernieuwingsbeleid is het accent verlegd naar het 
bewoonbaar houden van de stadscentra en de verbetering van leefom-
standigheden van de bevolking in oude stadswijken. De verandering in 
het denken over planning is ook hier zichtbaar. Een kleinschalige, prak-
tische en snelle aanpak ter verbetering van woningen en wijken wordt 
effectief geacht. Een incrementele strategie bestaande uit een aaneen-
rijging van ‘vele kleine activiteiten in plaats van concepties van groter 
schaal’ heeft nu de voorkeur.

In de grote steden zelf duurt het nog wel even voor de kleinschalige 
aanpak steun vindt van de gemeentelijke diensten die zich met Stadsont-
wikkeling bezighouden. In Amsterdam bijvoorbeeld duurt het tot de komst 
van wethouder Jan Schaefer, in 1978, voordat het ‘bouwen voor de buurt’ 
daadwerkelijk doorgezet kon worden. Schaefer is de man van de renovatie, 
die afrekende met sanering en reconstructie – begrippen uit de Tweede 
nota, die in de praktijk meestal algehele sloop en nieuwbouw betekenden 
– en ‘behoud en herstel’ hoog op de politieke agenda plaatste.79

76)  Idem: 19, 20.

77)  Nota landelijke gebieden 1977: 5-8.

78)  Verstedelijkingsnota 1976: 157.

79)  De Liagre Böhl 2010: 280, 281.
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het woon-werkverkeer per auto door het afstemmen van wonen, werken, 
voorzieningen en infrastructuur in stadsgewestelijk verband. Voor de 
vestiging van bedrijven zijn A-, B- en C-locaties ontwikkeld.83

Kritiek van de Tweede Kamer op de Vierde nota leidt tot de Vierde nota 
over ruimtelijke ordening extra (Vinex, 1990), die een aanscherping van 
de Vierde nota inhoudt, vooral op het gebied van diverse uitvoeringsa-
specten. Bovendien is er een grote onoverzichtelijkheid ontstaan door 
de vele departementale nota’s met ruimtelijke gevolgen, die verschenen 
in de jaren 1988-1990, waardoor het nodig is het beleid aan te vullen en 
te actualiseren, maar ‘zonder het uitgangspunt te wijzigen dat de uit-
voering van het ruimtelijk beleid primair via de diverse beleidssectoren 
gestalte moet krijgen’.84

In de Vinex worden prioriteiten aangegeven waarvan de implemen-
tatie nu in projecten moet plaatsvinden. Woningbouw – er zijn circa 

83)  Idem, dl. d: 101, 102.

84)  Stellingnamebrief 1990. Korthals Altes 1995: 137-141.

Het concept ‘stedelijke knooppunten’ is bedoeld om het economisch 
belang van díé gebieden te benadrukken waar aanlokkelijke, hoog-
waardige voorzieningenmilieus moeten ontstaan om vestigingen van 
bedrijven en de dienstensector aan te trekken. De steden hebben zowel 
een goed economisch klimaat nodig als een goed woon- en leefmilieu, 
waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. 

Het uitbreiden van de woningvoorraad blijft namelijk geboden, de 
verwachting is dat er nog ongeveer een miljoen woningen in de periode 
1990-2015 nodig zullen zijn. In het realiseren van deze productie zal de 
markt een grotere rol gaan spelen. De vraag waar de grote bouwlocaties 
van de toekomst gevonden moeten worden, wordt niet beantwoord in de 
nota, die vooralsnog alleen criteria aangeeft die doorslaggevend zullen 
bij de locatiekeuze voor de woningbouw. De nota stelt nadrukkelijk dat 
een goede kwaliteit van woning en woonomgeving samenhangt met bou-
wen op gewenste locaties, en dat betekent het stellen van randvoorwaar-
den aan de ontwikkelingen op ongewenste locaties. Bij het bepalen van 
gewenste locaties speelt de geleiding van de automobiliteit een grote rol, 
evenals de aanwezigheid van openbaar vervoer. Doel is het beperken van 

figuur 2.10  Fragment integratiekaart Vierde nota; Stedenring.

criteria voor de locatiekeuzen van de nieuwe uitbreidingslocaties

De nabijheid tov het centrum van de stad

De ontsluiting met openbaar vervoer

De samenhang van wonen, werken, voorzieningen en groenstructuur,

Geen verstedelijking in de open ruimtes

De uitvoerbaarheid

figuur 2.11  Criteria voor de locatiekeuze van nieuwe uitbreidingslocaties.
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Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie

De sterke oriëntatie op ruimtelijke kwaliteit in de Vierde nota gaf een 
impuls aan het architectuurbeleid en de momentenzorg.87 De Monu-
mentenraad en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en 
Volkshuisvesting (NIROV) hebben in hun reacties op de nota gewezen 
op het belang van continuïteit en een historisch perspectief voor een 
op de toekomst gericht ruimtelijk beleid. Op grond van deze reactie 
maakt de nota een onderscheid tussen beleid voor de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving en beleid gericht op het ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectief voor het land als geheel.88

Kwaliteit wordt hier dus in de eerste plaats opgevat als een vormge-
vingsaspect, zowel voor historische gebouwen als voor de nog nieuw 
te bouwen architectuur. Dit ligt in de lijn van het argument van de 
‘schoonheidswaarde’ van de Monumentenwet en wordt nu verbonden 
met de categorie belevingswaarde: ‘Monumenten dragen niet alleen bij 
aan de schoonheid, maar bieden ook de mogelijkheid het verleden te 
beleven.’ 89 Naast deze esthetische betekenis staat het ‘maatschappelijk 
nut’. In de categorieën van ruimtelijke kwaliteit zijn dat de gebruiks- en 
toekomstwaarde. Monumenten kunnen zowel een functie hebben in de 
toeristische en recreatieve sfeer, als een middel zijn bij het scheppen 
van een hoogwaardig vestigingsklimaat.90

De regering blijft erbij dat prioriteiten stellen noodzakelijk is, omdat 
niet alles beschermd kan worden, ondanks kritiek op dit standpunt. 
Voorrang krijgen monumenten in stadsgewesten en waardevolle gebie-
den daarbuiten met een hoge concentratie van cultuurhistorische 
bezienswaardigheden die toeristisch interessant zijn.91 De plotselinge 
overgang van monumenten naar ‘cultuurhistorie’ blijft in de nota impli-
ciet, en ook wat onder cultuurhistorie wordt verstaan is onduidelijk, 
behalve dat het om zichtbare overblijfselen uit het verleden gaat.92 Wel 
duidelijk is dat monumenten en cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid 
een instrumenteel karakter hebben en geen doel op zich zijn.

87)  De architectuur van de ruimte; nota over het 

architectuurbeleid 1997-2000.

88)  Vierde nota 1988, dl. d: 84.

89)  Idem: 95. 

90)  Idem: 95.

91)  Idem: 95, 96.

92)  In de herziene Monumentenwet van 1988 is 

‘volkskundige waarde’ vervangen door ‘cultuurhistorische’ 

waarde.

835.000 huizen nodig – is de belangrijkste prioriteit van de Vinex, in 
samenhang met het mobiliteitsbeleid, milieuoverwegingen en ruimte-
lijke kwaliteit.

De woningbouwlocaties worden in de eerste plaats gezocht binnen 
de bestaande stedelijke gebieden (de stadsgewesten) en de steden zelf 
door verdichting en inbreiding, pas in tweede instantie komt uitbreiding 
buiten het stedelijk gebied in aanmerking. Deze keuze voor de ‘compacte 
stad’ wordt grotendeels ingegeven door de prioriteit van het terugdrin-
gen van het autogebruik. Voor de bedrijvenlocaties blijft het bereikbaar-
heidsprofiel van de ABC-locaties van toepassing. De regering neemt zich 
op alle mogelijke manieren voor om ongewenste vestigingen – locaties 
die niet aan de criteria (figuur 2.11) voldoen – te voorkomen. Een strenge 
toetsing van bestemmingsplannen wordt in het vooruitzicht gesteld, 
evenals wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen die nog bestem-
mingen bevatten op ‘verkeerde’ locaties.

Het uitgangspunt van gebundelde verstedelijking in stadsgewesten in 
samenhang met de eerder genoemde locatiecriteria leidt tot het aan-
wijzen van de uitbreidingslocaties. De definitieve beslissingen over de 
exacte plaats van de woon- en werklocaties worden echter op provinciaal 
niveau genomen. Voor het stadsgewest Arnhem-Nijmegen is de voor-
keur van het Rijk wat Arnhem betreft de ontwikkeling van Driel-Oost 
(later Schuytgraaf genoemd). Het gemeentebestuur van Nijmegen pre-
fereert de locatie ten noorden van de Waal (de Waalsprong), een locatie 
die al door de provincie als mogelijkheid is genoemd, naast de alterna-
tieve uitbreidingen ten zuiden van de Waal (Beuningen/Wijchen en Heu-
men) of een uitbreiding in Beuningen/Wijchen, gecombineerd met een 
versterkte groei van Elst.85 De ontwikkeling van zowel de Waalsprong als 
Schuytgraaf en Elst past uitstekend in het op bundeling van verstedelij-
king – de compacte stad – gerichte beleid van de regering.86

85)  Arnhem-Nijmegen ligt goed. Discussienota 1990,  

GS van Gelderland. 

86)  Vinex 1990, dl. 1 ontwerp pkb: 31-32. In de Derde nota 

was het beleid nog gericht op het openhouden van het nog 

niet verstedelijkt gebied tussen Arnhem en Nijmegen, Nota 

landelijke gebieden, 1977: 16.
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Cultuurhistorie is in de eerste plaats het bestaande cultuurlandschap 
als uitdrukking van de onderwerping van de natuur door menselijke 
arbeid. In deze visie is heel Nederland cultuurlandschap, ook de steden. 
Vervolgens wordt met cultuurhistorie bedoeld alle objecten, sporen, 
structuren in het landschap en in de bodem die deel uitmaken van de 
leefomgeving en een uiting zijn van de historische ontwikkeling. Cul-
tuurhistorie omvat het archeologische, historisch - bouwkundige en 
landschappelijke erfgoed.

Belvedere staat een inrichting van de ruimte voor die sterker dan voor-
heen wordt bepaald door de cultuurhistorische identiteit. De aanname 
dat cultuurhistorie de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren,  
is het belangrijkste achterliggende motief. De bijdrage van cultuurhisto-
rie aan de kwaliteit van de leefomgeving moet zowel worden begrepen 
in esthetisch opzicht, als in de betekenis van zingeving. In de laatste 
betekenis constateert Belvedere dat er maatschappelijk behoefte is aan 
een tegenwicht in tijden van globalisering en dat cultuurhistorie bewo-
ners een gevoel van herkenning en betrokkenheid bij hun omgeving 
kan verschaffen. Het probleem is hoe cultuurhistorische kwaliteiten te 
integreren in ruimtelijke ontwikkelingen. Belvedere biedt geen voorge-
structureerde oplossingen aan; vanuit het besef dat situaties verschillen, 
zullen (gesubsidieerde) experimenten met ‘behoud door ontwikkeling’ 
per geval op den duur richtlijnen opleveren.

2.6 tot besluit

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat de ruimtelijke ordening zich bezig-
houdt met de gewenste inrichting van de ruimte, met de vraag hoe de 
ruimte zo in te richten dat een goede leefomgeving ontstaat, zowel in 
fysieke als sociale zin. De opvattingen over wat een goede leefomgeving 
inhoudt en welke factoren eraan bijdragen of er juist afbreuk aan doen, 
blijken door de tijd heen te verschillen. Hoe deze veranderingen in con-
ceptuele en morfologische zin zich ook voordoen, duidelijk is dat kwa-
liteit van het leefmilieu niet vanzelf tot stand komt, maar gepland moet 
worden. Ook de ideeën over de beste manier van planning – planning-
theorie – blijken aan verandering onderhevig. Er zijn vier periodes aan te 
wijzen waarin de denkbeelden over de kwaliteit van de leefomgeving en 
planning veranderden.

Over archeologie wordt niet gerept in de Vierde nota. Pas een jaar later, 
in het eerste deel van de Vinex, komt de archeologie aan bod, niet als 
monumentenzorg, maar opvallend genoeg als onderdeel van het beleid 
voor de dagelijkse leefomgeving.93 In de Vierde nota was de versterking 
van de kwaliteit van de leefomgeving al een belangrijk aandachtspunt 
in het ruimtelijk beleid. De speerpunt van dat beleid is ‘het veiligstel-
len van basiswaarden in onze samenleving, die ruimtelijk gezien van 
belang zijn’.94 Zowel de Vierde nota als de Vinex gaan ervan uit dat ook 
de burgers zelf daarop aangesproken kunnen worden en niet alleen 
het openbaar bestuur en de waterschappen. De zorg voor en het in 
stand houden van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte zijn 
volgens de regering een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verval en 
vervuiling van de openbare ruimte dienen tegengegaan te worden. In 
het willen voorkomen van vervlakking en eenvormigheid in het stedelijk 
en landelijk gebied, waardoor de herkenbaarheid van steden, dorpen en 
het omringende landschap dreigt te verdwijnen, is de invloed van het 
Natuurbeleidsplan merkbaar.95

In de Vinex worden de archeologische waarden ingezet om deze 
dreigende uniformiteit te voorkomen. Het belang van continuïteit, nu 
geformuleerd als de historisch ontstane situatie, wordt erkend. Burgers 
en overheid moeten ervoor zorgen dat ‘steden, dorpen en landschappen 
niet eenvormig [worden] en de historisch gegroeide situatie, waarvan de 
archeologische waarden deel uitmaken, niet onherkenbaar wordt en in 
geval van verstoring tenminste gedocumenteerd wordt.’ 96 In de actuali-
sering van de Vinex is dit aangevuld. Vanaf het begin van het ruimtelijk 
planvormingsproces moeten ‘de historische ontwikkeling en de cultuur-
historie in de vorm van bebouwing, archeologie en cultuurlandschap in 
de afweging worden betrokken. In het algemeen dient architectonische 
en stedebouwkundige kwaliteit te worden nagestreefd.’ 97

De Nota Belvedere laat een nieuwe manier van denken zien over de 
omgang met ‘cultuurhistorie’ in de praktijk van het ruimtelijk beleid. 
Niet het defensieve behoud staat centraal, maar een actievere aanpak: 
behoud door ontwikkeling.98

93)  Vinex 1990, dl. 1: 144.

94)  Vierde nota, dl. d: 7.

95)  Van Schendelen 1997: 297.

96)  Vinex 1990, dl. 1, 1990: 144.

97)  Actualisering Vinex, 1996, dl. 1: 18.

98)  Nota Belvedere, 1999. De nota is ondertekend door  

de vier ministers van de departementen VROM, LNV, OCW  

en VW. De Belvedere-nota is onder meer een uitwerking  

van de voornemens uit Pantser of ruggengraat, 1996 en  

De architectuur van de ruimte, 1996.
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middel om maatschappelijke processen te sturen; een rationele planning 
en inrichting van de gebouwde omgeving zou maatschappelijke proble-
men kunnen oplossen. 

De grootschaligheid die mogelijk wordt gemaakt door technische 
innovaties heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving: woning-
bouw in de vorm van hoogbouw, zoals de Bijlmer in Amsterdam. De 
functionele esthetiek van het modernisme, vaak in een afgevlakte vorm 
gaat hand en hand met het ideaal van het rationele omvattende model 
van planning. 

Periode 1970-1990: de stad als systeem

De derde omslag komt in de jaren zeventig, en is een reactie op de 
kritiek op en het verzet tegen het verloederen van veel binnensteden. 
Bewoners eisen zeggenschap over de kwaliteit van de leefomgeving 
in hun buurt en wijk. Kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, 
het woonerf bijvoorbeeld, en het behoud van de structuur van de stad 
met eventuele monumenten zijn het gevolg hiervan. In de stadsver-
nieuwingsoperaties van de jaren zeventig is binnen een aantal steden 
langzamerhand een samenwerking op gang gekomen tussen Monu-
mentenzorg en gemeentebesturen, niet meer uitsluitend gericht op het 
behoud en beheer van het afzonderlijke monument, maar mede op de 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Opvattingen over planning veranderden mee. Het rationele model 
blijft de voornaamste bouwsteen maar aangepast en gecompleteerd 
met de systeembenadering. In de systeembenadering wordt de samen-
leving gezien als een complex systeem dat uit verschillende onderling 
gerelateerde subsystemen bestaat. In deze planningopvatting is de stad 
een (sub)systeem. De schaalverkleining van planning is goed terug te 
zien in de deelplannen voor de successievelijke subsystemen, die nu de 
plaats innemen van het omvattende plan. 

Een belangrijke verandering is dat planning wordt beschouwd als een 
proces. De noodzaak van een centrale coördinatie – inherent aan het 
denken in systemen – die voortdurende evaluatie en feedback en zono-
dig bijsturing vereist, maakt planning tot een continu en cyclisch proces.

Jaren 1990: de stad als sociaal-cultureel domein

De ontwikkelingen in de jaren tachtig, de economische crisis en de 
gigantische werkloosheid die daar het gevolg van is, leiden tot twijfels 
aan de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van maatschappelijke 

Periode 1900-1945: de stad als kunstwerk

Na de Woningwet, die een antwoord moest geven op de ‘sociale kwes-
tie’, is er een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving te constateren ten opzichte van de negentiende-eeuwse 
uitbreidingen, zowel in de stadsuitbreidingen als in de in grote aantallen 
buiten de steden gebouwde tuindorpen en tuinwijken. Vooral in de jaren 
1915-1925 is er vooruitgang geboekt op het gebied van de leefomstandig-
heden door het bouwen van vele eengezinswoningen met eigen nuts-
voorzieningen en waar dat mogelijk was in een groene omgeving.

In deze periode waarin vooral architecten en stedenbouwers verant-
woordelijk waren voor het ontwerp van de gemeentelijke uitbreidings-
plannen, werd die goede leefomgeving gezocht in een esthetisch aan- 
trekkelijk stedenbouwkundig programma naast hygiënische en sociale 
eisen voor een betere en gezondere woning. In deze voorkeur voor 
een esthetische benadering is duidelijk de idee terug te vinden dat 
een mooie omgeving een positieve invloed heeft op het gedrag van de 
mens. In deze opvatting komen twee noties samen. De ene is verwant 
aan de klassiek humanistische gedachte dat schoonheid een educatieve 
kracht bezit; de andere notie komt uit de sociale wetenschappen, het 
behaviorisme, dat beweert dat er een eenzijdige, deterministische corre-
latie bestaat tussen omgeving en menselijk gedrag en dus tussen ruim-
telijke structuur en sociale structuur. 

Periode 1945-1970: de stad als sociaal-ruimtelijke constructie

Na de oorlog, als deze ideeën niet meer voldoen, is een tweede omslag 
te constateren. De opvattingen wat onder een goede leefomgeving 
verstaan moet worden, zijn aangepast aan maatschappelijke ontwik-
kelingen. Een goede leefomgeving wordt nu vooral opgevat in sociale 
zin, waarbij het zwaartepunt ligt bij de sociale infrastructuur van gezin, 
woning, wijk, stad. Deze nadruk op het sociale milieu betekent dat de 
architect een ondergeschikte positie toebedeeld krijgt bij de planning 
van de leefomgeving. Het is de nieuwe beroepsgroep van planologen 
die zich gaat bezighouden met ruimtelijke planning.

Het inzicht in de relatie tussen maatschappij en ruimte, het besef dat 
ruimtelijke structuren altijd sociale structuren impliceren, wordt expliciet 
benoemd, waardoor die structuren bewust als sturingsinstrument kun-
nen fungeren. De noodzaak tot planning, die vanaf de Woningwet steeds 
gearticuleerder wordt, voert dus naar de idee dat de sociale structuur 
gepland kan worden, weliswaar via de vorm, maar de vorm begrepen als 
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processen. De opeenvolgende kabinetten Lubbers voeren een beleid 
van bezuinigingen, decentralisatie, deregulering en het promoten van 
de markt. Ook in de ruimtelijke ordening is sprake van een crisis. Kritiek 
op de systeembenadering, vooral op de geslotenheid en het in zichzelf 
gekeerd zijn van het systeem, benadrukt het belang van een betere aan-
sluiting bij de samenleving. Verbinding zoeken met de maatschappij 
betekent het opnieuw nadenken over planning. Ingezien wordt dat er 
meerdere actoren betrokken moeten worden bij het planningsproces, 
waarin meer ruimte moet zijn voor onderhandelen en het zoeken naar 
consensus. Deze bewuste toepassing van incrementele strategieën, 
selectief uitgewerkte voorbeeldprojecten zoals in de ROM-gebieden, laat 
zien dat planning als leerproces voet aan de grond krijgt.

De zorg voor een goede leef- en woonomgeving, de constante factor 
in de ruimtelijke ordening, wordt in de jaren negentig geabstraheerd in 
‘ruimtelijke kwaliteit’ en expliciet tot leidraad van het beleid verheven. Het 
begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt uiteengelegd in de drie vitruviaanse 
fundamenten – duurzaamheid, doelmatigheid en schoonheid – voor 
een goede architectuur, vertaald in belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde, die gedrieën garant moeten staan voor een duurzame 
kwaliteit van de leefomgeving. De morfologische betekenis van kwaliteit, 
de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is opnieuw een 
belangrijk uitgangspunt.

Er doen zich echter twee veranderingen voor in vergelijking met voor-
heen. In de eerste plaats overstijgt de kwaliteitsimpuls op het gebied van 
het architectuurbeleid en de monumentenzorg de kleinschaligheid van 
het afzonderlijke gebouw en het lokale niveau van de stad. Ten tweede 
introduceert het Belvedere-project de ‘cultuurhistorie’, waaronder de 
archeologie, als integraal concept ter verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Cultuurhistorie is in deze zienswijze niet een optelsom 
van de drie constituerende vakdisciplines, maar een nieuw en dynamisch 
begrip waarin de betekenis van het afzonderlijke monument en de geïso-
leerde vindplaats is verruimd naar het abstractere cultuurlandschap. 
Landschap, identiteit en geschiedenis vormen een immateriële categorie 
die naast de beperktere materiële betekenis een plaats krijgt.

Met de lancering van ‘culturele planologie’ door staatssecretaris  
Van der Ploeg is de cirkel weer rond, in intentie althans.99 Hoe planning 
‘geculturaliseerd’ kan en moet worden, zal een moeilijke opgave blijken.

99)  Cultuur als confrontatie, 1999.



 OvER DE NOODzaak vaN cONgRuENtE  
bEtEkENIssEN – haNDElINgsthEORIEëN 
aaN DE haND vaN DE PRaktIjk

 Inleiding

In de twee vorige hoofdstukken heb ik de ontwikkelingen in het denken 
en doen geschetst binnen de werelden van de archeologie en AMZ ener-
zijds en de ruimtelijke ordening en planning anderzijds. Deze diachrone 
analyse van de denkwerelden van archeologen en planners liet zien 
hoe veranderingen op het abstracte niveau van het denken van invloed 
waren op het concrete niveau van de praktijk. De verschuivingen in de 
motieven voor het handelen, die gepaard gingen met veranderingen in 
het handelen zelf, bij de archeologen en planners, wijst op een bepaalde 
‘gelaagdheid’ in het denken.

In het geval van de archeologie was een verschuiving waar te nemen 
in de beweegredenen om overblijfselen van het verleden te verzamelen, 
op te graven en te bewaren. De motieven van de vroege verzamelaars 
zijn vooral gericht op het object zelf, als getuigenis van het verleden dat 
een historische of een esthetische beleving kan opwekken. Concrete 
kwesties gaan over de vraag waar de artefacten het beste bewaard kun-
nen worden.

Als kennis over het vroege verleden en de oorsprong van het eigen 
volk de belangrijkste motivatie wordt en opgraven het middel bij uitstek 
hiertoe, ontstaat binnen het denken van de beroepsgroep de behoefte 
om regelingen te treffen op het praktische niveau, door bijvoorbeeld 
uitsluitend deskundigen toe te laten tot het veldwerk.

Met het verdwijnen van het identiteitsargument en het autonoom 
worden van de archeologie en prehistorie als academische discipline, is 
de drijfveer verschoven naar kennisvermeerdering, kennis om de kennis, 
volgens het neopositivistische model. Op praktisch niveau betekent dit 
het zoeken van situaties waar onderzoek van het bodemarchief mogelijk 
is door middel van opgraven. 

3 )
‘Hoe ziet u cultuur dan?’ vroeg Boks geïnteresseerd.
Maarten dacht heel even na. ‘Als de bevestiging van een tijdelijk  
sociaal-economisch evenwicht, die weer verandert als dat evenwicht  
verstoord wordt.’
‘En wiens theorie gebruikt u daarbij als model?’
De vraag verblufte Maarten. Hij keek Boks aan.‘Niemands theorie,’  
zei hij verbaasd. 

J.J. Voskuil, Het A.P. Beerta-Instituut, 1998, p. 902
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3.1 van bron van zorg tot een voor de hele gemeenschap  
‘levend’ cultuurmonument1 

3.1.1  Boshoverheide - de kwestie    

Eerste periode: 1967-1980

Eind jaren zestig herontdekken amateurarcheologen een omvangrijk 
urnenveld uit het eerste millennium voor Christus op de Boshoverheide 
bij de gemeente Weert in Limburg.2 De Boshoverheide is een stuifzand-
gebied begroeid met dennen waar nog veel grafheuvels boven het maai-
veld zichtbaar zijn. Het gebruik van het gebied als een militair oefenter-
rein heeft er echter voor gezorgd dat een flink aantal grafheuvels met de 
grond is gelijkgemaakt. De Boshoverheide maakt deel uit van het oefen-
terrein Budel, een van de militaire oefenterreinen die het ministerie van 
Defensie ter beschikking heeft. 

De ROB, op de hoogte gebracht door de amateurs, treft onmiddel-
lijk voorbereidingen om het grafveld wettelijk te beschermen. De reden 
voor de bescherming is de hoge wetenschappelijke waarde. Vanuit een 
wetenschappelijk perspectief is het urnenveld voor archeologen ‘een 
archeologisch object van de allergrootste importantie’.3 In overleg met 
het ministerie van Defensie worden ter plekke maatregelen genomen 
om het te beschermen gedeelte van het terrein zoveel mogelijk te vrijwa-
ren van handelingen die de grafheuvels aantasten. Later zal blijken dat 
het grafveld een grotere omvang heeft dan het inmiddels beschermde 
gedeelte.4

Gedurende deze periode probeert de ROB de wet te handhaven 
door af en toe controle uit voeren en Defensie te berichten over aan-
getroffen beschadigingen, die door de jaren heen veelvuldig worden 
geconstateerd. In 1980 wordt een Duits legeronderdeel, gelegerd in het 
Brabantse dorp Budel, waargenomen dat loopgraven aanlegt en kuilen 
graaft in het beschermde gedeelte. Voor de ROB is de maat is vol; bij de 
plaatselijke politie wordt aangifte gedaan van overtreding van de Monu-
mentenwet.

1)  Klok 1988: 191

2)  Eind negentiende eeuw zijn op de Boshoverheide al ‘urnen 

met uitgebrande beenderen’ gevonden. Bloemers 1988: 65.

3)  Bloemers 1967, brief d.d. 9 juni aan het Bureau van de 

Eerst Aanwezend Ingenieur van de Genie te Roermond.

4)  De wettelijke bescherming gaat in op 8 juli 1968 en betreft 

de percelen L 428, 760, 763, 764, 964 en 1461 in de gemeente 

Weert; Klok 1988: 173.

Eenzelfde ‘gelaagdheid’ in het denken is ook in de ruimtelijke ordening 
terug te vinden. De motieven van planners om te interveniëren in de 
ruimtelijke orde blijken door de tijd heen te bestaan uit het willen cre-
ëren van een goede leefomgeving en zijn als zodanig een constante 
factor. De opvattingen over wat een goede leefomgeving is en hoe die 
vormgegeven moet worden veranderden wel. Planners ontwikkelden 
diverse abstracte concepten – van tuinstad naar wijkgedachte tot com-
pacte stad bijvoorbeeld – die op het concrete niveau vertaald werden in 
een plan. Ook de denkbeelden over planning en waar een plan aan moet 
voldoen, verschoven: van eindbeeldplan via systeemplanning, naar plan-
ning als proces.

In dit hoofdstuk zal ik een methodiek ontwikkelen die deze gelaagdheid 
in het denken van de twee beroepsgroepen op systematische wijze kan 
ontleden en beschrijven. Het uiteindelijke doel is om een analysekader in 
handen te krijgen waarmee het handelen van de actoren in de drie casus-
sen kan worden verklaard. De drie gevallen (zie hoofdstuk 4 t/m 6) vor-
men het empirische deel en het concrete niveau van dit onderzoek. De 
gevallen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin archeologen, planners en 
beleidsmakers de hoofdrolspelers zijn. De gang van zaken beschouw ik 
als beleidsprocessen, als een deel van beleidsnetwerken die bestaan uit 
interactie en communicatie tussen de genoemde actoren.

De methodiek is dan ook ontleend aan inzichten uit de beleidsweten-
schappen en gebruikt theoretische concepten en modellen, zoals han-
delingstheorieën, gedeelde betekenissen, congruente betekenissen, die 
een nauwkeurige en omstandige uitleg behoeven. Daarom illustreer ik 
het theoretische begrippenkader aan de hand van een geval uit de AMZ: 
de Boshoverheide.

De denk- en werkwijze van professionals in algemene zin en beleid-
smakers in het bijzonder zal uiteengezet worden aan de hand van die 
casus. Daarop volgt een systematische beschrijving van de handelings-
theorieën van drie groepen professionals: archeologen, planners en 
beleidsmakers, en de conclusies die daaruit te trekken zijn met het oog 
op de analyse van de drie gevallen in hoofdstuk 7.
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3.1.2 boshoverheide - de analyse

Eerste periode Boshoverheide

De eerste stap in een beleidsanalyse of -evaluatie is na te gaan of de 
ingezette middelen ook daadwerkelijk tot de beoogde doelen geleid 
hebben. In het geval van het urnenveld is de vraag: hebben de wettelijke 
bescherming en de genomen maatregelen geleid tot een doeltreffend 
behoud van het urnenveld? De maatregelen bestaan uit de markering 
van het monument met rood/witte paaltjes die alleen aan de witte zijde 
gepasseerd mogen worden en het op sommige plekken installeren van 
takkenschermen om het uitstuiven van de grafheuvels te voorkomen. 
Een derde door de ROB voorgestelde maatregel is een verbod om graaf-
werk te verrichten in het gemarkeerde gedeelte en er doorheen te rijden 
met motorvoertuigen. Dit verbod wordt op waarschuwingsborden gezet 
en opgenomen in de Standaard oefenkaart van Defensie. De militairen 
ter plekke voeren deze werkzaamheden uit.

Het antwoord op de vraag naar een effectieve doelbereiking kan 
natuurlijk pas na verloop van tijd empirisch worden aangetoond. In ons 
voorbeeld is eenvoudig vast te stellen dat gedurende de eerste vijftien 
jaar de wettelijke bescherming niet effectief en de maatregelen niet effi-
ciënt waren. Hoewel de top van Defensie medewerking verleende, bleek 
het in de praktijk onmogelijk te zijn de maatregelen en voorschriften 
te handhaven. De militairen in het veld hielden zich niet aan de regels, 
waardoor er een eindeloze reeks van bewuste en onbewuste vernielin-
gen ontstond, steeds weer gevolgd door herstellingen en reparaties.

Veel analyses of evaluaties van beleid beperken zich tot deze doel-
middelrelaties en zijn vaak niet meer dan het meten van de (mate van) 
effectiviteit van de oplossingen aangevuld met een kosten-batenanalyse. 
De Amerikaanse politicoloog en bestuurskundige Frank Fischer heeft 
kritiek op de onvolledigheid van dergelijke standaardevaluaties waarin 
het normatieve en contextuele aspect ontbreekt, en heeft een theorie 
geformuleerd waarin de veronderstellingen en waarden achter de doel-
stellingen van een bepaald beleid een plaats krijgen, zodat een comple-
tere evaluatie kan worden uitgevoerd.7

Fischer heeft een algemene systematiek ontwikkeld waarin hij vier 
lagen onderscheidt die een fundamentele structuur en samenhang 
in het denken in beleid en politiek weergeven. Deze vier discursieve 

7)  Fischer 1995.

Tweede periode: 1980-1988

Het lijkt een hopeloze zaak om de bescherming van het urnenveld 
te handhaven, maar begin jaren tachtig doet zich een aantal nieuwe 
ontwikkelingen voor die uiteindelijk leiden tot een andere aanpak. De 
Vereniging Behoud Budeler- en Weerterbergen pakt de kwestie van het 
urnenveld op in haar verzet tegen de door Defensie en VROM voorgeno-
men uitbreiding van het gebied als militair oefenterrein en de intensive-
ring van het militaire gebruik.

De publieke belangstelling voor het urnenveld, die lokaal al was ont-
staan door de affaire met het Duitse legeronderdeel, neemt verder toe 
en uiteindelijk zal D66 zelfs Kamervragen stellen. De fractie van D66 
wil de Boshoverheide onttrekken aan Defensie en het hele terrein tot 
beschermd gebied verklaren. Ook de ROB is gaan beseffen dat militair 
gebruik en het in stand houden van een monument niet verenigbaar 
zijn. Het hoofd monumentenzorg, R. Klok, bepleit een ‘aangepast 
beheer, restauratie en gebruik gericht op de instandhouding van de 
wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden […]’.5

J.H.F. Bloemers, voormalig provinciaal archeoloog van Limburg maar 
intussen hoogleraar aan het IPP van de UvA, grijpt deze ontwikkelingen 
aan om een langdurig project te beginnen dat zal uitmonden in een nieuwe 
benadering van de problematiek. De bedoeling is om jaarlijks een deel van 
het grafveld te onderzoeken en tegelijkertijd studenten in te wijden in de 
beginselen van het archeologische veldwerk. Naast deze op kennis gerichte 
activiteiten wil het project ook een bijdrage leveren aan het beheer en her-
stel van het urnenveld. Voor de uitvoering en organisatie van het project 
wordt een overleggroep ingesteld waar alle betrokkenen bij de Boshover-
heide aan deelnemen, zoals de ROB, de gemeente Weert en het ministerie 
van Defensie.6 De samenwerking werpt vruchten af. De overleggroep 
besluit om een TRAP-route (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project) 
aan te leggen door en langs het urnenveld. Dit fietspad wordt in 1988 open 
gesteld voor het publiek. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst, 
twintig grafheuvels gerestaureerd en vier bronzen zuilen aangebracht 
waarop teksten te lezen zijn gebaseerd op de kennis van de opgravingen.

5)  Klok 1988, 181.

6)  Overige deelnemers waren: de provincie Limburg, de 

Kempense Zinkmaatschappij (eigenares van de grond), 

het Fysisch-geografisch Laboratorium van de UvA, 

het Streekgewest Midden-Limburg, het bungalowpark 

Weerterbergen en de Stichting Instandhouding Kleine 

Landschapselementen in Limburg.
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niveaus, ‘the logic of practical deliberation’, beslaan het hele spectrum 
van politieke oordeelsvorming in zowel empirische als normatieve zin.8 
Fischer verdeelt de vier niveaus in tweeën, in een vertoog van de eerste 
orde en een vertoog van de tweede orde. De argumentatie en discus-
sie op het niveau van de eerste orde gaan over een specifiek beleid dat 
afgeleid is van bredere beleidsdoelen en de waardesystemen waar die 
doelen mee verbonden zijn. Staat het waardesysteem zelf op het eerste-
ordeniveau niet ter discussie, in het vertoog van de tweede orde zijn 
die waarden en de algemenere beleidsdoelen die zij ondersteunen, wel 
onderwerp van debat en reflectie. Zowel het eerste-ordevertoog als het 
tweede- zijn weer onderverdeeld in twee lagen: het eerste-ordeniveau 
bestaat uit (1) technische verificatie en (2) situationele rechtvaardiging, 
de tweede orde uit (3) systeemondersteuning en (4) rationele keuze. 

Technische verificatie toetst de gekozen en ingezette oplossingen aan 
de vastgestelde doelen: is de oplossing een effectieve verwezenlijking 
van het doel? Situationele rechtvaardiging stelt het probleem en de situ-
atie centraal. Is uitgaande van de vigerende waarden en normen die 
ten grondslag liggen aan het beleid, het doel wel relevant in juist deze 
problematische situatie, of zijn er misschien meerdere doelen mogelijk? 
Systeemondersteuning stelt de waarde- en normensystemen ter discus-
sie en toetst deze aan de bestaande inrichting van de samenleving. 
De vraag is of de bredere beleidsdoelen en de achterliggende waarden 
en ideologieën een bijdrage leveren aan de samenleving als geheel. 
Rationele keuze ten slotte, reflecteert over de inrichting van de samen-
leving en stelt ter discussie of de grondslagen van die inrichting wel de 
gewenste zijn. In figuur 3.1 zijn deze basiselementen weergegeven.

Terugkerend naar de Boshoverheide kunnen we nu constateren dat 
de vraag op het eerste niveau van de technische verificatie al beantwoord 
is. De wettelijke bescherming leidde niet tot een effectief behoud van het 
urnenveld. De causale relaties van het eerste niveau zijn daarmee vol-
doende duidelijk en behoeven geen verdere explicitering.

Bij het volgende, complexere niveau van de situationele rechtvaardiging 
zal ik wat uitvoeriger stilstaan. Dit niveau betrekt de context waarin het 
probleem zich voordoet in de discussie en stelt de vraag of de doelen 
wel relevant zijn gezien de situatie. Daarmee verschuift de discussie van 
het causale naar het fenomenologische niveau. Het gaat nu niet meer 
om het empirisch vaststellen of een doel al dan niet is gerealiseerd, 
maar om het interpreteren van de problematische situatie waarin de 

8)  Idem: 17-23.

figuur 3.1 Vier niveaus van oordeelsvorming, naar Fischer 1995.

Niveau Onderwerp van argumentatie,  
reflectie en debat

Epistemologische aard van  
de argumenten

eerste orde

Technische  
verificatie

verificatie van een specifiek beleid
Centrale vraag: leiden de middelen 
tot de gestelde doelen?

Causaal

Situationele 
rechtvaardiging

Definitie van het probleem
Centrale vraag: is het doel relevant 
gezien de problematische situatie?

Fenomenologisch

tweede orde

Systeem-
ondersteuning

Reflectie over waarden- en  
normensystemen
Centrale vraag: draagt het bredere 
beleidsdoel bij aan de samenleving 
als geheel?

Hermeneutisch-interpretatief

Rationele  
sociale keuze

Debat over de geprefereerde  
inrichting van de samenleving 
Centrale vraag: zijn de waarden 
en ideologieën waarop de huidige 
samenleving is gegrondvest in staat 
om legitieme oplossingen te bieden 
aan strijdige oordelen?

Normatief-ideologisch
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de Standaard Oefenkaart over het gebruik van het terrein, een inbreuk 
betekenen op hun routine. De voorschriften hinderen de soldaten in het 
oefenen. De reden om zich niet aan de regels te houden is dat je niet 
goed kunt oefenen als je tussen de afbakeningen moet blijven en delen 
van het terrein niet in mag. Een goed denkbaar argument is dan vervol-
gens dat in een ‘echte’ oorlog er zeker geen rekening gehouden zal wor-
den met vergelijkbare obstakels. 

Systeemondersteuning is het eerste niveau van de tweede orde waar 
een fundamentele verschuiving plaatsvindt: van het bijzondere geval 
naar de meer algemene waarden, en van de handelingscontext naar 
denkbeelden en opvattingen. Systeemondersteuning gaat over het toet-
sen van bredere beleidsdoelen en de gevolgen daarvan voor de inrich-
ting van de samenleving als geheel, aan de achterliggende waarden en 
veronderstellingen. Op het volgende niveau van rationele keuze wordt 
die inrichting van de samenleving zelf ter discussie gesteld. Systeemon-
dersteuning vraagt naar het waarom van de doeleinden van een bepaald 
beleidsdomein en welke rol de doelen en middelen spelen in het onder-
steunen van het vigerende maatschappelijke bestel en het verwezenlijken 
van gangbare waarden en normen. Vervult het beleidsdoel een waarde-
volle functie voor de bestaande inrichting van de samenleving? Deze 
reflectie op de gehanteerde waarden- en normensystemen en hun bij-
drage aan de samenleving is van een hermeneutisch-interpretatieve aard.

In ons voorbeeld is de eerste vraag: waarom moet het bodemarchief  
in het algemeen en het urnenveld in het bijzonder eigenlijk worden 
beschermd? In het bredere perspectief van het cultuurbeleid gaat het 
om de vraag wat het beschermen van het cultureel (archeologisch) erf-
goed bijdraagt aan de samenleving als geheel.

In hoofdstuk 1 en 2 is besproken hoe de overheid sinds de Tweede 
Wereldoorlog een kunst- en cultuurbeleid voert waarin de belangrijkste 
doelstellingen zijn: het bevorderen van de participatie, spreiding en het 
toegankelijk maken van cultuur voor het grote publiek. In het recht van 
iedereen op zelfontplooiing dat hieraan ten grondslag ligt is de rechtvaar-
digheidsbenadering te herkennen. Ook in de ruimtelijke ordening zoals 
die zich ontwikkelde in de jaren vijftig en zestig zijn de waarden van de 
verzorgingsstaat te herkennen in het principe van de verdelende recht-
vaardigheid.

In hoofdstuk 1 heb ik laten zien hoe de ROB een theorie ontwikkelde 
over de samenhang tussen de archeologie als een wetenschappelijke 
discipline en de monumentenzorg. De monumentenzorg werd onder-
geschikt gemaakt aan de wetenschap, en het bodemonderzoek kreeg via 

doel-middelenrelaties zich voordeden. Er bestaat dus duidelijk een 
verband met de eerste laag, maar een belangrijk verschil is dat nu de 
perspectieven van betrokken actoren, in dit geval de archeologen en de 
militairen, in de analyse worden betrokken.

Of een doel relevant wordt geacht, is dus afhankelijk van het 
gezichtspunt van de betrokken actoren en hoe zij het probleem definië-
ren en de situatie beoordelen. Zowel de ROB als de militairen claimen 
delen van de ruimte. Deze conflicterende doelen ten aanzien van het 
ruimtegebruik komen tot uiting in hoe beide partijen op verschillende 
wijzen het probleem gewaarworden. Voor de ROB is het probleem het 
veiligstellen van het urnenveld en het voorkomen van verdere aantasting 
door militair gebruik en natuurlijke erosie. Het probleem is technisch 
beheersbaar als de maatregelen goed uitgevoerd worden en de militairen 
zich aan de regels houden. De militairen hebben een heel andere kijk op 
de situatie. Om te beginnen hebben zij vóór de wettelijke bescherming 
van kracht wordt helemaal geen probleem. De Boshoverheide is hun 
oefenterrein en de militairen zijn zich er niet van bewust dat ze de oefe-
ningen midden in een grafveld aan het uitvoeren zijn. Ook na de bescher-
ming van het urnenveld verandert de betekenis die het terrein voor de 
soldaten heeft niet – een mooi gebied om te trainen. 

De ROB rechtvaardigt het doel – behoud van het urnenveld – door 
het probleem bij de militairen te leggen. Door het probleem uitsluitend 
aan de militairen toe te schrijven is er voor de ROB geen noodzaak om 
te reflecteren op de relevantie van het behoud van het urnenveld. Vanuit 
een dergelijke redenatie is het ook niet verwonderlijk dat de ROB zich 
sterk maakt voor het handhaven van de Monumentenwet. De wet behoort 
immers garantie te bieden op bescherming van het urnenveld en het 
voorkomen van beschadiging en vernieling, desnoods met de sterke arm.

Een andere vraag op dit niveau is of er geen ander doel is dat beter bij-
draagt aan een oplossing. Zou een zinvoller doel niet zijn om meer te 
weten te komen over het grafveld door middel van opgraven, dat boven-
dien past in de opgravingscultuur van de ROB? De ROB heeft deze optie 
wel overwogen, maar niet als alternatief voor de wettelijke bescherming. 
Archeologen zijn in die tijd niet wetenschappelijk geïnteresseerd in graf-
velden, zodat opgraven niet de eerste keuze is. Kennisvermeerdering is 
niet opportuun op dat moment.9

Vanuit het gezichtspunt van de militairen die oefenen op het terrein 
is het probleem nu juist dat de door Defensie opgestelde bepalingen in 

9)  Bloemers 1988: 60.



1 2 0 E R O P  O F  E R O N D E R 1 2 1 H O O F D S T U K  3 :  O V E R  D E  N O O D Z A A K  V A N  C O N G R U E N T E  B E T E K E N I S S E N

Tweede periode Boshoverheide

De veranderingen die zich in de tweede periode voordoen vragen om een 
hernieuwde reflectie op het niveau van de situationele rechtvaardiging, 
het niveau waar zich de veranderingen voordoen. De duidelijk waarneem-
bare omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase is goed 
inzichtelijk te maken met de probleemtheorie van Hisschemöller.11

Vertrekpunt van Hisschemöllers betoog is dat problemen geen 
objectieve verschijnselen zijn, maar sociale constructies. Wat als een 
probleem gezien wordt, is afhankelijk van de menselijke waarneming 
en interpretatie van de (sociale) werkelijkheid. Het identificeren van een 
probleem is een kwestie van bewustwording die resulteert in een pro-
bleemkeuze, die vervolgens om een bepaalde oplossing vraagt. Om dit 
proceskarakter te benadrukken, spreekt Hisschemöller van het vinden 
van problemen. Hisschemöller geeft hier het voorbeeld van luchtveront-
reiniging, een verschijnsel dat al decennialang bestond voordat de over-
heid het problematiseerde. Dit is geen pleidooi om af te wachten tot een 
probleem ‘gevonden’ wordt, integendeel. Hisschemöller wil hiermee 
aangeven dat het vinden of structureren van een probleem een belang-
rijke strategie is om tot een ‘juiste’ probleemdefinitie te komen. In de 
beleidspraktijk blijkt maar al te vaak dat problemen te snel en ‘verkeerd’ 
worden gestructureerd met als gevolg dat de oplossingen inadequaat 
blijken te zijn.

Het proces van het vinden van een probleem en de probleemkeuze 
die daaruit voortvloeit, zo vervolgt Hisschemöller, kan niet anders dan 
samengaan met een bepaalde mate van eenzijdigheid en selectiviteit. 
Het is immers onmogelijk voor welke actor dan ook om alle feiten van 
een situatie te overzien. Problematische situaties kenmerken zich nu 
juist door een grote mate van complexiteit, onzekerheid en een veel-
heid aan informatie, waardoor het zicht op de situatie en een oplossing 
wordt beperkt. Bovendien lopen feiten en waarden in problemen sterk 
door elkaar en ze zijn vaak moeilijk te scheiden: ‘Wat voor de één feit 
is kan voor de ander een ideologische drogreden zijn.’ Deze verschil-
lende perspectieven op een probleem komen ook tot uiting in de nor-
men of waarden op grond waarvan een situatie als ongewenst wordt 
beschouwd. Wat voor de één belangrijke norm of waarde is, hoeft voor 
de ander eenvoudigweg niet te bestaan.12

11)  Hisschemöller 1993.

12)  Idem: 15. Zie ook Hoppe 1989.

het reddingsdiscours de status van monumentenzorg. De consequen-
ties van deze theorie zijn dat elke bedreigde en waardevolle vindplaats 
zowel in aanmerking komt voor een opgraving als voor bescherming 
volgens de Monumentenwet. De waarderingssystemen die de ROB han-
teert, zijn dan ook niet toegesneden op de monumentenzorg, maar zijn 
afkomstig uit de vakdiscipline. Vanuit het gezichtspunt van de weten-
schapper is elke vindplaats waardevol vanwege de mogelijke bijdrage 
van het gehele bodemarchief aan een grotere kennis van het verleden. 
Archeologen laten zich echter wel leiden door bepaalde voorkeuren voor 
wat zij willen onderzoeken en wat niet. Die voorkeuren zullen ingegeven 
worden door de betekenis die zij hun onderzoeksobjecten toekennen 
met het oog op het probleemoplossend vermogen ten aanzien van 
bepaalde vraagstellingen. Bij de keuze van hun onderzoeksprogram-
ma’s bepalen vigerende paradigma’s en heersende modes mede welke 
vragen bij voorrang opgelost dienen te worden.

De eerder gesignaleerde spanning tussen de betekenis van het 
bodemarchief als bron van kennis en als monument zien we op de 
Boshoverheide terug. Die dualiteit is goed herkenbaar in de keuzes die 
worden gemaakt en de verantwoording van die keuzes.

De wetenschappelijke waarde, weliswaar een van de wettelijke criteria 
voor bescherming maar niet het enige, is de legitimatie om het urnen-
veld te beschermen. De wetenschappelijke keuzes en voorkeuren gaan 
echter volgens de toenmalige trend uit naar nederzettingsonderzoek in 
voor die tijd kenmerkende grootschalige opgravingsprojecten, en niet 
naar het onderzoek van grafvelden. De genoemde dualiteit weerspiegelt 
zich in de rolopvatting van de ROB: in de rol van academisch opgeleid 
archeoloog, van deskundige, is de waardering voor het urnenveld laag, 
omdat het niet tot de gewenste kennis leidt, terwijl in de rol van over-
heidsdienst, als uitvoerder van de Wet het urnenveld een hoge waar-
dering krijgt toebedeeld en als monument wettelijk wordt beschermd. 
Bescherming is daarmee vooral het uitstellen van een opgraving naar de 
toekomst, het tijdelijk afsluiten van het archief.

De discussie op het niveau van rationele keuze is normatief onto-
logisch van karakter. Essentiële vragen zijn aan de orde over gewenste 
inrichting van de samenleving en ‘the good way of live’.10 De vraag is: 
hoe belangrijk vindt de samenleving het cultuurhistorische erfgoed en 
wat heeft die samenleving over voor ‘getuigenissen’ van het verleden? 
Moet de overheid zich bemoeien met cultuur en dit financieel steunen 
of overlaten aan de markt? 

10)  Fischer 1995: 156
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Ongestructureerde problemen zijn complexe maatschappelijke vraag-
stukken die worden beheerst door grote onzekerheid over de feiten en 
politieke verschillen van inzicht over de in het geding zijnde waarden. 
Gestructureerde problemen vormen de tegenpool hiervan: consensus 
zowel over waarden als feiten. Kenmerk van het matig gestructureerde 
probleem is dat er consensus bestaat over de waarden en doelen, maar 
dat er onenigheid is over de in te zetten middelen: overeenstemming 
over het probleem, maar dissensus over de oplossing. Dit type proble-
men bestaat vaak uit verdelingsvraagstukken, zowel van schaarse finan-
ciële middelen als van de ruimte bijvoorbeeld. Het slecht gestructureerde 
probleem heeft als kenmerk blijvende onenigheid over de waarden en 
normen, maar consensus over de oplossing.14

De vier typen problemen blijken in de beleidspraktijk te corresponde-
ren met vier door de overheid gehanteerde ‘typen beleid’ of bestuurlijke 
strategieën. Deze strategieën ‘passen’ bij de probleemtypen, in die zin 
dat deze ook het meest geschikt zijn om het soort probleem op te los-
sen. Het gaat om beleid als respectievelijk leerproces, onderhandelen, 
pacificeren en regelen, waarbij de eerste drie strategieën vooral de 
interactie tussen de in een beleidsproces betrokken actoren typeren.15 
Deze theoretische conceptualisering van beleidsproblemen waarin het 
actorperspectief helder is uitgewerkt, gaat ervan uit dat in een bepaalde 
beleidskwestie de verschillende betrokken actoren het wel of niet eens 
kunnen zijn zowel over de probleemformulering als over de doelen en 
middelen van het beleid.

In de eerste fase van de Boshoverheide-kwestie veronderstelde de 
ROB bewust of onbewust dat er niet alleen consensus bestond over de 
doelen en waarden, maar ook over de te nemen maatregelen. De gehan-
teerde strategie komt overeen met ‘regelen’, een oplossing die past bij 
het type gestructureerd probleem. De veronderstelde overeenstemming 
bleek echter, zoals het voorbeeld liet zien, onterecht te zijn. Onterecht 
omdat de ROB geen rekening hield met de ‘twee gezichten’ van Defen-
sie. Het hogere echelon van Defensie stond weliswaar niet onwelwillend 
tegenover de bescherming van het urnenveld, maar van de militairen in 
het veld kon dat niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. In zo’n 
geval spreekt Hisschemöller van een verkeerd gestructureerd probleem.

In de eerste fase is er sprake van een beleidsproces dat gedomineerd 
wordt door één beleidsactor bestaande uit een groep van deskundigen 
die zeggenschap claimt over het gebruik van de ruimte en anderen uit-

14)  Hisschemöller 1993: 26-30.

15)  Idem: 162-173.

Op basis van deze inzichten in het geconstrueerde karakter van beleids-
problemen, op de verschillen in perspectieven die kunnen bestaan bij 
de diverse bij een beleid betrokken partijen en de samenhang tussen 
problemen en oplossingen, onderscheidt Hisschemöller vier typen pro-
blemen op basis van twee ideaaltypische dimensies die hij relateert aan 
bestuurlijke strategieën (figuur 3.2).13 De dimensies zijn ideaaltypisch, 
omdat in problemen feiten en waarden nauw samenhangen; het aange-
brachte onderscheid dient een analytische functie.

De dimensies waarmee hij dit onderscheid aanbrengt, zijn aan de 
ene kant consensus over waarden en normen en aan de andere kant de 
zekerheid over de kennis die nodig is om het probleem op te lossen. 
Deze dimensies reflecteren de definitie van een probleem als een kloof 
tussen een norm of waarde en een perceptie van een bestaande of ver-
wachte situatie – de zekerheid over de benodigde kennis is gerelateerd 
aan een situatie. De vier typen beleidsproblemen kunnen nu als volgt 
gekarakteriseerd worden.

13)  Idem: 26-30.

figuur 3.2 Vier typen beleidsproblemen en corresponderende bestuurlijke strategieën.
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timiteit van het bestaan van verschillende waarden en normen. Waarden 
worden in dit type beleid, dat Hisschemöller ‘onderhandelen’ noemt, 
dus enigermate geobjectiveerd. Dat is ook noodzakelijk in dit beleids-
type, omdat anders een uitzicht op haalbare oplossingen blijft steken 
in al of niet openlijke waardeconflicten. De onderhandelingsruimte is 
daarmee wel beperkt; zo kan niet gesproken worden over het opgeven 
van het behoud van het urnenveld en staat ook het prijsgeven van het 
oefenterrein niet ter discussie.

De omslag in het beleid in de tweede fase, die ik heb beschreven als 
veranderingen in de structurering van het probleem, is daarmee echter 
nog niet verklaard. De vraag waarom die wijziging zich voordeed, is nog 
onvoldoende beantwoord. Het initiatief van de UvA-archeologen leverde 
een belangrijke bijdrage, zoveel is wel duidelijk: door het opgraven van 
een aantal grafheuvels kwam er immers kennis beschikbaar over het 
verleden. Het toegankelijk maken van die resultaten voor het publiek is 
vervolgens voor de gemeente Weert een belangrijke zaak, omdat zij het 
gebied een recreatieve betekenis wil geven.

Wat hier plaatsvindt, duiden bestuurskundigen aan met het begrip 
‘congruente betekenissen’, een concept dat ik in de rest van dit hoofdstuk 
nader zal uitwerken. Maar eerst bespreek ik het handelen van professio-
nals en vervolgens de begrippen ‘handelings-’ en ‘beleidstheorieën’.

3.2 Naar een handelingstheorie

Tot nu toe heb ik het verhaal van de Boshoverheide behandeld als een 
beleidsproces, een proces dat in gang werd gezet door het handelen van 
een beleidsactor, de ROB, die als uitvoerende dienst van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Monumentenwet in 
werking stelde ter bescherming van het urnenveld. Dit besluit had gevol-
gen voor de militairen, waardoor er een proces van communicatie en 
interactie ontstond tussen Defensie en ROB.

We kunnen de actoren in dit proces, de archeologen en de militairen, 
echter ook opvatten als uitoefenaars van een beroep. Het is deze invals-
hoek die de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Donald Schön kiest in The 
Reflective Practitioner, een empirische studie over hoe ‘professionals’ te 
werk gaan bij de uitoefening van hun vak.18 Onder een ‘goede’ professi-
onal verstaat hij iemand die problematische gevallen bewust beschouwt 

18)  Schön 1983.

sluit van participatie. Dit hoeft geen bewuste uitsluiting te zijn; het komt 
eenvoudig niet bij de ROB op dat andere betrokkenen iets zinnigs over 
de omgang met urnenveld kunnen beweren.16

De omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase laat zich 
typeren als de overgang naar een matig gestructureerd probleem. Terwijl 
de ROB in de eerste fase niet erkende dat er sprake was van strijdige 
maar in principe gelijkwaardige belangen, is de Rijksdienst later gaan 
beseffen dat ook de militairen een legitieme claim op het gebruik van 
de ruimte kunnen doen gelden. Dit inzicht in het bestaan van conflicte-
rende doelen, leidt er in eerste instantie echter toe dat de ROB verlangt 
dat Defensie het beschermde gedeelte volledig opgeeft als oefenterrein, 
maar dat blijkt niet haalbaar. Wel is dit inzicht noodzakelijk voor het 
toekennen van een nieuwe betekenis aan de situatie. In het op initiatief 
van de UvA ingestelde samenwerkingsproject krijgt deze nieuwe bete-
kenis pas goed gestalte. De conflicterende doelen blijken omgebogen 
te kunnen worden naar een perspectief van integratie van meerdere, 
verschillende doelen, die een bredere betekenis van het urnenveld impli-
ceren. Naast de wetenschappelijke betekenis komt de cultuurhistorische 
waarde van het urnenveld prominent in beeld, waarmee de zichtbaarheid 
van de cultuurgeschiedenis een belangrijk element wordt dat op zijn 
beurt weer ingezet kan worden voor recreatie- en educatiedoeleinden 
en het toegankelijk maken voor het publiek. Maar ook de betekenis als 
oefenterrein blijft gehandhaafd, zij het dat het oefenen in het gebied van 
het urnenveld wordt beperkt.

Ons voorbeeld laat zien dat een participatiebenadering waarbij niet 
alleen de ROB en de militairen, maar meerdere deelnemers met verschil-
lende belangen zijn betrokken, zoals de archeologen van de UvA en de 
gemeente Weert, een vruchtbare synthese oplevert. Juist het openstellen 
van de discussie blijkt de kans op het ontstaan van nieuwe inzichten te 
vergroten, terwijl intuïtief de verwachting is dat het vinden van oplossin-
gen daardoor complexer en bemoeilijkt wordt.

Het beleidsproces is nu – in de tweede fase – in de termen van 
Lindblom een proces van ‘wederzijdse aanpassing’17 geworden, waarin 
andere perspectieven en visies op het beleidsprobleem aan bod kunnen 
komen en de mogelijkheid ontstaat alternatieve oplossingen te onder-
zoeken. Dit betekent dat de consensus niet zozeer betrekking heeft op 
de in het geding zijnde waarden zelf, maar op de erkenning van de legi-

16)  Schaap & Van Twist (2001: 255) typeren een dergelijke 

uitsluiting als ‘onbewust sociale geslotenheid’.

17)  Lindblom & Woodhouse 1968.
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Waarderingssystemen voorzien de professionele actor met het ‘gereed-
schap’ om in eerste instantie de problematische situatie te taxeren, 
waarmee het proces van reflection- in-action in gang wordt gezet. Opge-
bouwd uit ervaringen en de ‘kunst’ om nieuwe situaties te vergelijken 
met bekende gevallen in termen van overeenkomsten en verschillen, 
waarbij het bekende geval fungeert als metafoor of ‘exemplar’ in de zin 
van Thomas Kuhn, fungeert het stelsel van waarderingen als hulpmiddel 
bij een eerste, voorlopige definitie van het probleem.

Overkoepelende theorieën bestaan uit een taal, een manier van spre-
ken gerelateerd aan de scholing die een professional heeft doorlopen, 
waarmee een situatie in taal uitgedrukt kan worden. Ook het repertoire 
aan theoretische en praktische kennis afkomstig uit bijvoorbeeld een 
vakdiscipline behoort tot deze theorieën, terwijl een ander element 
ervan is hoe een professional afhankelijk van functie en institutionele 
context zijn rol definieert in bepaalde omstandigheden. Dit type theo-
rieën maakt het mogelijk de situatie in kwestie te beschrijven, te inter-

als unieke en complexe situaties, gekenmerkt door een grote mate van 
onzekerheid en ambiguïteit.

Schön baseert zich op observaties van professionals – ingenieurs, 
architecten, planners – tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden 
en komt tot opmerkelijke conclusies. Professionals in de meest uiteen-
lopende beroepen blijken op een vergelijkbare manier te werk te gaan. 
Geconfronteerd met een problematische situatie definieert een professi-
onal in eerste instantie het probleem op grond van een aantal opmerke-
lijke karakteristieken. De professional krijgt daarmee een eerste grip op 
de situatie, waardoor hij in staat is oplossingen voor zich te zien. Maar 
de situatie ‘praat terug’, zoals Schön dat noemt, en als de actor ‘luistert’ 
zal hij het probleem en de situatie opnieuw construeren. Op experi-
mentele wijze probeert hij de situatie te begrijpen én te veranderen. De 
onbedoelde gevolgen die deze experimenten kunnen veroorzaken, wor-
den niet op voorhand afgewezen als ‘foute’ uitkomsten, maar serieus 
genomen en gewaardeerd, waardoor de professional nieuwe betekenis-
sen kan vinden, die vervolgens weer kunnen leiden tot een nieuwe her-
structurering. Deze wisselwerking noemt Schön reflection-in-action.  
Zo komen steeds weer nieuwe oplossingen in beeld voor opnieuw 
gestructureerde problemen. Al doende bezint een professionele actor 
zich, denkt hij heen en terug tussen probleem en oplossing. Een actor 
is als het ware ‘in gesprek’ met de situatie tot zich een bevredigende 
oplossing voordoet.19

Een voorbeeld ter verduidelijking. De al eerder in hoofdstuk 2 
genoemde architect Oud worstelt met een probleem bij het ontwerp van 
een blok arbeiderswoningen in Hoek van Holland. Hij wil een bepaalde 
spanning aanbrengen in het huizencomplex die hij in zijn eerdere ont-
werpen miste. Het ontbreken van spanning waardeert hij dus negatief. 
Hij probeert hiervoor een oplossing te vinden door te experimenteren 
met de ronde vorm: ‘Ik heb weken zitten puzzelen hoe ik deze moeilijk-
heid kon oplossen (figuur 3.3). Het ronde had ik nodig, ter wille van het 
“universele” en de gespannenheid vanwege het heldere, dat daaruit 
resulteert. Ik probeerde van alles […]. Tot ik het vond!’20

Schön laat vervolgens zien dat een professional zich tijdens dit zoek-
proces laat leiden door allerlei waarden, ervaringen, kenniselementen 
en opvattingen. Dit geheel aan denkbeelden en ideologieën waarvan een 
actor zich niet altijd bewust hoeft te zijn, vat Schön samen in twee cate-
gorieën: ‘appreciative systems’ en ‘overarching theories’.21

19)  Idem: 78-104.

20)  Oud 1963: 54.

21)  Schön 1983: 270.

figuur 3.4 Studies voor woningbouw,  J.J.P. Oud.
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volgens overkoepelende theorieën en waarderingsystemen, in het geval 
van de architect een vierde element verschijnt: de voorkeur met betrek-
king tot de betekenis van een artefact. De denkbeelden over wat goede 
architectuur zou moeten zijn materialiseren zich in het wooncomplex 
en zijn daarmee de uitdrukking van de betekenis die de architect toekent 
aan zijn object. Deze betekenis is van normatief ontologische orde en 
geeft dus een voorkeur voor een bepaalde vormgeving weer.

Dit vierde element sluit goed aan bij de vier lagen van oordeels-
vorming van de theorie van Fischer. De problematische situatie en de 
oplossingen vormen bij zowel Fischer als Schön de twee niveaus van 
de eerste orde (de situationele rechtvaardiging en technische verifica-
tie). Het derde niveau (systeemondersteuning) bestaat in de theorie 
van Fischer uit de bredere beleidsdoelen en de waarden die zij verte-
genwoordigen, die Schön waarderingssystemen en overkoepelende 
theorieën noemt, gekoppeld aan een bepaald beroep. Het vierde niveau 
(rationele keuze), dat bij Schön dus enigszins impliciet bleef, kunnen 
we naar analogie van het werkproces van de architect benoemen als het 
niveau dat bestaat uit het toekennen van een betekenis aan het object of 
de zaak waarmee de betreffende beroepsgroep zich bezighoudt.

Om het professionele handelen van archeologen en planologen op een-
zelfde wijze te kunnen ontleden, is nog een theoretisch element nodig: 
het concept ‘handelingstheorie’. Op basis van de inzichten van Fischer 
en Schön hebben Grin en Van de Graaf het concept ‘handelingstheorie’ 
ontwikkeld, dat kort gedefinieerd luidt: een handelingstheorie is het 
stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan het handelen 
van die actor.25 Op basis van uitvoerig empirisch onderzoek hebben Grin 
en van de Graaf overtuigend beargumenteerd dat de handelingstheorie 
van zowel diverse beroepsgroepen als van beleidsmakers geconceptua-
liseerd kan worden volgens de structuur van de vier niveaus van Fischer 
en de inzichten van Schön.26

Een handelingstheorie van een professional bestaat uit vier lagen, 
onderscheiden in een eerste en tweede orde. De eerste orde bevat pro-
bleemdefinities en oplossingen van een specifiek (beleids)project in een 
bepaalde context, en de tweede orde kan worden begrepen als de blik, 
de meer generieke inzichten bestaande uit waarderingssystemen en 
overkoepelende theorieën, waarmee een actor die situatie beschouwt en 
op grond van die inzichten handelt.

25)  Grin & Van de Graaf 2001: 209. 

26)  Grin & Van de Graaf 1996a, 1996b.

preteren en uiteindelijk veranderingen te bewerkstelligen die voldoen.22

Nu wordt ook duidelijk wanneer een oplossing bevredigend is voor 
een professionele actor, en dat is een van de belangrijkste conclusies die 
Schön trekt, namelijk als de oplossing in overeenstemming is met zijn 
waarderingssystemen en overkoepelende theorieën.

De architect laat zich bij zijn zoektocht leiden door zijn denkbeelden 
over wat goede architectuur zou moeten zijn, die voortkomen uit zijn 
overkoepelende theorieën. In dit geval zijn dat esthetische theorieën, 
architectuurtheoretische inzichten en technische kennis en expertise 
aan de hand waarvan hij zijn experimenten uitvoert.

In Ouds esthetische theorie ontstaat spanning door het juiste gebruik 
van de elementen compositie, symmetrie en ritme, de (klassieke) basis-
principes voor de architectuur. Zijn architectuurtheorie houdt onder meer 
ideeën in over het universele, dat staat voor het ‘menselijke’, en de men-
selijke maat die harmonie moet brengen in de vorm van ‘het ronde’.23

De hoekoplossingen die Oud uiteindelijk vond, kenmerken zich door 
‘spanning-door-contrast’, een effect dat werd bereikt door een bepaalde 
combinatie van de rechte lijn en de ronde vorm: ‘Ik bracht op de gebogen 
hoekpartijen – en alleen daar! – een niet te grote uitkragende band aan. 
Daardoor had ik rechte en het gebogene gescheiden en toch doorgezet: er 
was nu spanning.’24

De architect Oud vertegenwoordigt een bepaalde richting of school 
in het denken over architectuur, in dit geval het modernisme, terwijl er 
in dezelfde tijdsperiode ook andere denkrichtingen zijn waar te nemen. 
Het bestaan van verschillende scholen in een bepaalde beroepsprak-
tijk wordt eveneens door Schön gesignaleerd. Dit neemt niet weg dat 
een beroepspraktijk in vele gevallen bestaat uit professionals die een 
opleiding in hetzelfde vak hebben gevolgd en daardoor overkoepelende 
theorieën zullen delen. We zullen hierna nog zien dat ook in de opleidin-
gen van archeologen en planologen verschillende ‘scholen’ bestaan en 
universiteiten verschillende accenten leggen in de opleiding.

Het interessante van het voorbeeld van de architect is, dat het laat 
zien dat naast de drie essentiële karakteristieken van het professionele 
handelen die Schön identificeerde, te weten: probleem, oplossing en ver-

22)  Idem: 268-283.

23)  Oud 1963: 52-55. De theoretische inzichten van Oud 

bestaan uit meer dan vormgevingskwesties; ook het 

functionele element speelt daarin een rol, maar dat laat ik hier 

buiten beschouwing.

24)  Oud 1963: 54, 55.
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vlak. Eenmaal herkend worden die sporen en de patronen die ze kun-
nen vormen geïnterpreteerd als een bekend fenomeen, bijvoorbeeld een 
paalkuil, een haardplaats of een kringgreppel. Het onderscheiden van 
een bepaalde configuratie van paalkuilen leidt dan tot de conclusie dat 
die configuratie een (plattegrond van een) huis of neutraler een gebouw 
voorstelt. Meerdere huizen vormen een nederzetting. Net zoals het 
voorkomen van meerdere kringgreppels wijst op een grafveld. Op dit 
niveau is dus al sprake van een overkoepelende theorie in de zin van 
Schön, een theorie die stelt dat een bepaalde cirkelvormige structuur, 
door archeologen een kringgreppel genoemd, in combinatie met een 
urn en/of crematieresten het overblijfsel is van een grafheuvel. Meer-
dere van deze structuren vormen een urnenveld.

De Canadese archeoloog Trigger noemt dit type theorieën ‘low level 
theories’, generalisaties van bepaalde vaak waargenomen patronen 
en structuren.29 In elke nieuwe situatie, een nieuwe opgraving pendelt 
de archeoloog tussen verschijnselen en algemene uitspraken op basis 
van bekende configuraties. Ook classificaties van artefacten – objecten 
inclusief grondsporen – door middel van typologische schema’s en 
dateringen behoren tot dit type theorieën. Zo kan een urnenveld geda-
teerd worden op grond van de vorm, het type urn of aan de hand van 
gevonden scherven. 

Een volgend type theorieën op een hoger niveau zijn de middle level 
theories, die vaak bestaan uit ontleningen aan andere wetenschappen, 
zoals de antropologie, biologie en geologie.30 Een voorbeeld hiervan is 
de interpretatie van Bloemers van het urnenveld op de Boshoverheide. 
Empirisch is vastgesteld dat het grafveld bestaat uit verschillende typen 
grafheuvels, ronde en langwerpige, de zogenaamde ‘langebedden’. Bin-
nen het type ronde grafheuvels komen kleinere en grotere heuvels voor. 
Nu gaat het erom deze verschillen in grootte te interpreteren in termen 
van de sociale structuur van de prehistorische gemeenschap die de graf-
heuvels opwierp. Bloemers interpreteert de verschillen als symptoom 
van een toenemende sociale complexiteit.31 Een dergelijke verklaring is 
gebaseerd op diverse veronderstellingen, in de eerste plaats dat de soci-
ale status (leeftijd, geslacht, verwantschap, functie) van een dode wordt 
gereflecteerd in de omgang met het lichaam na de dood.32 In de tweede 
plaats dat materiële verschillen, zoals het voorkomen van grotere en 
kleinere grafheuvels, erop wijzen dat materiële ‘goederen’ ongelijk zijn 

29)  Trigger 1989: 20, 21.

30)  Idem: 20-23.

31)  Bloemers 1993: 12-22. 

32)  Bloemers 1988: 61, 131-132. Zie ook Johnson 1999: 2-3, 49-50. 

Naar analogie van Grin en Van de Graaf zal ik later in dit hoofdstuk 
de ideaaltypische handelingstheorieën van archeologen, planners en 
beleidsmakers construeren, na eerst de elementen van de beroepen van 
respectievelijk archeologen en planners te behandelen die nodig  
zijn om de vier elementen van de structuur van de handelingstheorie  
‘in te vullen’.

3.2.1  Van beroep archeoloog

Als archeologen gevraagd wordt naar hun beroep in een situatie waarin 
dat niet onmiddellijk vanzelfsprekend is, zullen de meesten zeggen dat 
ze archeoloog zijn, in plaats van bijvoorbeeld ambtenaar of docent. 
Maar is het ook een beroepsgroep die voldoet aan de kenmerken die 
Schön onderscheidde?

Een beroepsgroep in de zin van Schön bestaat uit professionals die 
eenzelfde opleiding hebben gevolgd, een opleiding waarin de kennis en 
vervaardigheden worden verworven die noodzakelijk zijn voor de uitoe-
fening van het vak. Door het volgen van een dergelijke opleiding delen 
professionals een bepaalde categorie waarderingssystemen en overkoe-
pelende theorieën die inherent zijn aan het vak. Van belang is dat Schön 
hierbij aantekent dat een professional zich niet altijd bewust hoeft te zijn 
van deze koepel aan theorieën, Schön noemt dit – in navolging van M. 
Polanyi – tacit knowing, niet bewust gemaakte kennis en ervaring.27

Archeologen voldoen voor het grootste deel aan deze voorwaarden. 
Om te beginnen is er een universitaire opleiding die tot voor kort de 
enige onderwijsvorm was om het vak van archeoloog te leren.28 Zoals bij 
de meeste academische disciplines leidt de studie niet op voor een dui-
delijk omschreven beroep, behalve eventueel voor een functie aan een 
universiteit als docent en onderzoeker. ‘Onderzoek’ heeft in het taalge-
bruik van archeologen lang de betekenis gehad van opgraven waarbij 
dan ook het ‘uitwerken’ van de opgravingen hoort. Het leren opgraven 
is een elementair onderdeel van de opleiding, voor vele studenten zelfs 
het belangrijkste.

In de ‘veldcursus’ leren studenten het waarnemen van verschijnselen 
die voor archeologen relevantie bezitten, dat wil zeggen een betekenis 
hebben. Het begint met het waarnemen van verkleuringen in de grond 
en kleurverschillen leren herkennen zowel in het horizontale als verticale 

27)  Schön 1983: 52.

28)  1920 Groningen, 1951 Amsterdam, 1959 Nijmegen, 1962 

Leiden, 1971 VU. Sinds kort is er ook een hbo-opleiding.
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van de Stichting RAAP in 1985 was dan ook in eerste instantie bedoeld 
om werkeloze archeologen aan het werk te helpen. Omdat RAAP geen 
opgravingbevoegdheid toekwam, volgens de Monumentenwet, legde 
het zich toe op ‘archeologische veldverkenningen’ en specialiseerde het 
zich in de ontwikkeling en uitvoering van non-destructieve inventarisa-
tietechnieken en -methoden. Pas met het vrijgeven van de opgravingbe-
voegdheid eind jaren negentig zijn de beroepsmogelijkheden aanzienlijk 
uitgebreid.

De archeologische monumentenzorg is een taak van de ROB (zie 
hoofdstuk 1) en van de gemeente- en provinciaal archeologen. Terwijl 
recentelijk in sommige academische opleidingen AMZ als onderdeel 
is opgenomen en de mogelijkheid bestaat ‘erfgoedstudies’ te volgen, 
hebben veel van de archeologen werkzaam bij deze overheidsinstanties 
tijdens hun studie maar weinig geleerd over monumentenzorg. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de ROB zich vooral toelegde op opgra-
ven en wetenschappelijk onderzoek, publicaties, enig educatief werk en 
voorlichting. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe in de periode van Van 
Es de ROB getransformeerd werd in een wetenschappelijke dienst, en 
de monumentenzorg gemarginaliseerd tot het uitvoeren van de Monu-
mentenwet.

Om te bepalen welke vindplaatsen in aanmerking komen voor de 
monumentenstatus is een selectie noodzakelijk. Elke selectie vervolgens 
kan niet buiten een waarderingssysteem, een stelsel van criteria met 
behulp waarvan de waarde van een vindplaats wordt toegekend. De 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief is de leidraad bij het 
toekennen van deze waarde. Het hoofd van de afdeling Monumenten-
zorg, Klok, zegt over selectie het volgende, na eerst het doel van de AMZ 
te hebben vastgesteld: 

Doel is geselecteerde oudheidkundige monumenten te reserveren 
voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek én als zij behalve van 
wetenschappelijke betekenis ook van cultuurhistorische betekenis zijn 
deze monumenten blijvend te behouden. Selectie vindt plaats op grond 
van de wetenschappelijke betekenis en de genoemde cultuurhistorische 
waarde. Wetenschappelijke betekenis ontleent een monument aan de 
verwachtingen die op grond van verworven gegevens – anders dan door 
volledig onderzoek – zijn gewekt. Deze gegevens kunnen betrekking heb-
ben op het karakter, de datering, de gaafheid, de situering, de onderlinge 
samenhang en/of de zeldzaamheid van het monument. De verwachtin-
gen betreffen, populair gezegd, de mogelijkheid door onderzoek een nog 
niet geschreven zinvolle bladzijde aan het boek der geschiedenis toe te 
voegen. Van cultuurhistorische waarde is sprake als het monument zicht-

verdeeld in een samenleving. Vervolgens wordt deze ongelijkheid direct 
in verband gebracht met sociale ongelijkheid. Al deze aannames, die 
zijn ontleend aan de antropologie, worden in dit geval als uitgangspun-
ten gehanteerd, maar zonder explicitering. 

In de academische archeologie bestaat geen consensus over de juiste 
methodologie. Een van de kwesties is of opgraven pure feiten naar boven 
brengt, zoals Binford stelt, en of die onafhankelijk zijn van theorie, of dat 
alles theorie is, een opvatting waar met name de Engelse archeologen 
Shanks en Tilley de protagonisten van zijn. De vraag is wat er precies in 
de grond zit: het ‘evidence for the past’ of ‘evidence about the past’? Er 
worden drie of vier posities onderscheiden die zich bevinden tussen een 
rigoureus positivisme aan de ene kant en een extreem sociaal constructi-
visme aan de andere kant.33

Duidelijk zal zijn dat taal als onderdeel van het repertoire van een pro-
fessional, zoals Schön al aangaf, een niet te onderschatten rol speelt in 
de opleiding en de praktijk van de archeoloog. Taal moet niet uitsluitend 
als vakjargon worden begrepen, maar als een taalpraktijk: al het spreken 
en schrijven in een bepaald wetenschappelijk domein. In de wetenschap-
pelijke praktijk fungeren beschrijvingen als basis. 

Naast taal leren de studenten ook een attitude aan, met betrekking 
tot de waarde van het vak en de betekenis van het bodemarchief en hoe 
daar mee om te gaan. Deze attitude wordt niet expliciet aangeleerd, 
maar komt eerder ‘stilzwijgend’ tot stand en wordt tacit knowledge door 
de manier waarop de docenten over het vak spreken. Studenten leren op 
deze manier de bodem van heel Nederland als vindplaats te beschou-
wen, en dat aan te geven met de metafoor ‘bodemarchief’.

Beroep

Het beroep is in de jaren zestig nog weinig gedifferentieerd en de 
beroepsmogelijkheden zijn dus ook zeer beperkt: universiteit of ROB en 
RMO en plaatselijke musea. In de jaren zeventig kwamen daar de func-
ties bij van stadsarcheoloog34 en provinciaal archeoloog.35 Het oprichten 

33)  Johnson 1999: 176-187. Trigger 1989.

34)  De eerste gemeente die een stadsarcheoloog aanstelde 

was Rotterdam in 1960, gevolgd door Amsterdam in 1971 en 

Utrecht in 1972. Van Es 1976.

35)  Acht archeologen aangesteld bij de ROB en voor de 

helft betaald door de provincie. Drie archeologen voor de 

noordelijke provincies, aangesteld bij de Rijksuniversiteit 

Groningen.
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Alle kenmerken die Schön identificeerde als elementen van het profes-
sionele handelen, blijken van toepassing te zijn op archeologen. Con-
frontaties met problematische situaties, het zoeken van oplossingen 
met behulp van overkoepelende theorieën en waarderingsystemen 
behoren tot de dagelijkse praktijk van de archeoloog. Al deze elementen 
vormen een onderdeel van de handelingstheorie van archeologen die nu 
geschetst kan worden.

Archeologen houden zich bezig met een onderzoeksproces dat ken-
nisvermeerdering van het verleden als doel heeft via het opsporen, waar-
deren en selecteren van vindplaatsen die zouden moeten bijdragen aan 
de noodzakelijk geachte of gewenste kennis.

De betekenis van het bodemarchief, die de voorkeur heeft, is de 
mogelijkheid tot de vermeerdering van kennis over het verleden; een 
voorkeur dus voor de wetenschappelijke betekenis. Op het niveau van 
de eerste orde draait het om het oordelen over de resultaten van het 
onderzoek dat moet leiden tot een selectie van waardevolle en ‘behou-
denswaardige’ vindplaatsen. De opsporing van mogelijke opgravingslo-

baar herinnert aan vroegere beschavingen. Deze waarde laat zich vaak in 
landschappelijke, educatieve, recreatieve of toeristische zin vertalen.36

In de praktijk blijken de genoemde criteria echter niet discriminerend 
te werken. Voor de academisch opgeleide archeoloog is alles immers 
waardevol, hoewel dit afhankelijk is van bepaalde voorkeuren.37 Zoals 
bij Boshoverheide bleek, hadden de archeologen in eerste periode 
geen belangstelling voor grafveldonderzoek. In de jaren tachtig vindt 
er een omslag plaats, geïnspireerd door de processuele benadering die 
algemene uitspraken wil doen over menselijke samenlevingen in het 
verleden, is het grafveldonderzoek opnieuw in de belangstelling van 
archeologen geraakt.38

De waarderings- en selectiecriteria die de ROB op verzoek van het 
ministerie ontwikkelt in de jaren negentig zijn dan ook niet geheel 
nieuw. Groenewoudt definieert een waarderingssysteem als ‘een pro-
cedure met behulp waarvan de verzamelde gegevens kunnen worden 
vertaald in een gekwantificeerd waardeoordeel’. De gegevens worden 
verzameld door inventarisaties van het bodemarchief. In de AMZ-
cyclus vinden we deze trits terug: inventariseren, waarderen, selectie. 
(zie hoofdstuk 1). Hij onderscheidt twee waardenstelsels: een op 
maatschappelijk-humanistische gronden gebaseerd stelsel waarbij 
het bodemarchief wordt opgevat als cultureel erfgoed, en een tweede 
regime op basis van academisch-wetenschappelijke waarden.

Een waarderingssysteem zou dan ook recht moeten doen aan zowel 
de maatschappelijke betekenis als de wetenschappelijke relevantie van 
archeologische vindplaatsen. Kwaliteit en potentiële informatiewaarde 
zijn normen die hieraan voldoen, omdat ze beide aspecten overkoepelen 
en een min of meer universeel karakter hebben Daarbij is de informatie-
waarde een afgeleide van de kwaliteit. De kwaliteit, waarmee uitsluitend 
de fysieke kwaliteit van archeologische overblijfselen wordt bedoeld, 
bepaalt namelijk in hoge mate of de potentiële informatie ook werkelijk 
betekenisvolle antwoorden kan genereren op wetenschappelijke en maat-
schappelijke vragen. De keuze voor kwaliteit als maatstaf is gebaseerd 
op het idee dat fysieke kwaliteit ‘objectief’ meetbaar is en daardoor te 
kwantificeren, ondanks het gegeven dat elk waardeoordeel een sociale 
constructie is.39. 

36)  Klok 1981: 33.

37)  Groenewoudt 1994.

38)  Bloemers 1988: 61.

39)  Groenewoudt 1994: 15.

Element van handelingstheorie archeologen

Oordelen over oplossingen Oordelen over behoud/bescherming 
dan wel opgraven gelet op de AMZ-
cyclus

Probleem definities Definiëring van het probleem:  
het verzekeren van voortgaande  
kennisverwerving 

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Wetenschappelijke theorieën en 
waarderings- en selectiecriteria

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Voorkeur voor de wetenschappe-
lijke betekenis van het bodemarchief: 
authentieke bron voor het doen van 
onderzoek gericht op kennisvermeer-
dering over het verleden

figuur 3.4 Handelingstheorie archeologen.
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deconcentratie’. Deze twee voorbeelden van een inrichtingsprincipe 
laten bovendien zien hoezeer sociale ideeën en ruimtelijke inrichting 
verbonden zijn. Heel duidelijk is dat in de wijkgedachte, waar sociale 
overwegingen de ruimtelijke vorm mede bepalen, maar ook de voor-
keur voor een regelmatige verstedelijking een sociale achtergrond heeft 
(hoofdstuk 2). De concepten vinden hun ultieme inspiratiebron in de 
kwaliteit van de ruimte en leefomgeving die planners nastreven.

De inrichtingsprincipes zijn goed beschouwd relatief constante 
opvattingen over een ‘goede’ inrichting van ruimte en samenleving en 
fungeren als waarderingssystemen. Taal, beeldtaal en metaforen spelen 
een belangrijke rol in de planconcepten, Randstad-Groene Hart bijvoor-
beeld. Het bijpassende inrichtingsprincipe is dan het open houden van 
het Hart. Hoe dat georganiseerd moet worden is een planningprincipe. 
In meer algemene termen is het handhaven van de stad-landdichotomie 
een van de constante inrichtingsprincipes. Planners lijken een voorkeur 
te hebben voor duidelijk herkenbare open ruimtes aan de ene kant en 
voor dichtbebouwde plekken aan andere kant. Het zoeken naar het 
juiste evenwicht tussen stedelijke en landelijke structuren is de kern van 
dit inrichtingsprincipe 41. 

Planningprincipes zijn denkbeelden over de voorbereiding, vorm, 
werking en het gebruik van plannen en maken deel uit van de overkoe-
pelende theorieën. Planningprincipes zijn dus enigszins een contai-
nerbegrip, waar onder meer planningtheorieën onder vallen, dus voor-
keuren voor bepaalde modellen van besluitvorming zoals het rationele 
model of een vorm van strategische planning. Ook de typen van plando-
cumenten behoren tot deze categorie (streekplan, structuurschets e.d.) 
en de al of niet gewenste participatie van het publiek bijvoorbeeld.42

Deze componenten van de planningdoctrine vertonen een sterke 
overeenkomst met de elementen van de tweede orde van Fischer en 
Schön en kunnen goed gebruikt worden bij de constructie van de hande-
lingstheorie van planners.

Opleiding

De beroepsgroep van planners bestaat niet alleen uit planologen, hoe-
wel die een groot deel van het beroep uitmaken, maar is breder van 
samenstelling. Een planoloog is niet automatisch een planner, een 
planoloog is een afgestudeerde in de planologie. Planologie is ook niet 

41)  Wissink 2000: 104-107.

42)  Van der Valk & Musterd (red.) 1998: 18-30. Faludi & Van 

der Valk 1994.

caties en potentiële monumenten vraagt vervolgens om een nieuwe 
keuze, een keuze tussen het opgraven of beschermen van de geselec-
teerde vindplaatsen. De reflectie op het eerste-ordeniveau behelst dus 
twee keuzemomenten: wat zijn de waardevolle vindplaatsen op deze 
locatie en hoe daarmee om te gaan. De gemaakte keuzes zijn de uit-
komsten van het oordelen over oplossingen. De selectie wordt getoetst 
aan de achtergrondtheorieën op het tweede-ordeniveau, die in het geval 
van de archeologen bestaan uit waarderings- en selectiesystemen en 
wetenschappelijke archeologische theorieën, aangevuld met inzichten 
uit andere wetenschappen, zoals de sociale en natuurwetenschappen. 
De betekenis die archeologen toekennen aan het bodemarchief is te 
vinden op het vierde niveau waar het om voorkeuren gaat met betrek-
king tot die betekenis.

3.2.2 Het van beroep planner 

Het denken over planning en hoe planning kan bijdragen aan de inrich-
ting van de ruimte is in hoofdstuk 2 aan de orde geweest. Denken over 
planning maakt deel uit van de overkoepelende theorieën en waarde-
ringssystemen van de professionals die het beroep van planner uitoefe-
nen en is een belangrijk deel van de opleiding in de ruimtelijke weten-
schappen, waarover later meer.

Planners hebben toegang tot een scala aan theoretische inzichten 
over de mogelijkheden en functies van planning. Ondanks de verande-
ringen in deze inzichten, die zich in de loop van de tijd hebben voorge-
daan, zijn er wel constant gebleven factoren aan te wijzen. Faludi en Van 
der Valk hebben het begrip ‘planningdoctrine’ geïntroduceerd als het 
geheel van samenhangende en duurzame denkbeelden over de ruimte-
lijke orde, de ruimtelijke ontwikkeling en de manier van aanpak om de 
gewenste inrichting te bereiken.40 Zij zien de doctrine als een dominant 
interpretatiekader, een gezaghebbende voorstelling van zaken, die pro-
fessionals in staat stelt de ruimtelijke en sociale werkelijkheid te begrij-
pen om vervolgens te kunnen handelen.

De duurzame denkbeelden krijgen vorm in inrichtings- en planning-
principes. Een inrichtingsprincipe omvat de manier waarop een plan-
gebied het beste kan worden ingericht volgens de planner en bestaat 
uit ruimtelijke planconcepten zoals de ‘wijkgedachte’ of ‘gebundelde 

40)  Faludi & Van der Valk 1994: 6-26. Van der Valk & Musterd 

1998: 19, 22. Zie ook Korthals Altes 1995.
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gegeven de mogelijkheden en beperkingen van complexe stedelijke en 
bestuurlijke constellaties. De definitie van ruimtelijke planning is als 
volgt: ‘de systematische voorbereiding van beleidsvormende en -uitvoe-
rende handelingen, die gericht zijn op het bewust interveniëren in de 
ruimtelijke orde, teneinde ruimtelijke kwaliteiten te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren’.45

Nijmegen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de beschikbare ruimte 
op maatschappelijk aanvaarde wijze kan worden verdeeld, ingericht en 
beheerd. De discipline heeft relaties met zowel de sociale als ruimte-
lijke wetenschappen. Het inrichten van de ruimte dient uiteindelijk een 
goede ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Studenten leren nadenken hoe 
ruimteconflicten op effectieve en efficiënte wijze en in samenwerking 
met andere betrokkenen aangepakt kunnen worden om dat doel te 
bereiken. Een planoloog wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

Hoewel de accenten verschillen zijn invloeden van de theorievorming 
duidelijk aanwezig in de drie opleidingen: de overheid heeft geen centrale  
positie meer in het denken over planning, waar mogelijk interactieve 
planvorming, planning als proces en relatie tussen ruimtelijke en sociale 
structuren. Ook is duidelijk dat een wetenschappelijke discipline heel 
goed een normatieve component kan hebben. Het meest uitgesproken 
is Groningen; daar staat planning in dienst van het maatschappelijk 
welzijn.

Het normatieve karakter van de opleidingen is ook impliciet een erken-
ning van het politiek-ideologische karakter van de ruimtelijke ordening. 
Daaruit volgt weer dat planning geen neutraal apolitiek instrument is.

Handelingstheorie planners

Het is nu mogelijk om het beroep van planner nader te definiëren en de 
elementen van de handelingstheorie van planners te schetsen. Planners 
zijn professionals werkzaam in een beroep dat zich bezighoudt met 
de planning van de fysieke (en sociale) leefomgeving vanuit een visie 
op de inrichting van de ruimte. Planning is gericht op interventie in de 
ruimtelijke orde, omdat zich ergens problemen voordoen die ‘ruimtelijk’ 
van aard zijn en een oplossing behoeven of om een bepaalde situatie of 
toestand te verbeteren, waarbij herinrichting noodzakelijk wordt geacht. 

45)  De Roo & Voogd 2004 (1995): 13. De Roo en Voogd zijn 

beiden hoogleraar in Groningen.

hetzelfde als planning, onder planologie versta ik de wetenschappelijke 
discipline. Waar de discipline zich mee bezighoudt volgt hieronder.

Het brede karakter van het beroep weerspiegelt zich wel in verschil-
lende opleidingen, zowel universitaire als hbo-opleidingen.43 Sommige 
universiteiten hebben een Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,44 
waarin planologie, demografie, economische en sociale en culturele 
geografie of fysische geografie bijeengebracht zijn. Andere universitei-
ten hebben studierichtingen planologie, vaak met gemeenschappelijke 
vakken met sociale geografie. De studie planologie heeft in de meeste 
gevallen een multidisciplinair karakter.

Hieronder volgen korte typeringen van de wetenschappelijke studie 
planologie, volgens de online studiegidsen van de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen en Nijmegen uit 2009.

Amsterdam UvA
Planologie is een sociaal-ruimtelijke wetenschap die onderzoek doet 
naar de verhouding tussen de samenleving en de inrichting van de 
ruimte. De discipline bestudeert ruimtelijke problemen in hun maat-
schappelijke context. De student leert kennis creatief toe te passen om 
oplossingen voor ruimtelijke problemen te formuleren in gegeven maat-
schappelijke omstandigheden. Studenten leren vanuit twee dimensies 
naar de werkelijkheid te kijken, vanuit het ruimtelijk object en vanuit 
handelingspraktijken. Het ruimtelijk object wordt opgevat als het geheel 
van fysiekruimtelijke ontwikkelingen en planmatige veranderingen in 
de leefomgeving op micro- en macroniveau. Handelingspraktijken zijn 
complexen van instituties en planning, waarin publieke en private par-
tijen voortdurend initiatieven nemen tot handelen.

Groningen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de fysieke leefomge-
ving kan worden beïnvloed op een manier die ruimtelijke kwaliteit, de 
kwaliteit van het leven en het maatschappelijk welbevinden bevordert. 
Studenten leren relevante theorieën, methoden en praktische vaardig-
heden, die nodig zijn om planologische vraagstukken te begrijpen, te 
ontleden, te verklaren in de fysieke, sociaal-maatschappelijke, bestuur-
lijke en historische context waarin ze plaatsvinden, om uiteindelijk in 
staat te zijn tot het doen van voorstellen voor planninggericht handelen, 

43)  Academische opleidingen in de planologie aan de 

universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Utrecht 

en Wageningen.

44)  Groningen en Utrecht.
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De evaluatie wordt getoetst aan de overkoepelende theorieën en waar-
deringssystemen van het planningsubject en bestaat uit planningtheo-
retische inzichten, inrichtingsprincipes zoals vigerende planconcepten, 
en diverse kenniselementen. Ideeën over een goede inrichting van de 
ruimte behoren ook tot dit repertoire, evenals taal, beelden en metafo-
ren. Dit zijn de opvattingen en inzichten van de tweede orde (laag 3).

De uiteindelijke voorkeuren hebben betrekking op de inrichting van 
de samenleving, in het bijzonder de inrichting van de ruimte (laag 4). 

3.2.3 Handelingstheorie beleidsmakers 

Ook beleidsmakers hanteren een handelingstheorie die nog niet aan 
de orde is geweest. Beleidsmakers spelen echter een belangrijke rol, 
zoals bleek in de Boshoverheide-kwestie, waarin het gemeentebestuur 
van Weert een aanzienlijke bijdrage leverde aan de oplossing van de 
conflicten. Ook in de drie casussen zijn het de gemeentebesturen die 
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de Vinexlocaties. Om het 
handelen van beleidsmakers inzichtelijk te maken is het dus zinvol hun 
handelingstheorie te schetsen. Voor de constructie van de handelings-
theorie van beleidsmakers baseer ik me op de beleidswetenschappelijke 
literatuur waarin het onderzoek naar het handelen van beleidsmakers 
volop in de aandacht staat. Dat het denken over doen van beleidmakers 
geconcipieerd kan worden als een beleidstheorie is al in de jaren tachtig 
terug te vinden in de literatuur.46 Bestuurskundigen hebben beredeneerd 
dat ook beleidsmakers te zien zijn als een beroepsgroep in de zin van 
Schön en dus gekenmerkt worden door een handelingstheorie.47

De handelingstheorie van beleidsmakers bevat weer de vier elementen 
die we bij de archeologen en planners zagen. Op het eerste niveau evalue-
ren beleidsmakers de doelen en middelen, waaronder de effecten en kos-
ten van een bepaald beleid zoals zij dat voorstaan. Het beleidsprobleem 
bevindt zich op de tweede laag en in de manier waarop beleidsmakers het 
probleem definiëren ligt de betekenis van de doelen en middelen van de 
eerste laag. In gevallen waarin de bodem een rol speelt omdat archeolo-
gen claimen dat het om een waardevol deel van het bodemarchief gaat, 
krijgen dergelijke terreinen op dit tweede niveau een betekenis toegekend.

46)  Hoogerwerf 1984. Ook in de Angelsaksische literatuur 

gebruikte bijvoorbeeld Sabatier (1987) een vergelijkbaar 

begrip: ‘policy beliefsystem’.

47)  Van de Graaf 1983. Van de Graaf & Hoppe 1989. Grin & 

Van de Graaf 1994, 1996a.

Planning is het plannen van ruimtelijke transformatieprocessen. Het 
object van planning kan als volgt worden omschreven: het object van 
planningprocessen is het formuleren van ruimtelijke ontwikkelings-
strategieën (plannen en programma’s) voor de leefomgeving die van 
invloed zijn op de aangetroffen ruimtelijke orde, op een manier die over-
eenstemt met de voorkeuren van het planningsubject voor de inrichting 
van de ruimte.

Reflectie op het niveau van de eerste orde gaat over de evaluatie van 
de planvorming, van de gevolgen en neveneffecten van verschillende 
ruimtelijke planningstrategieën (waaronder plannen en programma’s) 
en leidt tot een keuze voor een plan of ontwerp dat de kwaliteit van de 
leefomgeving het meest benadert (laag 1). De keuze is afhankelijk van 
het gebied en de situatie waarin het ruimtelijk probleem zich voordoet 
(laag 2).

Element van handelingstheorie Planners

Oordelen over oplossingen Oordelen over de gevolgen  
van verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Probleem definities Het vinden van een bij de aard van 
het plangebied passende synthese 
van ruimtelijke concepten en het 
kiezen van een daarvoor geschikte 
werkwijze

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Inrichtings- en planningsprincipes;
inzichten uit de sociale wetenschap-
pen

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving in het bijzonder van  
de ruimte

figuur 3.5 Handelingstheorie planners.
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3.3 voorwaarden voor gecoördineerd handelen

Als in een sociale omgeving waarbij meerdere actoren betrokken zijn, 
bepaalde doelen moeten worden verwezenlijkt, is het noodzakelijk dat 
die actoren succesvol samenwerken. De kwestie is hoe te komen tot 
succesvolle samenwerking, hoe gecoördineerd handelen niet aan het 
toeval over te laten, en welke condities daarvoor nodig zijn.

Gecoördineerd handelen is mogelijk als actoren consensus bereiken 
op het niveau van de tweede orde. Consensus op dit niveau is weliswaar 
een voorwaarde die voldoende is, maar toch tot de uitzonderingen 
behoort. Daarom is het van belang na te gaan of er andere, minder 
strengere condities dan consensus te vinden zijn om gecoördineerd 
handelen mogelijk te maken. Daartoe vergelijken we de handelings-
theorieën van archeologen, planners en beleidsmakers en gaan we de 
verschillen en overeenkomsten na. De overeenkomst is dat alle drie de 
beroepsgroepen geïnvolveerd zijn in een heuristisch zoekproces, dat 
voorgesteld kon worden als een gelaagd proces van oordeelsvorming, 
zoals in het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet met de theorie van 
Fischer. De structuur van dat proces, de opbouw in vier lagen met de 
onderscheiden elementen is hetzelfde, terwijl de inhoudelijke invulling 
verschilt. Dat betekent dat de drie beroepsgroepen zich onderscheiden 
door ongelijksoortige handelingstheorieën.

Beleidsmakers houden zich bezig met het ontwikkelen van beleidspro-
jecten die de toestand in de wereld zodanig trachten te beïnvloeden dat 
aan de voorkeur voor de inrichting van de samenleving zoveel mogelijk 
recht wordt gedaan. Voor planners geldt min of hetzelfde, behalve dat 
het in het bijzonder over de inrichting van de ruimte gaat. Daarentegen 
bestaat het object van het zoekproces van archeologen uit de evaluatie 
van de mogelijkheden tot voortgaande kennisverwerving die bijdraagt 
aan de geprefereerde betekenis van het bodemarchief.

In de respectievelijke handelingstheorieën zien we dit verschil terug 
in de positie die het begrip ‘betekenis toegekend aan het bodemarchief’ 
inneemt. Voor archeologen is het een normatief ontologisch concept – 
op het vierde, hoogste niveau van de handelingstheorie – waarmee de 
onderzoeksstrategieën worden beoordeeld of geëvalueerd. De betekenis 
van het bodemarchief is de drijfveer die de keuzes in het onderzoeks-
proces stuurt.

De twee niveaus van de tweede orde vormen het gezichtpunt van waar-
uit beleidsmakers de situatie en het specifieke beleid beschouwen, en  
ze vormen het toetsingskader voor de evaluatie van de doelen en midde-
len. De derde laag bevat de empirische en normatieve achtergrondtheo-
rieën, een meer algemene benaming voor de overkoepelende theorieën 
en waarderingssystemen van Schön. De voorkeuren voor de inrichting 
van de samenleving vormen de vierde laag van de handelingstheorie 
van beleidsmakers.48

48)  Ontleend aan Grin & Van de Graaf 1994, 1996a.

Element van handelingstheorie beleidsmakers

Oordelen over oplossingen Oordelen over effecten,  
neveneffecten en kosten van  
beleidsopties

Probleem definities Definiëring van het beleids probleem 
en het toekennen van een betekenis  
aan de beleidsdoelen en -middelen  

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.6 Handelingstheorie beleidsmakers.
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Geen gedeelde betekenissen, toch gecoördineerd handelen

Het ligt dus niet voor de hand dat actoren met ongelijksoortige han-
delingstheorieën, zoals beleidsmakers en planners aan de ene kant en 
archeologen aan de andere, in staat zullen zijn om ‘gedeelde betekenis-
sen’ aan een stuk bodemarchief toe te kennen. Volgens Grin en Van de 
Graaf is dat ook niet noodzakelijk. De auteurs hebben op overtuigende 
wijze aannemelijk gemaakt dat ook actoren met ongelijksoortige hande-
lingstheorieën heel goed een gemeenschappelijk handelingsperspectief 
weten te ontwikkelen gericht op een resultaat dat zowel wenselijk als 
realiseerbaar is. Om een dergelijk resultaat te bewerkstelligen, is het niet 
noodzakelijk dat actoren streven naar consensus over de in het geding 
zijnde waarden, noch naar het bereiken van een compromis. Het begrip 

Het toekennen van een betekenis aan het bodemarchief bevindt zich bij 
zowel beleidsmakers als planners op de tweede laag van de respectieve-
lijke handelingstheorieën. Daarmee is het een begrip van de eerste orde 
en vervult het een functie in een bepaald beleid als middel of doel. De 
betekenis die het bodemarchief krijgt toegekend vloeit voort uit de voor-
keuren voor de inrichting van de samenleving, voor beleidsmakers en 
planners een normatief ontologisch concept. Die voorkeuren inspireren 
de ontwikkeling van het beleid of plan dat aan de orde is, waarvan delen 
van het bodemarchief slechts een element zijn en eventueel een beteke-
nis toegekend krijgen als bijdrage aan de oplossing van het beleidspro-
bleem zoals gepercipieerd door beleidsmakers. Voor archeologen is het 
bodemarchief echter de ultieme inspiratiebron en het richtsnoer voor 
het onderzoek.

Element van handelingstheorie archeologen

Oordelen over oplossingen Oordelen over behoud/bescherming 
dan wel opgraven gelet op de AMZ-
cyclus

Probleem definities Definiëring van het probleem:  
het verzekeren van voortgaande  
kennisverwerving

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Wetenschappelijke theorieën en 
waarderings- en selectiecriteria

Normatief ontologische voorkeuren Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Planners beleidsmakers

Oordelen over gevolgen van 
verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Oordelen over effecten, neveneffec-
ten en kosten van beleidsopties

Definiëring  van het plannings-
probleem en het toekennen van een 
betekenis aan de plannen, waaronder 
het toekennen van een betekenis aan 
de terreinen die archeologen claimen 
als bodemarchief

Definiëring van het beleidsprobleem 
en het toekennen van een betekenis 
aan de beleidsdoelen en -middelen,  
waaronder het toekennen van een 
betekenis aan de terreinen die archeo-
logen claimen als bodemarchief

Planningtheorieën, ruimtelijke  
organisatieprincipes, inzichten uit de 
sociale wetenschappen

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Gewenste inrichting van de samen-
leving in het bijzonder van de ruimte

Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.7 Handelingstheorieën van archeologen, planners en beleidsmakers
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kan zijn voor anderen vanwege de functie als toeristisch of educatief 
interessante locatie. Om dergelijke gebieden beter te ontsluiten is een 
nieuw instrument bedacht, de fiets- en wandelroutes TRAP.

In de tweede fase blijft de betekenis van het terrein voor de militairen 
in de eerste plaats een oefenterrein. Zij stemmen echter wel in met een 
bepaalde mate van beperking van het oefenen door nu ook rekening 
te houden met de betekenis van het terrein voor anderen, de natuur- 
en archeologische waarden, de ‘archeologische inhoud’, zoals ze dat 
noemen. De negatieve betekenis die zij eerder aan het gemarkeerde 
gedeelte van terrein gaven, een obstakel, is omgedraaid in een matig 
positieve.

De gemeente Weert, die niet aanwezig was in de eerste fase, is nu 
bezig met de wijziging van het bestemmingsplan, onder andere in ver-
band met een nieuw aan te leggen luxe vakantiepark iets ten noorden 
van het urnenveld. De gemeente heeft een belangrijke inbreng. Omdat 
zij aan het gebied een recreatieve betekenis heeft toegekend, is de 
gemeente een groot voorstander van het benutten van de zichtbaarheid 
van het urnenveld en het toegankelijk te maken voor het publiek. Zeker 
omdat de resultaten van de opgravingen zich uitstekend lenen om een 
toepassing te vinden in de fietsroute.

Dit is een mooi voorbeeld van congruente betekenissen. Al deze 
verschillende, maar positieve betekenissen, toegekend door de verschil-
lende betrokkenen, brengen samengenomen een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief voort, waardoor gecoördineerd handelen en een 
oplossing waarin iedereen zich kan vinden mogelijk worden.

Alle actoren zijn in staat geweest een bredere betekenis te geven 
aan de terreinen die archeologen claimen als bodemarchief, ook de 
archeologen zelf. Die bredere betekenissen zijn veranderingen op het 
eerste-ordeniveau en bleven binnen de grenzen van de tweede-orde-
opvattingen. Dat is precies waarom congruente betekenissen verschil-
len van gedeelde betekenissen of het najagen van gedeelde waarden.51 
Congruentie is een theoretisch concept, maar gericht op de praktijk, het 
praktisch handelen. Actoren zullen in het algemeen handelen in over-
eenstemming met de eigen tweede-orde-overtuigingen en zeker niet in 
strijd met de eigen handelingstheorie. Die overtuigingen en opvattingen 
zijn veelal een constante en zullen niet snel ter discussie staan.52

51)  Grin 2006: 122, 123.

52)  Schön 1983: 268-275.

‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en van de Graaf als voor-
waarde voor de coördinatie van het handelen van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën.49

Het bewust op zoek gaan naar ‘congruente betekenissen’ volstaat in 
deze optiek om gezamenlijk gedragen oplossingen tot stand te brengen. 
Het begrip ‘congruente betekenissen’ duidt een vorm van overeenstem-
ming aan die wordt bereikt als de betrokken actoren ieder voor zich 
een positieve betekenis toekennen aan het gemeenschappelijk object 
van beleid, die tegelijkertijd zinnig en uitvoerbaar is in de ogen van alle 
betrokkenen.

Ik zal dit weer toelichten met het geval van de Boshoverheide, waar 
zich in de tweede fase zodanige veranderingen hebben voorgedaan in 
de betekenis die de betrokkenen toekennen aan het ‘terrein door archeo-
logen van waarde geacht’, dat er sprake is van congruente betekenis-
sen. In de tweede fase verandert de stellingname van de actoren. Voor 
een groot deel is dit op het conto te schrijven van de UvA, die nieuwe 
ontwikkelingen in gang zette. De UvA, een nieuwe actor in het proces, 
doorbreekt de impasse met het voorstel om een deel van het urnenveld 
op te graven en met proefsleuven te onderzoeken. De voorkeur voor 
onderzoek gericht op kennisvermeerdering die alle archeologen nastre-
ven heeft prioriteit gekregen. Deze verandering is ingegeven door de 
processuele archeologie, een neopositivistische benadering, die vooral 
geïnteresseerd is in langetermijnontwikkelingen en culturele processen. 
Grafvelden zijn in deze benadering bij uitstek geschikt om dergelijke 
ontwikkelingen te onderzoeken. Het resultaat is dat er een verhaal over 
het urnenveld kan worden verteld op de informatiepanelen langs de 
fiets- en wandelroute. Doordat bovendien de opgravingen een functie 
krijgen in het onderwijs, leren de studenten de technieken en methoden 
van het bodemonderzoek. Het bodemarchief in de betekenis als oefen-
terrein voor studenten in de archeologie is een van de nieuwe beteke-
nissen. Deze gelukkige combinatie van doelen opende in dit geval de 
mogelijkheid tot congruente betekenissen.

Niet verwonderlijk blijft de voorkeur van de archeologen voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief dus recht overeind. Daar-
naast verschijnt de cultuurhistorische betekenis van het urnenveld, een 
betekenis die de ROB alleen hanteert voor zichtbare overblijfselen van 
het verleden.50 De ROB is gaan inzien dat juist die betekenis van belang 

49)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996a. Grin 2006.

50)  Klok 1981: 33.
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Hoewel de veranderingen deels te danken waren aan een gelukkige 
samenloop van omstandigheden die de archeologen, militairen en 
gemeente Weert bij elkaar bracht, zijn die omstandigheden juist ook 
als oorzaak aan te merken van de bewuste poging om de situatie te 
verbeteren. De shock die ontstond door het optreden van het Duitse 
legeronderdeel, maar ook de cumulatieve effecten van de continue 
beschadigingen zette de reflectie op gang. De belangstelling die het 
urnenveld daardoor in de media kreeg, zal de urgentie om iets te doen 
hebben versterkt. Elementen van de omstandigheden geven een aan-
wijzing over de voorwaarden voor het ontstaan van congruente bete-
kenissen. Ook het besef dat bij het hoofd monumentenzorg van de 
ROB is doorgedrongen dat effectiviteit van de wettelijke bescherming 
in de praktijk te wensen overlaat, en de veranderende opvattingen over 
monumentenzorg, zullen meegeholpen hebben een andere aanpak voor 
te stellen. Het belang van restauratie en consolidering van grafheuvels 
is een van die veranderingen. Het initiatief van de UvA paste daar goed 
bij. Het opgraven en het leggen van de proefsleuven waren zowel een 
leermoment voor studenten, als de manier om kennis te genereren over 
de vroegere bewoners en hun grafrituelen. Bovendien leverde deze stra-
tegie kennis op die benut kon worden voor de restauratie en consolida-
tie van het urnenveld. Die kennis was voor de gemeente Weert op haar 
beurt belangrijk voor het publiekelijk toegankelijk maken van het gebied. 
Zo paste alles mooi in elkaar. 

Hiermee zijn de begrippen geïntroduceerd waarmee de casussen in de 
volgende drie hoofdstukken kunnen worden geanalyseerd. De centrale 
vraag daarbij is of ook in die gevallen kansen op het ontstaan van con-
gruente betekenissen ontstonden. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden gegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden.

Voor de militairen op de Boshoverheide heeft het oefenen in dienst van 
de verdediging van volk en vaderland in tijden van nood nooit ter dis-
cussie gestaan. Voor de gemeente Weert is het gebied waar het urnen-
veld ligt een middel dat meehelpt om bijvoorbeeld een goede lokale 
leefomgeving te realiseren. Zonder tot in detail de handelingstheorie 
van de gemeente te kennen, is duidelijk dat er in haar achtergrondtheo-
rieën ‘ruimte’ aanwezig is om het urnenveld en het toegankelijk maken 
ervan als een positieve bijdrage te zien. Voor de archeologen is de zicht-
baarheid van het urnenveld een reden de cultuurhistorische betekenis 
mee te laten spreken – een situationeel bepaalde verandering. De voor-
keur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief blijft 
ongewijzigd.

Een andere oorzaak waarom actoren en professionals er maar spaar-
zaam toe komen om te reflecteren op het tweede-ordeniveau, is dat 
handelingstheorieën zelf-referentieel zijn en niet zelf-reflectief.53 Mensen 
in het algemeen zijn zich er lang niet altijd bewust van dat ze de wereld 
waarnemen door een referentiekader. Dat geldt ook voor professionals. 
Het vergt dus enige afstand voor archeologen of planners om te besef-
fen dat ze handelen vanuit een handelingstheorie.

Zeker als de actor handelt vanuit een positie in instituties en organisa-
ties die, naast wettelijke regels, gebonden zijn aan maatschappelijke nor-
men en waarden.54 Binnen deze instellingen kunnen bepaalde opvattin-
gen en visies over de werkelijkheid worden ‘geïnstitutionaliseerd’ in een 
handelingstheorie en als vanzelfsprekend worden ervaren.55 Actoren die 
werken in organisaties en instituties waarin een bepaalde handelingsthe-
orie is geïnstitutionaliseerd, reproduceren die achterliggende opvattingen 
steeds opnieuw, in de praktijk van hun handelen. Deze te geringe afstand 
tot de vanzelfsprekendheid van de eigen opvattingen en voorkeuren 
geeft in de praktijk steeds weer problemen, zoals in de eerste fase van 
de Boshoverheide duidelijk het geval was. Het eenzijdig handelen van 
de ROB leidde niet tot het gewenste resultaat. Congruente betekenissen 
zijn dan ook moeilijk uitsluitend vanuit de eigen invalshoek te bereiken. 
Meestal zullen daar anderen met andere gezichtspunten bij nodig zijn. 
De overleggroep met de diverse partijen die in het geval van de Bosh-
overheide tot stand kwam, fungeerde als een ‘forum’ waar geleerd kan 
worden.56

53)  Van Twist 1995, 186-195. Schaap & Van Twist 2001: 255.

54)  Van der Valk & Faludi 1998. Hajer 1995.

55)  Schön & Rein 1994: 29, 30.

56)  Grin & Van de Graaf 1996b: 356-358.
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Elst-wEstERaam

 

 Proloog

Een van de eersten die, meer dan anderhalve eeuw geleden, op zoek 
gaat naar archeologische overblijfselen in de Betuwe is de predikant 
O.G. Heldring.1 Samen met een vriend, de student J.J. in de Betuw, wan-
delt hij in 1838 eerst naar Randwijk om daar te speuren naar Bataafse en 
Romeinse oudheden. Aanleiding voor hun wandeltocht is het gerucht 
dat er een nieuwe woerd ontdekt is. Zij willen daarom alle woerden in 
de Overbetuwe bezoeken om de bijzondere kenmerken ervan na te gaan 
en door vergelijking mogelijke conclusies te trekken. Via Heteren en 
Valburg bereiken de beide heren Elst. Ze bezoeken onder andere een 
hoge woerd onder de buurtschap Aam ‘waarop eene menigte duifsteen 
en scherven van urnen gevonden worden, zoodat de eigenaar ons zeide, 
dat letterlijk de ploeg op sommige plaatsen rammelde door de menigte 
van scherven.’2

In de buurt van deze woerden ligt de Ronde Hof, waar eveneens 
duifsteen, blauw marmer en urnen gevonden zijn. De eigenaar van deze 
Ronde Hof, Wessel Breunis, heeft eens ‘een steen, afkomstig van een 
grote pot, blijkbaar met eene X, gevonden’. Heldring verneemt van het 
bestaan van een plek, genoemd ‘den hoogen Hof’, waar tegenover zich 
een ‘spookboschje’ verheft. Zelf heeft hij deze Hof niet bezocht.3

Eind jaren zestig van de twintigste eeuw bezoeken medewerkers 
van de ROB ‘oude woongronden’ in de Betuwe en voeren ter plaatse 
veldcontroles uit. Zij doen dit op basis van de bodemkaarten van de 

1)  Heldring 1838. 

2)  Idem: 33.

3)  Idem: 32. Er zijn vele plekken die ‘Hoge Hof’ heten en ook 

meerdere ‘Ronde Hoven’, zodat het moeilijk is precies uit te 

maken waar Heldring is geweest. De buurtschap Aam geeft in 

ieder geval een aanwijzing. In de wandelroute Elst (Regionaal 

Bureau voor Toerisme KAN, z.j.) wordt ervan uitgegaan dat 

Heldring De Hoge Hof, dat later de monumentenstatus 

kreeg, heeft bezocht, zie fig. 4.1.

4 )
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figuur 4.1 Plangebied Elst.
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Ook de andere ‘oude woongrond’ in de buurt, bekend als Landaspad 
en Zwarte Hof en later Elst/Aam genoemd, wordt in 1983 wettelijk 
beschermd na een veldcontrole door Noordam.9 Het gebied bevat spo-
ren uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Er 
zijn menselijke botresten gevonden en merovingische kralen. Dit zou 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een Merovingisch grafveld.

Op het terrein Groenoord, de derde vindplaats, zijn in 1957 vondsten 
gedaan door de heer Elzinga, eigenaar van de grond. Hij heeft onder 
meer spinschijfjes gevonden uit de IJzertijd, die zich in het Gemeente-
museum van Arnhem bevinden. Ook dit terrein bevat vondsten uit de 
IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Het is in 1969 
nog voornamelijk in gebruik als boomgaard en voor een gedeelte als 
bouwland en biedt plaats aan boerderij en erf. In 1980 wordt het voor-
namelijk als bouwland gebruikt en zijn er rond de boerderij veel loodsen 
en schuren evenals een nieuw woonhuis gebouwd. Noordam vindt 
honderden scherven, nu ook merovingische. Op het hoogste gedeelte 
worden de meeste vondsten gedaan.

In 1983 wordt het voornemen tot wettelijke bescherming kenbaar 
gemaakt. Ook de nieuwe eigenaar tekent beroep aan. Naar aanleiding 
van dit beroep onderzoekt de ROB de percelen en wat er in de loop van 
de tijd mee is gebeurd. Nu blijkt dat er veel grondverzet is geweest voor 
de aanleg van de boomgaard in 1963 en later, in 1984, als de bomen 
weer gerooid worden. Verder wordt de grond regelmatig gewoeld. Ook 
in de toekomst zal woelen, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
nodig zijn. Voor woelen is geen vergunning ex. art. 12 van de monumen-
tenwet nodig. Woelen behoort tot ‘normale agrarische activiteiten’. Klok 
merkt daarbij op dat als de beschadigingen door deze vorm van gebruik 
bekend waren geweest ten tijde van het voornemen, het monument 
niet was voorgedragen voor wettelijke bescherming.10 De wettelijke 
bescherming gaat dan ook niet door. Het perceel krijgt de status van 
attentiegebied.11 Alle drie de terreinen worden in 1992 opnieuw door de 
ROB geïnspecteerd. De monumenten en het attentiegebied liggen in het 
toekomstige plangebied Westeraam en zijn in figuur 4.3 aangegeven.

In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijf ik het proces van interactie 
tussen de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Vinex-
locatie Westeraam. Voor de archeologen zijn dit de ROB, de Stichting 
RAAP, de provincie Gelderland en het Bureau Archeologie van Nijme-

9)  CMA C40-12; CAA 40C-32N.

10)  Memorandum Klok d.d. 14 februari 1984.

11)  CAA 40A-15Z.

Stichting Bodemkartering (Stikabo), die na de Tweede Wereldoorlog 
de Nederlandse bodem in kaart bracht. In 1946 was de Betuwe aan de 
beurt. In de buurt van Elst troffen de karteerders ‘vuile lagen’ aan met 
bewoningssporen, die zij benoemden als ‘oude woongrond’. Drie van 
deze oude woongronden die gekenmerkt worden door een hogere lig-
ging ten opzichte van de rest van het landschap zullen een hoofdrol 
spelen in dit hoofdstuk. Deze plekken staan bekend als De Woerd of De 
Hoge Hof, Landaspad of Zwarte Hof en Groenoord.

In een van die oude woongronden zet J. Noordam, veldtechnicus 
bij de ROB, in 1980 drie boringen in perceel 85 bij Elst. Het perceel is 
eigendom van de heer Breunisse en is in gebruik als boomgaard. De 
boringen geven een duidelijke aanwijzing voor ‘oude bewoning’, hoewel 
Noordam zelf geen vondsten heeft gedaan. Wel vermeldt hij dat ‘de 
eigenaar tijdens het planten van de bomen vondsten verzameld schijnt 
te hebben’. Ook zijn volgens een arbeider die Noordam ter plekke 
spreekt archeologische resten bij het planten van bomen en het graven 
van sloten gevonden. Het zuidoostkwadrant van dit perceel, genaamd 
‘de Woerd’, ‘lijkt zeker monumentwaardig’.4

In 1983 wordt dit kwadrant (voorlopig) wettelijk beschermd.5 Op de 
registratie van het monument wordt de aard ervan beschreven als: ter-
rein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en Vroege en 
Late Middeleeuwen. De reden van de bescherming is dat de vindplaats 
van algemeen belang is wegens zijn betekenis voor de wetenschap.6 
H.J.D. Breunissen, een achterkleinzoon van de Wessel Breunis waarmee 
dominee Heldring sprak, en eigenaar van het perceel dat sinds 1821 in 
het bezit is van de familie, tekent in december 1983 formeel bezwaar 
aan tegen de voorgenomen bescherming.7 Na overleg met Redmer Klok, 
hoofd Beschrijving en Monumenten van de ROB, trekt de eigenaar zijn 
bezwaarschrift in.8 De definitieve wettelijke bescherming ex. art. 19 van 
de Monumentenwet volgt in 1985.

4)   J. Noordam, 26 maart 1980, Beschrijving van perceel 85 

(kadastergegevens 1970) en verslag van boringen. 

5)  CMA nr. 40C-10; CAA nr. 40C-36N.

6)  Registratie onroerende archeologische Monumenten, z.j., 

rapporteur R.S. Hulst.

7)  De familie Breunissen bezat meerdere boerderijen in de 

omgeving, waaronder sinds 1821 de boerderij Westeraam. De 

laatste bewoner van de boerderij, Wessel, is een telg uit het vijfde 

geslacht. In 2007 brandde een schuur achter het woonhuis van 

de boerderij – intussen een saunacomplex – af, waarna grond en 

opstallen door GEM Westeraam aangekocht werden.

8)  Memorandum Klok d.d. 14 februari 1984. Het gesprek met Breunissen 

ging over de motieven voor zijn beroep en het gebruik van de grond.
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terrein waarin De Hoge Hof ligt is verkocht voor 1,5 miljoen gulden.12

Al eerder heeft de ROB de gemeente schriftelijk geattendeerd op de 
aanwezigheid van twee beschermde monumenten en een attentiegebied 
in het plangebied, die in principe onaangetast moeten blijven.13 Boven-
dien wijst de ROB erop dat de kans groot is dat er in het plangebied 
meer waardevolle archeologische terreinen voorkomen, gezien de geo-
morfologische opbouw. Het is daarom raadzaam het gebied ‘nog even’ 
nader te onderzoeken door een veldkartering. In een bijlage worden de 
monumenten zeer summier beschreven als verhoogde terreinen waarin 
sporen voorkomen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Mid-
deleeuwen (De Hoge Hof). De rest van de bijlage bestaat uit standaard 
informatie, zoals wettelijke verplichtingen en beheersvoorschriften, 
waarbij wordt aangegeven wat er allemaal wel en niet kan op een wette-
lijk beschermd terrein. De doelstellingen van de wettelijke bescherming 
worden als volgt geformuleerd:

12)  Klok, Status Elst, onder overleg 13 december 1994. 

13)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 14 oktober 1994.

gen. Van de gemeente Elst zijn de betrokken actoren het gemeentebe-
stuur en het ambtelijk apparaat. Verder participeren de grondexploitatie-
maatschappij (GEM-Westeraam) en, namens de gemeente, het steden-
bouwkundig ontwerp bureau Buro 5 Maastricht. 

4.1 Fase 1 (1994-1996) – de kwestie rond het station

De eerste schermutselingen

De gemeente Elst op wier grondgebied dit alles zich heeft afgespeeld, 
is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners, gelegen in de 
Betuwe ten zuiden van Arnhem, die in 1992 in het kader van de Vierde 
nota ruimtelijke ordening extra als uitbreidingslocatie voor woningbouw 
wordt bestempeld. Het gebied Westeraam ten oosten van de bebouwde 
kom van Elst wordt bestemd voor de bouw van 2350 woningen met 
bijbehorende voorzieningen. Het plangebied is circa 220 ha groot en 
ligt ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De noordelijke grens 
wordt gevormd door de Linge, terwijl Rijksweg 52 de oostelijke begren-
zing vormt en de Aamse straat de zuidelijke grens is (figuur 4.1). Het 
gebied is voor de helft in gebruik als grasland, de andere helft wordt 
gebruikt voor glastuinbouw, akkerbouw en als laagstamboomgaard.

De eerste confrontatie tussen ROB en gemeente Elst vindt plaats in 
het najaar van 1994. Aanleiding is een door de gemeente geplande sta-
tionslocatie, vooruitlopend op het ontwerp bestemmingsplan Elst/Wes-
teraam. De gemeente wil subsidie aanvragen bij de Europese Gemeen-
schap voor de bouw van dit station en heeft daarom behoefte aan snelle 
besluitvorming. Het probleem is echter dat de toegangsweg naar het 
station dwars over monument De Hoge Hof loopt en daardoor een ern-
stig obstakel voor de gemeentelijke plannen vormt (figuur 4.2). De ROB 
zet in op behoud van het monument. De Hoge Hof moet in situ behou-
den blijven voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, zoals een 
opgraving. In de discussies over deze kwestie blijven beide partijen op 
hun standpunt staan. De ROB argumenteert dat de gemeente al negen 
jaar op de hoogte is van het feit dat er twee beschermde monumenten in 
het plangebied liggen en dat er dus rekening mee gehouden had kunnen 
worden. De gemeente voelt er niets voor de plannen aan te passen; elke 
wijziging betekent een verlies van de kwaliteit van het ontwerp. Boven-
dien zijn grote stukken grond al verkocht aan projectontwikkelaars. Het 

figuur 4.2 Ontwerp stationslocatie.
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De impasse wordt enigszins doorbroken als de gemeente in een over-
leg, waar ook de burgemeester van Elst, Mr. H.T.M. Galama,16 aanwezig 
is, ingaat op het voorstel van de ROB om monument De Hoge Hof 
aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zoals gebruikelijk in de 
AMZ is het hele perceel waarin de bewoningssporen zijn aangetroffen 
beschermd. Het onderzoek door middel van proefsleuven is bedoeld 
om de grenzen van het monument vast te stellen. De resultaten van het 
onderzoek kunnen aanleiding zijn om de eerder ingenomen standpun-
ten te herzien. Bovendien zal het hele plangebied geïnventariseerd wor-
den op het voorkomen van archeologische overblijfselen.17

Beide onderzoeken worden in het voorjaar van 1995 uitgevoerd: het 
proefsleuvenonderzoek (een Aanvullend Archeologisch Onderzoek, 
AAO) door de ROB, de inventarisatie door RAAP. De voorlopige resulta-
ten zijn in april/mei 1995 bekend. RAAP heeft in eerste instantie alleen 
een verkennend booronderzoek (een Aanvullende Archeologische Inven-
tarisatie, AAI) uitgevoerd en de vondsten niet gewaardeerd.18 Daartoe is 
een volgend onderzoek nodig.

De rapportage van de ROB beslaat één A4’tje met de volgende bevin-
dingen: monument De Hoge Hof is circa 4 ha groot en is in gebruik als 
boomgaard en akkerland. Het terrein is verkend met 24 proefsleuven. 
Conclusie is dat de omvang van het monument met 2 ha aan de zuid-
zijde beperkt kan worden. Bewoningssporen bevinden zich voornamelijk 
in het noordelijke gedeelte, in het akkerland met misschien een kleine 
uitloop in de boomgaard die in het zuidelijke gedeelte ligt. De aange-
troffen sporen zijn alle van goede kwaliteit (gaaf). De meeste sporen 
werden gevonden op het ook zichtbaar hoogst gelegen gedeelte van de 
akker (onder andere aardewerk en botten). Het nederzettingsterrein uit 
de Romeinse tijd strekt zich een twintigtal meters ten oosten van het 
monument uit. Op de westelijke grens van het monument werden geen 
sporen aangetroffen. Ten noordnoordwesten van het monument is een 
tweede verhoging in het landschap zichtbaar, ertussen bevindt zich een 

16)  H.T.M. Galama was van 1980 tot 2000 burgemeester 

van Elst, waar hij de portefeuille ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting in zijn beheer had. Hij was voorzitter van 

de Gelderse Welstandcommissie en ondervoorzitter van het 

Gelders Genootschap (tot 1993). Bovendien was hij voorzitter 

van de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen. 

17)  Verslag bijeenkomst op 13 december 1994 in het 

gemeentehuis van Elst, Status Elst.

18)  RAAP, april 1995: voortgangsrapportage Eerste fase AAI 

plangebied Westeraam.

Deze monumenten zijn bedoeld voor blijvend behoud en toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek. De wettelijke bescherming dient om de 
belangen van archeologische Monumentenzorg veilig te stellen. Deze 
belangen bestaan uit het blijvend behouden van het monument als  
zichtbare herinnering aan vroegere beschavingen en/of uit het doen van 
oudheidkundig bodemonderzoek (opgravingen, waarnemingen) […].  
Dit betekent dat in de praktijk alleen onderzoek zal plaatsvinden als  
zuiver wetenschappelijke of andere belangen dit eisen en wanneer deze 
belangen zijn afgewogen tegen die van de AMZ.

Niet vermeld wordt wat die andere belangen zijn en hoe en door wie 
dergelijke belangen afgewogen worden. De gemeente wil meer weten 
over het wat en waarom van de beschermde monumenten: over 
welke archeologische waarden gaat het nu en waarom zijn zij wettelijk 
beschermd? Men wordt niet veel wijzer; de informatie die de ROB toe-
stuurt is vrijwel hetzelfde als voorheen. Naast sporen worden nu ook 
scherven van aardewerk als argument genoemd. Het terrein is wettelijk 
beschermd, omdat sporen en vondsten van wetenschappelijke waarde 
zijn en de grond niet of nauwelijks verstoord is. Kennelijk probeert de 
gemeente op deze manier te achterhalen of er ruimte zit in het stand-
punt van de ROB over de monumenten, want de ROB schrijft dat er na 
een hernieuwde bestudering van de gegevens geen reden is opvattingen 
te herzien. Een nieuw bestemmingsplan zal dan ook rekening moeten 
houden met de monumenten. Daarom zal de ROB bij een aanvraag van 
de gemeente voor een vergunning ex. art. 12 van de Monumentenwet, 
die nodig is voor het aanleggen van infrastructurele werken op een 
monument, de minister negatief adviseren.14

Intussen heeft de gemeente een bodemkundig, hydrologisch, grond-
mechanisch en waterhuishoudkundig onderzoek laten uitvoeren door 
de Grontmij. In de beschrijving van de resultaten van het onderzoek 
wordt een ‘oude bewoningsplaats’ – een terp met puinresten in de 
ondergrond – vermeld in de zuidoosthoek van het onderzoeksgebied.15 
Dit is waarschijnlijk het monument Elst/Aam. De Hoge Hof is dus niet 
herkend als oude woongrond door de Grontmij.

14)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 23 november 1994 

(94.891 SB/MK/mk).

15)  Grontmij, afd. Milieu, 27 oktober 1994.
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al in de geest van Malta werken, zegt de ROB. Als voorbeeld wordt de 
Betuweroute aangehaald, waar de NS het door archeologen noodzake-
lijk geachte onderzoek volledig financiert.

Een doorbraak uit de impasse komt echter uit een andere hoek. Eind 
juli is bekend dat de subsidie uit Brussel geen haalbare optie is. Daarmee 
lijkt een opening te ontstaan voor een wijziging in de plannen voor het 
station. Bovendien is er een nieuwe stedenbouwkundige aangesteld, die 
niet alleen bezig is met station maar ook met een structuurschets voor 
het hele plangebied. Toch is het volgens Geerards (hoofd Grond en Eco-
nomische Zaken, GEZ) ook in het nieuwe ontwerp onvermijdelijk dat het 
monument eraan gaat. Ook verkeersdeskundigen van de Grontmij zien 
geen andere oplossing. Het is dan ook onjuist volgens de gemeente dat, 
zoals de ROB wederom stelt, de eerste stedenbouwkundige geen reke-
ning heeft gehouden met het monument. De Monumentenkaart is zeer 
zeker geraadpleegd, de ontwerpers waren zich bewust van het feit dat er 
een monument aanwezig was, maar zagen geen andere mogelijkheden. 
Wel is enige haast geboden; Elst loopt al een jaar achter op het bouw-
schema. De bedoeling is om eind 1996 de bouwvergunningen gereed te 
hebben, opdat de bouw kan beginnen. De reeds aangevraagde vergun-
ning is volgens de ROB maar één jaar geldig. Het zou dan ook verstandig 
zijn de aanvraag aan te houden en zo nodig te herzien.

Uiteindelijk is de conclusie van dit overleg dat de nieuwe steden-
bouwkundige, Walk, samen met de ROB opnieuw zal bekijken of het 
monument ‘ingepast’ kan worden.23 Eind augustus ligt er een nieuw 
ontwerp van Walk, waarin het monument als open ruimte een plaats 
krijgt.24 De ROB kan hiermee instemmen en Walk zal zich inzetten om 
de andere betrokkenen van de gemeente te overtuigen van zijn ontwerp. 
Vervolgens gaat hij zijn ontwerp uitwerken tot een structuurschets en 
globaal bestemmingsplan. De ROB adviseert nu de eerdere vergunnings-
aanvraag in te trekken. Deze zou toch niet gehonoreerd zijn, omdat de 
aanvraag gebaseerd is op een achterhaald ontwerp. De ROB laat duide-
lijk weten het verlenen van een vergunning afhankelijk te maken van de 
bereidheid van de gemeente om gezamenlijk naar een goede oplossing 
te zoeken.25 De gemeente trekt de vergunningaanvraag op advies van de 
ROB terug.26 Monument De Hoge Hof zal ingepast worden in de nieuwe 
plannen voor de woonwijk; het gebied zal niet bebouwd worden.

23)  Verslag overleg te Elst, ROB en gemeente Elst d.d. 25 juli 1995.

24)  Status Elst, onder 29 augustus 1995.

25)  Overleg gemeente Elst en ROB, 29 augustus 1995,  

verslag in Status Elst.

26)  Brief B&W Elst aan de minister van OCW d.d. 1 oktober 1995.

laagte.19 Op een kadasterkaartje zijn wel de locaties van de proefsleuven 
aangegeven, maar niet de grenzen van het monument.

In het overleg dat eind mei plaatsvindt, verdedigen partijen hun 
eerder ingenomen standpunten. Hoewel de ROB meedeelt dat het 
monument kleiner van omvang is dan het wettelijk beschermde perceel, 
blijft vooral de burgemeester van mening dat het probleem daarmee 
niet is opgelost. Het ontwerp voor station en omgeving zal door elke 
aanpassing zeer zeker aan kwaliteit inboeten. Vooral de zichtlijnen en 
de ontsluitingswegen naar de woonwijk komen in gevaar. Het hoofd van 
Grondgebiedzaken ziet echter wel mogelijkheden om gedeelten van het 
monument te behouden. De burgemeester blijft toch bij zijn voornemen 
een vergunning bij OCW aan te vragen om te bouwen op het monu-
ment. Hij wil dan wel garanderen dat het andere monument en het 
attentiegebied behouden kunnen blijven.20

De rapportage van het proefsleuvenonderzoek is tijdens het overleg 
niet beschikbaar, ook geen kaart waarop de grenzen van het monument 
zijn aangegeven. De ROB vermeldt niet dat het om 2 ha aan de zuidkant 
van het monument gaat. Pas eind juli deelt Klok mee dat het monument 
ingeperkt kan worden met 2 ha. Ook dan is er nog geen kaart beschik-
baar; deze wordt eind augustus overhandigd aan de gemeente tijdens 
een nieuwe bijeenkomst.21

In de tussentijd heeft de gemeente officieel de vergunning aange-
vraagd vergezeld van tekeningen en kopieën van de brieven van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Vaste Kamercom-
missie van OCW over de implementatie van het Verdrag van Malta.22 
Halverwege 1995 is ‘Malta’ landelijk een kwestie geworden. D66 stelt 
Kamervragen. Diverse gemeenten trekken aan de bel bij de VNG die 
op haar beurt brieven aan de Tweede Kamer schrijft. De kwestie is hoe 
het veroorzaker-betaalt-principe uitgelegd moet worden; wie zijn de 
bodemverstoorders nu precies die moeten betalen voor archeologisch 
onderzoek?

De Maltakwestie beïnvloedt het debat tussen de gemeente Elst en de 
ROB. De gemeente is zich er duidelijk van bewust dat Malta vooralsnog 
geen financiële verplichtingen schept omdat het Verdrag nog niet door 
het parlement is geratificeerd. Dit neemt niet weg dat diverse overheden 

19)  Krist, J.S. mei 1995: AAO Elst/Aamsepad/De Hoge Hof, M 40C-10. 

20)  Verslag overleg van bijeenkomst op 23 mei 1995.

21) Verslag overleg te Elst over archeologisch monument 40 

C- M 10 d.d. 25 juli 1995. Klok, Status Elst onder 1 augustus 

1995 en 29 augustus 1995.

22)  Brief gemeente Elst aan ROB d.d. 30 mei 1995.
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4.2 Fase 2 (1996-1997) – inventarisaties en planontwikkeling

Na deze eerste schermutselingen met de ROB neemt de gemeente 
de verdere planontwikkeling van Westeraam met voortvarendheid ter 
hand. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan brengt de gemeente 
in de loop van 1996 diverse nota’s uit. Om te beginnen een Startnotitie 
en een Nota van ambities voor de uitbreidingslocatie Westeraam, die 
in mei bestuurlijk gefi atteerd zijn. De ambities van Elst laten zich niet 
geheel onverwacht (zie hoofdstuk 2) onder de noemer brengen van 
kwaliteit en duurzaamheid. In de eerste plaats ruimtelijke kwaliteit die in 
de traditie van de Vierde nota vertaald wordt in gebruiks-, belevings-, en 
toekomstwaarde. Daarnaast staat architectonische kwaliteit hoog in het 
vaandel. De stationslocatie wordt niet meegenomen; daar zal een apart 
bestemmingsplan voor ontworpen worden.

Inventarisatie van het plangebied

Als onderdeel van de voorbereidingen voor het Masterplan heeft de 
gemeente het plangebied laten inventariseren door RAAP. Eind januari 
1996 overleggen de ROB, RAAP en de afdeling Stedebouw (SBO) van de 
gemeente over de conclusies en aanbevelingen in het concept eindrap-
port van RAAP.27 RAAP heeft zeven archeologische vindplaatsen – gebie-
den waarin concentraties van bewoningsporen zijn aangetroffen – opge-
spoord naast de al bekende monumenten en het attentiegebied (fi guur 
4.3). 28 Voor de gebieden rond het monument De Hoge Hof adviseert 
RAAP de bescherming met een strook van 50 m breedte in westelijke 
richting (vindplaats RAAP nr.3) uit te breiden en met een strook van 
15 m in oostelijke richting. Het gebied ten oosten van het monument 
vormt geen probleem; de geplande binnenste ringweg kan doorgang 
vinden. Over het noordelijk deel29 wordt in dit overleg niet gesproken en 
van vindplaats nr. 3 stellen zowel RAAP als de ROB voor dat er volstaan 
kan worden met begeleiding tijdens de bouwwerkzaamheden, bijvoor-
beeld door amateurarcheologen. Dit hoeft dan niet veel te kosten.
SBO heeft wel het voornemen een fi etspad aan te leggen op De Hoge 

27)  Defi nitief verslag van overleg op 30 januari 1996 

d.d. 7 februari 1996.

28)  Stichting RAAP: Westeraam, een archeologische kartering, 

inventarisatie en waardering (concept). Het defi nitieve rapport 

is van februari 1996, RAAP 115). 

29)  In RAAP-rapport 115 wordt voorgesteld ten noorden ook 

een strook van 15 m te beschermen (RAAP 115, p. 26).

figuur 4.3 Inventarisatie plangebied Westeraam met de drie monumenten.

Hof.30 Het commentaar van de ROB hierop is dat het monument dan 
eventueel opgehoogd moet worden. Opvallend is dat de resultaten van 
de eerder uitgevoerde AAO door de ROB, waarvan de conclusie was 
dat de omvang van monument De Hoge Hof met 2 ha aan de zuidkant 
beperkt kon worden, tijdens dit overleg niet aan de orde komen. Even-
min het feit dat de bevindingen van RAAP niet stroken met de conclu-
sies van de AAO. In vindplaats 3 zijn in de proefsleuven geen sporen 
aangetroffen.

30)  Memorandum, afspraken bijeenkomst SBO, RAAP en 

ROB d.d. 30 januari 1996 over het concepteindrapport van de 

Stichting RAAP.
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De ROB en RAAP bevelen aan vindplaats 6 op te graven, omdat de bui-
tenste ringweg hier is gepland en waarschijnlijk ook bebouwing. Het is 
misschien mogelijk een subsidie van de provincie hiervoor te krijgen. De 
ROB zal twee offertes maken, een minimale (alleen weg) en een maxi-
male variant (weg en bebouwing).

Vindplaats 2 is na een booronderzoek onderworpen aan een weer-
standsonderzoek. De resultaten wijzen op ‘eventuele muurresten in de 
ondergrond’. Toch is het niet nodig volgens RAAP vindplaats 2, evenals 
5 en 7 nader te onderzoeken. De ROB stuurt de gemeente zes weken 
later drie offertes conform de gemaakte afspraken.31

Verdere planontwikkeling

Intussen heeft de gemeente een projectgroep Westeraam in het leven 
geroepen die de voortgang en de inhoudelijke werkzaamheden stuurt. 
In samenspraak met de raadscommissies heeft de projectgroep een 
duidelijke voorkeur voor de hoofdopzet voor Westeraam ontwikkeld: de 
nieuwbouwwijk moet een eigen identiteit uitstralen, maar tegelijkertijd 
duidelijk deel uitmaken van het bestaande Elst. Deze opzet is uitgewerkt 
in het door het stedenbouwkundig Buro 5 Maastricht ontworpen Mas-
terplan, dat in oktober in de raad van Elst wordt besproken.32 R. Daniëls 
van Buro 5 is naast medeontwerper tevens projectleider van de planvor-
ming Westeraam.

Het Masterplan geeft de hoofdstructuur van het plan weer, waarbin-
nen verschillende buurteenheden zijn ontworpen met elk een eigen 
identiteit. B&W karakteriseren Elst in hun toelichting op het plan als een 
dorp in het Nederlandse rivierenlandschap. Deze ‘eigenheid’ van Elst 
evenals de ‘Elster schaal’ zullen de grondslag vormen van het plan. Het 
open landschap waarin Elst ‘los’ van Arnhem en Nijmegen ligt, moet 
behouden blijven. Tegelijkertijd zien B&W Elst als een dorp met stede-
lijke allures, gesitueerd tussen de grote steden Arnhem en Nijmegen. 
Deze ambivalentie wordt in de raadsvergadering gesignaleerd door J. 
Brouwer van de politieke partij Lijst 6. Het uitgangspunt van het behoud 
van het dorpse karakter voor de nieuw te bouwen wijk verhoudt zich 
volgens de woordvoerder van deze partij slecht met stedelijke allures.33

31)  Brief ROB aan gemeente Elst d.d. 14 maart 1996.

32)  Buro 5 Maastricht, augustus 1996. Buro 5 is door de 

gemeente gecontracteerd voor de planvorming tot en met het 

bestemmingsplan.

33)  Verslag van de openbare vergadering van de raad van de 

gemeente Elst, gehouden op 29 oktober 1996.

RAAP beveelt aan attentiegebied Groenoord (RAAP nr. 1) op te waarde-
ren tot ‘meldingsgebied’ en stelt voor het gebied naar het noorden te 
vergroten. Dit is geen probleem, omdat ook het noordelijk deel in de 
plannen zal worden ontzien.

In vindplaats 4 heeft RAAP een paar merovingische scherven 
gevonden. Deze vondsten vormen in eerste instantie voor RAAP geen 
aanleiding om een aanbeveling voor bescherming of nader onderzoek 
te doen. Het idee dat ergens in de buurt van vindplaats 4 een merovin-
gisch grafveld ligt, heeft echter bij de archeologen post gevat. De ROB 
stelt dan ook voor op deze plek een AAO te doen door middel van proef-
sleuven. RAAP zal de tekst van het conceptrapport conform veranderen. 
Afgesproken wordt dat de ROB een offerte zal maken. Uit de AAO zal 
moeten blijken of een opgraving noodzakelijk is.

figuur 4.4 Functiestructuur Westeraam.
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opgevat als een delicaat evenwicht tussen orde en samenhang aan de 
ene kant en complexiteit en verscheidenheid anderzijds.38 De rode draad 
van het ontwerp is het concept ‘van cultuurlijk naar natuurlijk’ en loopt 
als een diagonale lijn van zuidwest naar noordoost. Onder ‘cultuurlijk’ 
verstaan de ontwerpers een stedelijker voorkomen met een hogere 
bebouwingsdichtheid in aansluiting op het station. Meerdere functies 
met moderne ontwerpen krijgen hun plaats in een gesloten beeld. 
‘Natuurlijk’ betekent een landelijker aanzien met een relatief lage bebou-
wingsdichtheid. Traditionele ontwerpen en materialen zullen worden 
gebruikt en relaties met het buitengebied en groenelementen vormen 
een belangrijke component. Met dit concept zijn de al in het masterplan 
genoemde buurteenheden uitgewerkt. Zo worden bijvoorbeeld de buurt-
schap Aam, waarin een historische enclave gepland is rond het archeo-
logisch monument, en de buurtschap Groenoord traditioneel van opzet 
en zullen de woningen refereren aan een karakteristiek boerderijtype.

Het ontwerpbestemmingsplan is de formele en juridische uitwerking 
van de voorafgaande nota’s voornamelijk van het masterplan dat het 
formele beleidsvoornemen is (figuur 4.5).39 De gemeente Elst wil in Wes-
teraam een ‘levensloopbestendige’ woonwijk creëren waar het plezierig 
wonen is. Bij de opbouw van de wijk streeft de gemeente pluriformiteit 
na: ‘een wijk voor iedereen’. Woningen en woonomgeving moeten 
meegroeien met de veranderende behoefte van de bewoners gedurende 
de levensloop. Aanpasbaarheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid, 
duurzaamheid, differentiatie en doorstroming zijn de begrippen die 
hierbij horen. De bebouwing van Westeraam zal zich onderscheiden 
door een ‘dorps’ karakter.

De resultaten van het onderzoek naar de lokale woningmarkt dat 
Elst heeft laten uitvoeren, zijn meegenomen. Er is een grote vraag naar 
koopwoningen in diverse prijsklassen. Voor ouderen en andere kleine 
huishoudens is een gedifferentieerd aanbod aan huurwoningen nodig. 
Ook is er behoefte aan multifunctionele woningen: flexibiliteit van plat-
tegronden, maar ook van de grootte. Dit betekent ‘aanpasbaar’ bouwen. 
Totaal zullen er 2700 woningen worden gebouwd, waarvan 24% in de 
sociale sector (17% huur- en 7% koopwoningen), 32% in de middeldure 
sector (vooral koopwoningen) en 44% dure woningen (5% huur- en 
39% koopwoningen).

38)  Deze omschrijving van kwaliteit hebben de ontwerpers 

overgenomen uit de VROM-publicatie Het Beeldkwaliteitplan, 1996.

39)  Bestemmingsplan Westeraam, gemeente Elst d.d. 14 

december 1999: 9-17. 

‘Hechting’ is het begrip waarmee volgens B&W oud en nieuw een ruim-
telijk verband aangaan. De historische kenmerken van het gebied zijn 
mede de dragers van het plan en worden beschermd en soms nadrukke-
lijk versterkt. Zo blijven de nog herkenbare historische structuren, zoals 
de Linge, de buurtschappen Aam en het Aamsepad, zoveel mogelijk 
behouden, evenals de oude woongronden De Hoge Hof en Groenoord 
met de daarin gelegen archeologische monumenten en karakteristieke 
boerderijen. De Hoge Hof blijft onbebouwd en vormt een cruciaal open 
ruimtelijk element.

In totaal zullen er ongeveer 2500 woningen in het plangebied gesitu-
eerd worden met een bebouwingsdichtheid van 20 tot 25 woningen per 
ha. Uiteraard zijn in de nieuwe wijk ook voorzieningen nodig voor het 
welbevinden van de nieuwe bewoners: winkels, scholen, een ontmoe-
tingscentrum, voorzieningen voor cultuur, een gezondheidscentrum, 
speelvoorzieningen voor kleine kinderen, mogelijkheden voor (water)
recreatie. Ook bedrijven en kantoren krijgen een plaats.

Knelpunt is ten eerste het exploitatietekort. B&W denken dit tekort te 
kunnen wegwerken met behoud van kwaliteit. Het tweede knelpunt is de 
bebouwingsdichtheid. Bijna alle raadsfracties spreken over dit onderwerp.

De archeologische monumenten en vindplaatsen zijn volgens de 
gemaakte afspraken ontzien in het plan. De ontwerpers proberen in de 
schets van de functiestructuur van het plangebied de monumenten te 
verbeelden. Zij willen op plaatsen van de monumenten ‘archeologische 
kwaliteiten zichtbaar maken’ en geven deze idee vorm met tekeningen 
van botten en potjes zoals te zien in figuur 4.4.34 Ook de noodzakelijke 
opgraving van vindplaats 6 ten westen van het Landaspad wordt ver-
meld in het masterplan.35

De gemeente Elst heeft haar toezeggingen gestand gedaan en de 
gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het Masterplan op 29 oktober 
1996. Het Masterplan gaat eind januari 1997 de inspraak in; de ROB 
wordt hiervan in kennis gesteld,36 maar reageert niet. Anderen doen dit 
wel; in totaal zijn er dertien reacties van burgers en organisaties binnen-
gekomen op het Masterplan.

In het Beeldkwaliteit- en Buitenruimteplan Westeraam wordt in de 
eerste plaats opgemerkt dat kwaliteit een subjectief begrip is.37 Des-
ondanks is het mogelijk een zinvolle invulling te geven aan kwaliteit, 

34)  Masterplan augustus 1996: 61.

35)  Niet vermeld is de aanbevolen AAO op vindplaats 4,  

in de buurt van een ooit vermoed Merovingisch graf.

36)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 28 januari 1997.

37)  Buro 5 Maastricht, mei 1997.
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4.3 Fase 3 (1997-2002) - turbulenties

Deze nieuwe fase in het debat wordt gekenmerkt door onduidelijkheden 
en verwarring. Op papier lijkt alles geregeld, maar nu moeten de grond-
werkzaamheden – de daadwerkelijke ingrepen in de bodem – gepland 
worden, waarvoor weer nieuwe en andere gegevens nodig zijn.

In de afgelopen anderhalf jaar is de ROB ingrijpend gereorganiseerd 
en zijn er verschuivingen opgetreden in de personele sfeer. Nieuwe 
mensen moeten zich inwerken in de materie, eerder gemaakte afspra-
ken zijn niet meer duidelijk en er is verwarring om welke vindplaatsen 
het nu gaat. De gemeente vraagt de ROB om de opgraving van vind-
plaats 6 conform de offerte van maart 1996 in de zomer van 1997 uit te 
voeren. In tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken en de aanbe-
velingen van RAAP is de commissie Behoud en Onderzoek van de ROB 
nu van mening dat een opgraving van deze vindplaats geen hoge prio-
riteit geniet en stelt voor alleen een aantal proefsleuven over het terrein 
aan te leggen. Argument om deze koerswijziging aan de gemeente te 
verkopen is de reductie van de kosten die dit met zich meebrengt. Proef-
sleuven trekken is goedkoper dan opgraven.42

Een volgend probleem voor de ROB is dat de formele toezegging 
van de gemeente op basis van de eerdere offerte in geen enkel archief 
gevonden kan worden. Ook zijn volgens de huidige inzichten de begrote 
opgravingkosten te laag. De ROB heeft zich in een lastig parket gema-
noeuvreerd. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de ROB positief 
reageert op het bestemmingsplan, in het kader van het ex. art. 10 B.r.o.-
vooroverleg, waarbij wel de inspraaktermijn overschreden wordt. De 
gemeente wordt gecomplimenteerd met de wijze waarop het bodemar-
chief is ontzien door de monumenten en andere vindplaatsen in te pas-
sen in het plan. Nu is het van belang ervoor te waken dat ook de fysieke 
bescherming van de archeologische vindplaatsen wordt gegarandeerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan noemt de noodzaak van een vergunning 
voor grondwerkzaamheden op alle monumenten die dieper gaan dan 
60 cm onder het maaiveld. Dit zal echter nader bestudeerd moeten 
worden.43

42)  Intern memo ROB d.d. 7 juli 1997.

43)  Brief ROB aan B&W Elst d.d. 27 augustus 1997. In een 

bijlage worden de nieuwe benamingen van monumenten en 

meldingsgebieden weergegeven.

In het ontwerp bestemmingsplan, dat in juli 1997 verschijnt, is onder 
‘Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief’ een paragraaf van vijf pagina’s 
gewijd aan ‘Cultuurhistorie en Archeologie’. In het gedeelte over de 
archeologie is de tekst van de conclusies en aanbevelingen uit het 
RAAP-rapport 115 bijna letterlijk overgenomen. Ook de kaart met de 
resultaten van de veldkartering is afgebeeld.

Cultuurhistorische (waaronder archeologische) en landschappelijke 
kenmerken zoals het Aamsepad (oorspronkelijk een kerkepad, een deel 
ervan is ook wel ‘vrijerslaantje’ geheten), de Aamsebinnenzeeg en de 
Defensiedijk die onderdeel uitmaakt van een waterlinieverdediging, 
zullen een belangrijk aanknopingspunt vormen voor de verdere planvor-
ming. In het plangebied liggen verder zes gemeentelijke monumenten. 
Dit zijn vooral boerderijen uit de negentiende eeuw, gelegen aan Aamse-
pad en Landaspad en een cluster van drie rond Rijksweg Noord.40

Ecologisch gezien is het plangebied nauwelijks van belang. Wel is er 
een aantal bomen, dat in stand gehouden moet worden. Monumentale 
bomen bevinden zich vooral rond de boerderijen die de gemeentelijke 
monumentenstatus hebben (kastanjes, knotwilgen, platanen, linden en 
essen), daarnaast moeten de 269 populieren langs de Linge behouden 
blijven.41

40)  Idem: 24, 25.

41)  Idem: 25, 27.

beleidskader bestemmingsplan

– Bestemmingsplan Buitengebied dorp Elst

– Besluit Beheer Sociale Huursector

– Ontwikkelingsvisie KAN 

– VINEX, deel 1 ontwerp pkb

– Vinex uitvoeringsconvenant

– Landschapsontwikkelingsplan KAN 

– Streekplan Gelderland

– Beeldkwaliteitplan (VROM en WVC)

– Integraal waterbeheersplan Gelders rivierengebied

– Regionaal volkshuisvestingsplan 1995-1999

– Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen

1979

1992

1993

1990

1994

1995

1996

1996

1996

z.j.

1997

1997

figuur 4.5 Beleidskader bestemmingsplan.
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is, omdat het om een verploegde geul met materiaal zou gaan,46 terwijl 
net met de gemeente is overeengekomen dat hier onderzoek moet 
gebeuren.

Een nieuwe confrontatie tussen gemeente en ROB vindt plaats over 
de kwestie van de ontgrondingvergunning die de gemeente nodig heeft. 
De gemeente is met de provincie overeengekomen om in een vroeg 
stadium één ontgrondingvergunning, een zogenaamde ‘parapluvergun-
ning’ aan te vragen om vertragingen in de uitvoering van de bouw te 
kunnen voorkomen. Wel moet de gemeente vooraf aan de aanvraag 
een werkplan op besteksniveau indienen bij de provincie. De gemeente 
licht dit toe in een brief aan de ROB en constateert dat de voorgenomen 
ontgronding van de watergang enkele meters aan de zuidkant over 
het archeologisch monument De Hoge Hof gaat. Ook moet de grond 
aan de oost- en noordzijde van het monument opgehoogd worden. De 
gemeente wil de ontgronding aan de zuidkant verschuiven en dit uitwer-
ken in een werkplan om hiervan vervolgens aan de provincie medede-
ling te doen.47 De ROB antwoordt formeel dat dit natuurlijk niet kan: de 
geplande werkzaamheden zullen buiten het monument moeten vallen, 
anders is een vergunning ex. art. 12 van de Monumentenwet noodzake-
lijk.48 Ook stelt de ROB Gedeputeerde Staten van de provincie hiervan 
op de hoogte.49 Opnieuw blijkt dat de nieuwe medewerkers van de ROB 
niet meer op de hoogte zijn van eerdere onderzoeken en conclusies: De 
Hoge Hof zou immers met 2 ha aan de zuidkant ingeperkt kunnen wor-
den. De te graven watergang vormt dus geen enkel probleem! Negen 
maanden later deelt de gemeente mee dat ter plekke van monument 
De Hoge Hof geen ontgrondingen zullen plaatsvinden.50 Weer een jaar 
later besluit de provincie Gelderland positief over de ontgrondingaan-
vraag van de gemeente Elst. De oorspronkelijke aanvraag is veranderd, 
ook wat het archeologisch monument betreft. De watergang die direct 
aansluitend aan de zuidzijde van het monument was gepland, zal zuide-
lijker worden aangelegd.51

De gemeente kondigt aan dat het bestemmingsplan vanaf 24 juni 
1999 vier weken ter inzage ligt, evenals het beeldkwaliteitplan.52 Ook de 

46)  Intern memo, z.j. (na 19 januari 1998).

47)  Brief gemeente Elst aan ROB d.d. 5 augustus 1998.

48)  Brief ROB aan gemeente Elst (Ir. Van Velp)  

d.d. 17 augustus 1998.

49)  Brief ROB aan GS van Gelderland d.d. 17 augustus 1998.

50)  Brief gemeente Elst (Ir. van Velp) aan ROB d.d. 20 mei 1999.

51)  Besluit GS Gelderland d.d. 4 april 2000.

52)  Bekendmaking van B&W Elst d.d. 23 juni 1999.

In een overleg in oktober 1997 tussen Buro 5 – de ontwerpers van het 
bestemmingsplan –, de gemeente Elst en de ROB wordt hierover gespro-
ken. Doel van de bijeenkomst is om de diepteligging te achterhalen 
van de archeologische vindplaatsen. Lastig is dat de aanwezige drie 
personen elkaar voor het eerst zien en niet op de hoogte zijn van eerder 
gemaakte afspraken. Ook bij de gemeente houden zich andere men-
sen bezig met de planontwikkeling. Toch worden er nieuwe afspraken 
gemaakt over het verstrekken van aanvullende en ontbrekende gegevens 
door de ROB. Inzicht in de diepteligging van de vindplaatsen wordt op 
dit moment niet verkregen. Wel komt de inrichting van monument De 
Hoge Hof ter sprake. De medewerker van de ROB adviseert de gemeente 
contact op te nemen met de afdeling Inrichting en Beheer van de ROB.44

Omdat de stedenbouwkundige Walk bij een volgend overleg in janu-
ari 1998 weer wel aanwezig is en ook de voorgeschiedenis kent, worden 
de afspraken van oktober 1997 teruggedraaid. Eindelijk ligt de kaart 
van het RAAP-rapport 115 op tafel, zodat er enige duidelijkheid over de 
diverse vindplaatsen en de noodzakelijke acties ontstaat. De ROB geeft 
aan dat nader onderzoek noodzakelijk is voor gebied nr. 3. Dit moet op 
korte termijn gebeuren in verband met de bouwplannen voor eind 1998 
van de gemeente. De ROB zal een offerte maken voor een proefsleuven-
onderzoek van gebied nr. 3, hoewel daar in het verleden andere afspra-
ken over zijn gemaakt: archeologische begeleiding tijdens de bouw werd 
toen voldoende geacht. Alle bestaande offertes komen te vervallen en de 
ROB zal een nieuwe offerte inbrengen voor het nog nodige onderzoek 
en advisering.

Op het monument De Hoge Hof (inmiddels ‘’t Veld’ genaamd) is een 
school voor agrarisch onderwijs gepland. De ROB denkt dat dit wel kan 
als funderingen en drainages niet dieper dan 20 cm onder het maaiveld 
aangelegd worden. De kans bestaat dat het terrein toch opgehoogd 
moet worden. Eerst zijn bouwtechnische en bodemgegevens nodig, 
dan kan pas een oordeel worden geveld. De gemeente is bezig het mas-
terplan aan te passen en een voorlopig verkavelingplan te ontwerpen. 
De ROB krijgt dit toegestuurd met een tijdsplanning en fasering van de 
bouw. Ook zal de gemeente in overleg met betrokkenen een inrichtings-
schets voor het gebied van het monument maken.45

Binnen de ROB is de verwarring nog steeds groot. Het RAAP-rapport 
115 kan niet gevonden worden. Weer wordt door andere medewerkers 
opgemerkt dat een proefsleuvenonderzoek van vindplaats 3 niet nodig 

44)  Verslag bijeenkomst gemeente, Buro 5 en ROB d.d. 23 

oktober 1997.

45)  Verslag bijeenkomst gemeente en ROB op 19 januari 1998.
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De gemeenteraad van Elst keurt in haar vergadering van 14 december 
1999 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteit- en buitenruimteplan 
met de door B&W voorgestelde wijzigingen goed. De gewijzigde plan-
nen worden vanaf 30 december 1999 vier weken ter inzage gelegd.58

In april 2000 wil de gemeente overleg met de ROB over het tijdelijk 
plaatsen van schoollokalen op het monument De Hoge Hof of op 
gebied nr. 3 van het RAAP-rapport. Weer is er verwarring over de archeo-
logische vindplaatsen. Waar wil de gemeente die lokalen bouwen, zou 
de ROB zich moeten afvragen. Het monument is niet hetzelfde gebied 
als vindplaats 3. Weer zijn er nieuwe medewerkers bij de ROB die nu de 
zaak Elst/Westeraam behartigen. RAAP wordt gebeld om te horen hoe 
het zit. Nu pas komt de ROB erachter dat de conclusies van de AAO van 
vijf jaar geleden niet overeenkomen met die van RAAP. De ROB heeft 
destijds met een proefsleuvenonderzoek (AAO) alleen het monument 
bekeken. RAAP heeft op het monument zelf geen boringen gezet, alleen 
naast het monument in gebied nr. 3. Toch wil de ROB de zuidkant van 
het monument, waar niets gevonden werd, gaan controleren met de 
boorstaten van RAAP.59 Op het overleg dat de gemeente met de ROB 
voert, blijkt het om monument De Hoge Hof te gaan. Het monument is 
als groenvoorziening gepland, maar de verwachte bevolkingsontwikke-
ling maakt het noodzakelijk te voorzien in noodlokalen voor onderwijs 
en een randzone met parkeervoorzieningen. De ROB blijft het stand-
punt huldigen dat er geen of minimale aantasting van de archeologische 
waarden mag plaatsvinden. Misschien kan een aangepaste wijze van 
funderen uitkomst bieden. De gemeente zal dit onderzoeken. Er zullen 
hoe dan ook kabels en leidingen aangelegd moeten worden die dieper 
dan 20 cm de grond ingaan. Dit werk zal archeologisch begeleid moeten 
worden. Ook de inrichting van het monument komt ter sprake. Geza-
menlijk zal bekeken worden of er iets creatiefs met de historie gedaan 
kan worden.60

58)  Raadsbesluit d.d. 14 december 1999; Ter Inzage Legging 

d.d. 28 december 1999.

59)  Intern memo ROB d.d. 11 april 2000.

60)  Verslag overleg gemeente en ROB d.d. 24 mei 2000. 

Ook wordt een aantal andere locaties besproken buiten het 

plangebied Westeraam: doortrekking zuidtangent, voormalig 

rangeerterrein, Aam-zuid 4, de Pas, reconstructie Grote 

Molenstraat en de tempel onder de Grote Kerk.

ROB wordt hiervan op de hoogte gesteld53. De ROB reageert wederom 
te laat, geeft dit wel toe en biedt excuses aan. De gemeente wordt gepre-
zen vanwege de zorgvuldige omgang met het bodemarchief conform 
het rijksbeleid, zoals dat in de Cultuurnota 1997-2000 is vastgelegd; 
omdat het bodemarchief voor een zeer groot deel van het verleden de 
enige bron van kennis is, staat duurzaam behoud van ons cultuurhis-
torisch erfgoed in de bodem centraal; verder een paar kleine tekstwij-
zigingen ten aanzien van art. 20.54 In haar antwoord zegt de gemeente 
dat zij de reactie van de ROB heeft doorgestuurd naar de gemeenteraad, 
omdat dat volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bevoegde 
instantie is. B&W spreken echter de verwachting uit dat de gemeente-
raad de zienswijze van de ROB niet-ontvankelijk zal verklaren; de ROB 
geeft immers zelf aan dat een fout in de planning de oorzaak is van de 
overschrijding van de termijn en dat zij daarmee in verzuim is. Toch wil 
de raad de ROB in de gelegenheid stellen zijn zienswijze mondeling toe 
te lichten op de hoorzitting van de commissie voor de ruimtelijke orde-
ning.55 De ROB maakt hier geen gebruik van.

Op de hoorzitting lichten zeven personen en bedrijven hun ziens-
wijze toe. Sommigen zijn tegen de bouw van geluidsschermwoningen, 
anderen hebben bedenkingen tegen het plan omdat hun woningen wor-
den afgebroken. Een vertegenwoordiger van het Polderdistrict Betuwe 
heeft met het oog op ‘duurzaamheid’ problemen met de waterhuis-
houdkundige structuur en de beplanting.56

Het bestemmingsplan heeft 21 reacties uitgelokt. Diverse van deze 
zienswijzen zijn voor de gemeente aanleiding geweest om het bestem-
mingsplan te wijzigen. Deze veranderingen betreffen de geluidsscherm-
woningen. De gemeente heeft een nieuwe akoestische berekening 
gemaakt. De geplande spoorbrug voor fietsers en voetgangers wordt 
geschrapt omdat er te weinig fysieke ruimte is. Dit vergt ook aanpassin-
gen in het bestemmingsplan. Zo is er nog een aantal veranderingen.

De zienswijze van de ROB wordt niet-ontvankelijk verklaard op grond 
van verwijtbare termijnoverschrijding. Wel zal art. 20 van de voorschrif-
ten ambtshalve gewijzigd worden.57

53)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 22 juni 1999.

54)  Brief ROB aan B&W Elst d.d. 27 juli 1999.

55)  Brief B&W Elst aan ROB d.d. 2 sept. 1999.

56)  Verslag van de openbare vergadering van de commissie 

voor de ruimtelijke ordening d.d. 13 september 1999.

57)  Dit betreft tekstwijzigingen; zo wordt Monumentenwet 

vervangen door Monumentenwet 1988 en als adviesinstantie 

wordt i.p.v. de ROB de provinciaal archeoloog opgenomen.
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ringsresten van een Romeins gebouw uit de eerste eeuw na Christus. De 
vondst wordt onmiddellijk gemeld bij de provincie en de volgende dag 
zijn archeologen van het Bureau Archeologie Nijmegen op verzoek van 
de provinciaal archeoloog al bezig met een zogenaamd noodonderzoek; 
het blootleggen en optekenen, meten en fotograferen van de resten.

Vrij gauw blijkt dat het gebouw een afmeting heeft gehad van circa 
15 x 13 m. Puinresten op enige afstand rond de funderingen doen echter 
vermoeden dat het gebouw groter is geweest. Romeinse dakpannen zijn 
oostelijk van het gebouw aangetroffen. De archeologen denken in eer-
ste instantie aan een villacomplex. Ten zuidwesten van het gebouw zijn 
zes crematiegraven gevonden, iets verderop een vooralsnog geïsoleerd 
Romeins graf, ook met crematieresten. Het onderzoek wijst echter al 
snel uit dat het gebouw geïnterpreteerd moet worden als een tempel, een 
zogenaamde Gallo-Romeinse omgangstempel die uit steen was opge-
trokken (figuur 4.6). De ROB verklaart de vondst van nationaal belang. 
De vondst is extra interessant, omdat er in Elst al eerder, in 1947, twee 

4.4 Fase 4 (2002-2004) – stonehenge in de betuwe

Op 21 februari 2002 wordt op feestelijke wijze met een vuurwerkshow 
het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van de eerste fase van 
de woonwijk Westeraam, tien jaar na de eerste presentatie van de Vinex-
locatie. De bouw van woningen loopt dan al ernstig achter bij de plan-
ning, evenals in het hele KAN-gebied. Problemen met de grondaankoop, 
slepende onderhandelingen met diverse partijen en een beroep bij de 
Raad van State zijn hiervan de oorzaken. De vraag naar huizen is op dit 
moment groter dan het aanbod.61

Inmiddels heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. 
Elst bestaat niet meer als autonome gemeente, maar is opgegaan in de 
nieuwe gemeente Overbetuwe, waarvan ook Valburg en Heteren deel 
uitmaken.62

Eind april doen leden van de sectie archeologie van de Historische 
Vereniging Marithaime waarnemingen op het bouwterrein waar de 
graafwerkzaamheden intussen begonnen zijn. Westelijk van monument 
De Hoge Hof is een groot aantal grondsporen, een systeem van grep-
pels zichtbaar, waarin fragmenten van Romeins aardewerk en metaal 
zijn aangetroffen. Van deze bevindingen wordt verslag gedaan aan de 
projectleider van GEM Westeraam, De Vries, zowel schriftelijk als mon-
deling.63 De Vries krijgt het advies niet verder te gaan met de graafwerk-
zaamheden, maar contact op te nemen met de provinciaal archeoloog. 
De aard en omvang van het gevondene verdienen een nader onderzoek 
volgens de amateurarcheoloog. Als hij een dag later op het bouwter-
rein gaat kijken zijn alle grondsporen verdwenen, weggevaagd door de 
graafmachines. De Vries voert als excuus en verklaring aan dat later, op 
3 mei, een archeoloog en een geoloog van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. opnieuw onderzoek hebben verricht, maar niets nieuws ont-
dekten. De amateurarcheoloog vermoedt dat er voor de archeoloog van 
de KUN niets meer te zien was, omdat de graafwerken na zijn melding 
van de vondsten gewoon waren doorgezet. Hij brengt de ROB hiervan 
via een e-mail op de hoogte. Het werk om de grond bouwrijp te maken 
gaat gewoon door en de amateurarcheologen blijven waakzaam.

Maar dan vinden de amateurs op dinsdag 4 juni 2002 ten westen 
van De Hoge Hof, in de buurt van vindplaats 2, de natuurstenen funde-

61)  De Gelderlander, 2 januari 2001 en 23 februari 2002.

62)  Staatblad 321, Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke 

herindeling in de Overbetuwe.

63)  Kort verslag van de waarnemingen in Westeraam 

(deelplan 1) op 26 en 27 april 2002 door F.E. Colpaert.

figuur 4.6 Vooraanzicht van de Gallo-Romeinse tempel met waterput en palissade,  
rond 100 na Chr. Reconstructie door PANSA BV.
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Kennelijk zijn partijen het hier stilzwijgend mee eens, want afgesproken 
wordt dat Bureau Archeologie Nijmegen verdergaat met het opgraven, 
dat de ROB de regie heeft over het onderzoek, dat er een PvA (Pro-
gramma van Aanpak) zal worden opgesteld, waarin taken, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden exact worden vastgelegd. GEM zelf zou 
als opdrachtgever van het onderzoek naar de tempel kunnen fungeren. 
Het onderzoek wordt in twee delen gesplitst: onderzoek naar de tempel 
en omgeving (1) en onderzoek naar de andere archeologische vindplaat-
sen op Westeraam (2).

Wie het geheel gaat betalen, wordt niet helemaal duidelijk. In ieder 
geval stelt GEM een maximum van €35.000 ter beschikking voor het 
onderzoek in het zuidelijk deel van deelplan 1, dus niet voor het opgra-
ven van de tempel. Staande de vergadering geeft GEM opdracht aan 
Bureau Archeologie Nijmegen voor het onderzoek deel 2. Voor de 
opgraving van de tempel zal subsidie aangevraagd worden bij OCW.

Een volgende vraag is hoe het archeologisch onderzoek gepubliceerd 
zal worden. Bureau Archeologie Nijmegen maakt in ieder geval een 
zogenaamde basisrapportage. Vertaling daarvan in een meer publieks-
gericht verhaal lijkt een goed idee. Belangstelling van de pers zal niet 
uitblijven; iedereen zal vragen van de pers doorverwijzen naar GEM.66 
De pers heeft inmiddels al over de vondsten bericht: ‘Westeraam geeft 
funderingsresten uit het Romeinse verleden prijs’. Gevonden zijn de 
funderingsresten van een Romeins gebouw uit de eerste eeuw na Chris-
tus en zeven crematiegraven, kuilen met stukjes houtskool en de resten 
van verbrande, menselijke botten. De krant constateert dat de voortgang 
op Westeraam nog niet wordt belemmerd door de nieuwe vondsten.67

De volgende dag komen alle betrokken archeologen in een eigen 
overleg bijeen. De afspraken van de vorige dag worden doorgenomen 
en de opgravers zetten de huidige situatie uiteen. Er moet nu snel een 
Programma van Eisen gemaakt worden voor het onderzoek van de tem-
pel. Iedereen, de VU, de ROB, de provincie en Bureau Archeologie Nij-
megen, moet zich daarin kunnen vinden. Onderlinge consensus over de 
aanpak is van het grootste belang. Het PvE moet op donderdagochtend 
20 juni klaar zijn voor het vervolgoverleg met GEM. Geschatte kosten 
bedragen op dit moment circa €150.000-200.000.68

66)  GEM Westeraam Beheer BV, Overleg archeologische 

vondsten d.d. 12 juni 2002.

67)  De Gelderlander, 8 juni 2002.

68)  Verslag overleg onderzoek Elst Westeraam vermoedelijke 

tempel d.d. 13 juni 2002.

Romeinse tempels onder de Grote Kerk in het centrum gevonden zijn.64 
Deze zullen in de zomer door de VU opgegraven worden. Wat te doen? 
Het bestemmingsplan is al van kracht, de eerste fase van de woning-
bouw is ingegaan en de bouw van de eerste huizen zal in september 
beginnen. En precies daar is nu een tempelcomplex aangetroffen dat van 
bijzonder belang is.

Alle betrokken partijen komen op 12 juni bijeen om over de ontstane 
situatie te praten: de projectleider Westeraam van de gemeente, de pro-
vinciaal archeoloog, de beleidsmedewerker planvorming en ruimtelijke 
ordening van de ROB, het hoofd, de coördinator en een archeoloog van 
Bureau Archeologie Nijmegen en twee functionarissen van GEM Wes-
teraam. De VU is bij dit eerste overleg niet aanwezig. De provincie en 
de ROB beginnen met het statement dat de gemeente niets te verwijten 
valt; de gemeente heeft al het noodzakelijke onderzoek in een vroege 
fase van de planvorming laten uitvoeren. De vondst van de tempel is 
onverwacht. De provincie vraagt zich wel af hoe hier lering uit getrok-
ken kan worden voor de toekomst. Toch wil de provincie de gemeente 
vragen om het aanpassen van de plannen in overweging te nemen om 
behoud van de tempel in situ mogelijk te maken, al is planontwikkeling 
in een vergevorderd stadium. De ROB sluit zich hierbij aan en zal de 
gemeente niet dwingen de vindplaats alsnog te beschermen. Het is wel 
noodzakelijk om voldoende tijd te reserveren voor goed wetenschappe-
lijk onderzoek.65

GEM steunt dit laatste gezichtspunt van de ROB; een opgraving 
is realistischer gelet op het belang van de volkshuisvesting en de ver-
gaande fase waarin het proces nu verkeert. Bovendien zijn de eerste 
woningen al in de verkoop. GEM is bereid het archeologisch onderzoek 
zoveel mogelijk te faciliteren, maar wil op korte termijn weten wat GEM 
wel en niet kan doen: wanneer wordt waar wat voor onderzoek gedaan 
en welke beperkingen legt dit op voor de bouwwerkzaamheden. GEM 
stelt voor het bouwrijp maken van de grond tot nader order stil te leg-
gen in het gebied tussen Sterrenhemel (Aamse pad) en Noorderlicht.

64)  De kerk is een Nederlands Hervormde kerk die Grote 

Kerk wordt genoemd en ook wel St. Maartenskerk.

65)  De ROB schrijft op 14 juni 2002 een brief aan de 

gemeente Overbetuwe met deze strekking, waarin nu echter 

tijd en ruimte voor archeologisch onderzoek geëist worden op 

straffe van ingrijpen met de Monumentenwet.
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Een nieuwe bijeenkomst vindt plaats op 1 juli. Onderwerp van bespre-
king: de kosten van de opgraving en de verdeling daarvan onder de 
betrokkenen. De kosten volgens de begroting archeologisch onderzoek 
tempelterrein en omgeving Westeraam bedragen €287.396.71 De provin-
cie heeft toegezegd €50.000 bij te dragen. GEM verhoogt zijn bijdrage 
tot maximaal €100.000. Er blijft dus nog een flink gat over. De archeo-
logen maken onderling afspraken over de voorbereiding van het inhou-
delijke deel van de persconferentie.72

Het gemeentebestuur heeft intussen besloten over het lot van de tem-
pel: niet behouden, maar opgraven. Op 4 juli deelt de gemeente dit per 
brief mee aan de ROB: de gemeente is verheugd over en trots op de 
vondsten, maar ook bezorgd over de voortgang van de ontwikkeling van 
de woningbouw in Westeraam. De gemeente heeft dan ook besloten 
voor een opgraving in plaats van het behouden in situ van het tempel-
complex. In samenwerking met GEM Westeraam Beheer BV wordt daar 
medewerking aan verleend.73 Het verzoek van B&W om een subsidie van 
€192.000, gebaseerd op een concept van de ROB, aan de staatssecreta-
ris van OCW gaat op dezelfde dag de deur uit.74

Een week later komen alle partijen wederom bij elkaar. Op de agenda 
staan afspraken, financiën en communicatie. Naast de beslisgroep 
wordt er nu ook een stuurgroep ingesteld, die de financiën bewaakt. De 
aandeelhouders van GEM willen pertinent geen financiële bijdrage leve-
ren aan de wetenschappelijke uitwerking van het onderzoek, wel aan de 
opgraving en een deel van de basisrapportage. De provincie wil gewoon 
bijdragen aan het archeologisch onderzoek. Zij maakt geen onderscheid 
tussen wetenschappelijke en basiswerkzaamheden, maar stelt het wel 
op prijs als het wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald in een popu-
lairwetenschappelijke publicatie.

Ondanks de onzekerheid over de (hoogte) van de subsidie van het 
Rijk geeft GEM namens de gemeente Overbetuwe opdracht aan Bureau 
Archeologie Nijmegen om met de opgraving te beginnen. Men is van 
mening dat de pers het hele verhaal rond het vinden van de tempel ver-
keerd weergeeft, maar dat het op dit moment weinig zin heeft daar wat 
aan te doen. Zodra er meer duidelijkheid is over de vondsten en de tem-

71)  Begroting archeologisch onderzoek tempelterrein en 

omgeving op de Westeraam te Elst.

72)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam  

op 1 juli 2002’.

73)  Brief B&W Overbetuwe aan ROB d.d. 4 juli 2002.

74)  Brief B&W Overbetuwe aan OCW d.d. 4 juli 2002.

Het concept PvE voor de tempel ligt er al op 14 juni, gebaseerd op een 
opzet van Bureau Archeologie Nijmegen. Voor de bijeenkomst van 20 
juni moet het commentaar van de VU en de provincie verwerkt worden.69 
Provincie en VU reageren snel. De VU wil graag dat een medewerker aan 
de opgraving van de Romeinse tempels onder de kerk in Elst, die door de 
VU uitgevoerd zal worden, parttime gaat meewerken aan de opgraving 
in Westeraam. Ook wil zij de basisrapportage en de uiteindelijke weten-
schappelijke verslaglegging voor haar rekening nemen. Argument is dat 
het streven een integrale publicatie van beide tempels moet zijn. Het 
definitieve exemplaar dat niet of nauwelijks afwijkt van het concept is op 
18 juni beschikbaar. De opsteller van het programma roemt de voorbeel-
dige samenwerking tussen de archeologen van rijk, provincie, gemeente 
en universiteit.

Ook het Plan van Aanpak is op 20 juni tijdens de vergadering 
beschikbaar. B&W van Overbetuwe beslissen op 25 juni over de keuze 
tussen het behoud in situ van de tempel of een opgraving. De indruk 
is dat B&W hoogstwaarschijnlijk zullen besluiten tot een opgraving. 
De aanwezigen gaan van deze veronderstelling uit voor de te maken 
afspraken. GEM moet de dag daarna op de aandeelhoudersvergade-
ring precies duidelijk kunnen maken wat de opgraving gaat kosten en 
hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn. Uiterlijk half augustus moet het 
archeologisch onderzoek afgerond zijn in verband met de logistiek van 
de planning. Bureau Archeologie Nijmegen denkt vijf weken nodig te 
hebben voor de opgraving. De kosten worden geschat op €250.000. 
ROB en Bureau Archeologie Nijmegen zullen een begroting uitwerken. 
Op grond van deze begroting zal de ROB subsidie aanvragen bij OCW. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat ROB, VU en Bureau Archeologie Nijme-
gen samen verantwoordelijk zijn voor de opgraving en uitwerking. Daar-
toe zal een beslisgroep worden opgericht die voortdurend bekijkt welk 
vervolgonderzoek nodig is.

Een ander probleem is de vondst van explosieven in het plangebied, 
ook op het monument De Hoge Hof. Die explosieven zullen geruimd 
moeten worden. De ruiming zal afgestemd worden met het archeolo-
gisch onderzoek.

Op 4 juli is een persconferentie gepland en een bezoek aan de opgra-
ving. De boodschap die over het voetlicht moet worden gebracht is dat 
alle partijen gezamenlijk geld proberen te verwerven voor de opgraving.70

69)  Jos Bazelmans (ROB); concept PvE d.d. 14 juni 2002.

70)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam  

op 20 juni 2002’.
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Van het college van B&W is met name wethouder Brouwer de voorvech-
ter van het behoud van de tempel. Hij verschijnt op de lokale televisie 
en geeft interviews aan de pers. Zijn ‘visioen’ is volgens de Volkskrant 
dat Elst een soort ‘Stonehenge in de Betuwe’ wordt. De opgravingen 
geven steeds meer aanwijzingen dat Elst een belangrijk religieus cen-
trum is geweest in de eerste twee eeuwen na Christus. De vondsten 
zijn zeer uniek, zegt Brouwer, en zouden zo goed mogelijk bewaard 
moeten worden. Ook de bevolking is enthousiast. Het tempelterrein 
kan maatschappelijk en toeristisch interessant zijn voor Overbetuwe. 
Het probleem is natuurlijk de voortgang van de bouw en de kosten die 
het behoud met zich gaat meebrengen. Vandaar dat Brouwer steun 
zoekt bij de hogere overheden: provincie, Rijk en EU; volgens de archeo-
logen is het complex van nationale en zelfs internationale betekenis. 
Dan kunnen de hogere machten ook een bijdrage leveren79. Bovendien 

2002.

79)  de Volkskrant, 19 augustus 2002.

pel kan er actie ondernomen worden naar de pers. Er is veel belangstel-
ling van het publiek voor de opgraving. Dat zorgt voor veel vertraging. 
Het zou beter zijn het publiek te weren en alleen iedere vrijdagmiddag 
een rondleiding te geven. Dit zal op borden langs het opgravingterrein 
meegedeeld worden; ook zullen er borden met ‘verboden toegang’ wor-
den geplaatst om ongewenste bezoekers met dubieuze bedoelingen van 
het terrein te houden.75

De regionale pers doet regelmatig verslag van de opgraving op Wes-
teraam, ook van het onderzoek onder de Grote Kerk, waar de VU intus-
sen begonnen is met het onderzoek van de Romeinse tempels. Voordat 
de archeologen op het niveau van de tempels zijn, moeten ze door een 
laag van circa 2 m heen. Vooralsnog zijn ze bezig met het blootleggen 
van zo’n vijftig skeletten uit de late Middeleeuwen.76

Begin augustus wordt op Westeraam opnieuw een unieke vondst 
gedaan; binnen de muren van de stenen tempel zijn de contouren van 
een houten gebouwtje van circa 10 bij 6 m uit het midden van eerste 
eeuw na Christus aangetroffen (fi guur 4.7), waarschijnlijk een gebouw 
met een religieuze functie en voorafgaande aan de tempel. Later wordt 
een tweede houten voorganger ontdekt. Tevens is een aantal kuilen 
gevonden met sporen van verbrande organische resten, die vermoede-
lijk als resten van rituele maaltijden of gebruiken geïnterpreteerd kun-
nen worden.77

B&W van Overbetuwe willen een heroverweging ten aanzien van de 
Romeinse tempel in Westeraam. De betekenis van de archeologische 
vondsten is aanleiding voor het college om de haalbaarheid van het 
behoud van de tempel in situ opnieuw te onderzoeken, omdat het col-
lege grote waarde hecht aan het behoud van de vondsten. De voortgang 
van de woningbouw is echter ook van groot belang. Het college wil met 
de hogere overheden (de tempel is van internationaal belang verklaard 
en daarom hebben ook zij een verantwoordelijkheid) en andere geli-
eerde partijen overleggen om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden 
en onmogelijkheden en de consequenties op planologisch, fi nancieel, 
volkshuisvestelijk en archeologisch gebied. In de afweging van deze 
belangen, die het college deels tegenstrijdig van aard noemt, zal de 
gemeenteraad actief betrokken worden.78

75)  Verslag ‘Overleg archeologische vondsten Westeraam 

op 10 juli 2002’.

76)  De Gelderlander, 6, 9, 13, 17, 31 juli, 1 augustus 2002.

77)  J. Thijssen, 13 augustus 2002: Aanvulling op stand van 

onderzoek 23 juli. De Gelderlander 10 augustus 2002.

78)  Persbericht Gemeente Overbetuwe d.d. 13 augustus 

figuur 4.7 Schets van de verschillenende fases van de tempel en tempelterrein. 
Uiteindelijk bleek de tempel de opvolger te zijn van 3 houten voorgangers. 
De stenen tempel is in de tweede eeuw na Chr. een keer verbouwd.
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De GEM Westeraam wil een deskundig bureau laten onderzoeken of 
er vanuit archeologisch perspectief grote waarde wordt gehecht aan 
behoud in situ. Dit moet afgezet worden tegen het belang van behoud 
ex situ, te weten het opgraven en documenteren van de vondsten en 
tempelrestanten en het ‘schoon’ opleveren van de grond. Als behoud in 
situ de voorkeur heeft, dan gaat het nog om vragen als: wat is de exacte 
plaats, vorm en grootte van het in te passen gebied? Hoe moeten de 
tempelresten geconserveerd worden? Hoe moet de ruimtelijke inpas-
sing van de vindplaats er uitzien vanuit archeologisch oogpunt? Zijn er 
nog speciale eisen aan bouw- en civieltechnische uitvoering van werken 
in de omgeving van de vindplaats?

GEM zelf ziet op dit moment de volgende problemen: de ruimtelijke 
inpassing van de vindplaats betekent in het minimale geval het schrap-
pen van zes bouwkavels en maximaal acht. De woningen in de buurt 
moeten echter aangepast worden en het gebied zal toch opnieuw ont-
wikkeld moeten worden. Dit betekent een herontwikkeling van acht tot 
negentien bouwkavels (vier bouwblokken). Daarnaast is waarschijnlijk 
een herontwikkeling van tien bouwblokken (ongeveer veertig woningen) 
noodzakelijk. De planologische procedures zullen aangepast moeten 
worden. Het vigerende uitwerkingsplan zal uit de procedure genomen 
moeten worden en veranderd. Misschien zelfs het hele bestemmings-
plan, volgens art. 11 WRO. Tijdens de procedure kunnen er geen bouw-
vergunningen worden afgegeven. De uitvoering van civieltechnische 
werken wordt (nog) niet belemmerd door de vindplaats. Wel zullen 
tijdens de uitvoering extra beschermende maatregelen genomen moe-
ten worden. Of er extra eisen gesteld gaan worden, is nog niet bekend. 
Hetzelfde geldt voor de bouwkundige voorzieningen. Wat de planning 
van de bouw betreft kan er makkelijk een jaar vertraging ontstaan. Een 
herzieningsprocedure van een bestemmingsplan kost al gauw ongeveer 
acht tot twaalf maanden. Voor de verkoop van de woningen betekent 
behoud in situ ook vertraging; de prognose van oplevering van de 
woningen zal niet worden gehaald. Mogelijke schadeclaims kunnen het 
gevolg zijn.

De kosten die dit allemaal gaat meebrengen, zijn op dit moment 
gezien de vele onduidelijkheden niet te begroten. GEM schat de kosten 
globaal op vele miljoenen euro’s. De kosten zijn voor rekening van de 
partij die de wijziging van de plannen wil doorvoeren, voegt GEM daar 
fijntjes aan toe.81 Het standpunt van de GEM lijkt daarmee duidelijk: 

81)  GEM Westeraam: notitie ‘Archeologische vindplaats 

deelplan 1 Westeraam’ d.d. 19 augustus 2002.

heeft Brouwer het Verdrag van Malta ontdekt: ‘Het verdrag versterkt 
ons streven naar het behoud van de tempelresten.’ Ambtenaren van 
de gemeente zijn druk bezig het verdrag uit te pluizen. ‘De geest van 
het verdrag kennen we, de details nog niet’, zegt de wethouder. De 
gemeente wil vier bouwkavels schrappen om het tempelterrein op crea-
tieve wijze in te passen in de nieuwe woonwijk.80

Het besluit van B&W heeft vele gevolgen. Het archeologisch onderzoek 
wordt stilgelegd. In diverse gremia vindt overleg plaats. Het college van 
B&W praat op 20 augustus met de archeologen van ROB, provincie 
en Bureau Archeologie Nijmegen. Op 23 augustus is een bijeenkomst 
gepland met twee wethouders, gedeputeerde Peters en ROB. Ook de 
inwoners van Elst laten van zich horen. Het comité Behoud Romeinse 
Tempels Westeraam, dat snel is opgericht, verzamelt 750 handtekenin-
gen van bewoners voor het behoud van de tempelresten.

80)  De Gelderlander, 19 augustus 2002.

figuur 4.8 Opgraving van het tempelcomplex. De rechthoekige contouren van de stenen tempel 
zijn duidelijk zichtbaar.
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kritische vragen – kennelijk met de Nota Belvedere in zijn achterhoofd – 
aan de wethouder, nadat deze heeft verteld wat de overwegingen van de 
gemeente zijn, na uitvoerig overleg met ROB, VU, Bureau Archeologie 
Nijmegen en provincie, om de tempel op te graven.85

Reacties op dit nieuws lopen uiteen van teleurstelling tot tevreden-
heid. Wethouder Brouwer is zeer teleurgesteld, net als het comité 
Behoud Romeinse Tempels Westeraam. De wethouder denkt niet dat 
economische motieven een rol hebben gespeeld bij de beoordeling of 
de Romeinse resten op Westeraam kunnen blijven liggen: ‘Het ging er 
alleen om of het bewaard kan worden. Daarna zouden planologische 
en financiële vraagstukken zijn beoordeeld.’ De wethouder denkt nu 
aan een replica van de tempel in Westeraam; hoe groot die moet zijn is 
nog een punt van discussie, evenals de plek. Ook wordt er gedacht aan 
een erfgoedplan voor Elst en omgeving. Woordvoerder De Wolf van het 
comité vindt het maar niks. De tempels worden vernietigd bij het onder-
zoek: ‘Archeologisch onderzoek is destructief. Je moet slopen om te zien 
wat het is.’86

Het comité heeft verder problemen met de besluitvormingsproce-
dure. De leden van het comité eisen een gedegen onderzoek. Een 
week na aankondiging van het onderzoek naar de mogelijkheid van het 
behoud van de tempel wordt al besloten om het niet te doen, terwijl de 
gemeente zich tot 1 september 2002 de tijd had gegeven. Het comité 
vermoedt dat het besluit te maken heeft met financiële belangen. Boven-
dien, schrijft de krant verder, zijn niet alle betrokken archeologen gepor-
teerd van behoud, omdat ze dan niet kunnen opgraven. Het behouden 
van de tempel beperkt archeologen in hun wetenschappelijk onderzoek.87

Eerder zegt Jan Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen, in De Gelder-
lander dat hij blij is dat de discussie over het al dan niet behouden afge-
lopen is. De opgraving heeft daardoor vertraging opgelopen. De sporen 
– ‘verkleurde aarde’ – van de houten tempel kunnen nu worden onder-
zocht, omdat de stenen resten worden verwijderd. Een replica van de 
tempel is wel heel goed mogelijk op basis van de gevonden zuilresten.88

en R.O. op 23 aug. 2002; programma en lijst van deelnemers 

d.d. 20 augustus 2002.

85)  Gelderse Provinciale Planologische Commissie (PPC) op 

werkbezoek in ‘Romeins Elst’, z.j. 

86)  De Gelderlander, 21 augustus 2002.

87)  De Gelderlander, 28 augustus 2002.

88)  De Gelderlander, 22 augustus 2002.

het verdere opgraven van het tempelterrein is zeker te prefereren boven 
behoud ter plekke. Argumenten zijn vooral de extreem hoge (verwachte) 
kosten en de aanzienlijke vertraging van het bouwproces.

Tegenover de pers nuanceert projectleider De Vries van GEM dit 
standpunt; hij is van mening dat het besluit tot heroverweging van de 
gemeente ‘volstrekt legitiem’ is en vindt de opmerking van de aan-
nemer Post van Amstelland dat zijn voorkeur uitgaat naar opgraven, 
‘een beetje voorbarig’. Veel is afhankelijk van wie voor de schade gaat 
opdraaien: ‘Dat moeten we nog zien.’82

Wat vinden de archeologen ervan? De archeologen willen het opgraven 
van het tempelterrein continueren. De argumenten die zij hiervoor aan-
voeren, hebben vooral betrekking op conserveringsmogelijkheden van 
de tempelresten. Die zijn nihil. Contact met de buitenlucht zal de over-
blijfselen binnen een jaar onherroepelijk vernietigen. Bovendien zijn er 
slechts funderingsrestanten gevonden; van de oorspronkelijke tempel is 
zeer weinig materiaal over. De sporen van de houten tempel, die alleen 
bestaan uit verkleuringen in de grond, kunnen überhaupt niet bewaard 
worden. En vooral die houten voorganger van de stenen tempel is uniek. 
Nooit eerder is in Nederland een dergelijke vondst gedaan. Het tempel-
complex is wetenschappelijk dan ook van grote waarde. Die waarde kan 
echter alleen verzilverd worden als beide tempels, eerst de stenen en 
dan de houten, helemaal worden opgegraven. 

B&W laten zich door deze argumenten overtuigen. ‘Resten tempels 
in Elst worden niet behouden’ is de kop van het artikel waarin De Gelder-
lander schrijft dat conservering van de restanten van de tempel technisch 
onmogelijk is volgens ‘tal van Nederlandse archeologen’. De gemeente 
Overbetuwe ‘legt zich daar bij neer’.83

Dit is ook de strekking van de mededeling die wethouder Brouwer 
doet aan de deelnemers van de excursie Archeologie & Ruimtelijke 
ordening & Nota Belvoir, georganiseerd door de provincie voor de 
leden van de provinciale planningcommissie. Laarzen mee, staat op 
de uitnodiging die ook gaat naar de gedeputeerden, de gemeente Elst, 
VROM-Inspectie, LNV (afdelingen oost), ROB, Rijkswaterstaat (oost), 
RDMZ, Gelders Overleg Waterschappen, VNG en GEM Westeraam. Het 
gezelschap zal de Grote Kerk in het centrum bezoeken alsook de opgra-
ving van het tempelterrein op Westeraam, vergezeld van de nodige toe-
lichtingen en rondleidingen.84 Het hoofd van de VROM-inspectie stelt 

82)  de Volkskrant, 19 augustus 2002.

83)  De Gelderlander, 21 augustus 2002.

84)  Provincie Gelderland, Programma excursie Archeologie 
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te schetsen. De reconstructie van de tempel en de plek waar die in Wes-
teraam zal verrijzen, bijvoorbeeld op het monument dat ernaast ligt (het 
Veld, voorheen De Hoge Hof), moet een centrale plaats in het plan heb-
ben. Ook de promotie van de tempels onder de kerk moet zeker in het 
plan. In de inleiding kan worden vermeld hoe de tempel is gevonden, dat 
behoud helaas geen optie was conform de opinie van de archeologische 
wereld, maar dat de gemeente wel iets wil doen met het archeologisch 
erfgoed. De ROB schat de kosten op ongeveer €100.000.91 De gemeente 
Overbetuwe vraagt om te beginnen subsidie aan voor het maken van een 
erfgoedplan bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Motivatie van 
de aanvraag:

De behoefte aan een erfgoedplan is ontstaan door de vele vooral 
Romeinse vondsten die in Elst zijn gedaan. Nu de resten van het tempel-
complex in Westeraam niet behouden kunnen worden lijkt het zinvol de 
verschillende vondsten onderling met elkaar in verband te brengen en een 
grotere integratie van het archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ontwik-
kelingen te bewerkstelligen.92

De bedoeling is om voor de uitwerking en uitvoering van het plan subsi-
die aan te vragen bij het projectbureau Belvedere. Een dergelijk plan, wil 
het voor subsidie in aanmerking komen, moet voldoen aan een aantal 
eisen. Zo moet er een PvE worden opgesteld, moeten bij ten minste drie 
bureaus offertes worden ingediend en de offertes moeten naar de subsi-
diegevende instantie worden gezonden.

Het is echter onduidelijk of alleen het maken van een plan €100.000 
bedraagt of dat voorstellen voor de uitvoering er ook bij inbegrepen zijn. 
De gemeente begrijpt dat het uitsluitend voor het maken van het plan is. 
De gemeente heeft daar moeite mee, ook al draagt Belvedere €70.000 
bij. De gemeente is bezig met een bezuinigingsoperatie. Wethouder 
Brouwer vraagt zich af waarom het maken van een plan zoveel moet 
kosten. Ook de rest van het college heeft daar problemen mee.

De provincie steunt het maken van het plan en wil een projectgroep 
instellen met ROB, gemeente en Belvedere. Bovendien wil de provincie 
het erfgoedplan Overbetuwe koppelen aan het Limesproject, een inter-
nationaal project dat in Nederland onder auspiciën van de ROB wordt 
georganiseerd en uitgevoerd. De provincie wil een projectleider aanstel-
len voor het Gelderse deel van de Limes – de grens van het Romeinse 

91)  Betreft: aanvraag gemeente Overbetuwe voor erfgoedplan 

in het kader van Belvedere d.d. 27 augustus 2002. 

92)  Brief B&W Overbetuwe aan Stimuleringsfonds  

d.d. 12 september 2002.

In raadsvergadering van 27 augustus spreekt de heer Mulder zijn 
bevreemding uit over de berichten in de krant. Daarin staat te lezen dat 
archeologen en de ROB al besloten hebben de tempel ‘af te voeren’. Hij is 
daar tegen en vraagt de gemeente alles in het werk te stellen om de tem-
pel ter plekke te bewaren en herkenbaar te maken. De heer Mulder voert 
het woord namens de Historische Kring Oosterhout-Slijk-Ewijk en Com-
missie Monumenten en Archeologie. Zijn argument is dat het ook in de 
toekomst mogelijk moet zijn om onderzoek te doen naar de tempel.89

De heer Colpaert van het comité vindt dat de gemeente de historie 
zichtbaar moet maken voor de burgers; de reconstructie zou tastbaar 
gemaakt moeten worden. Mevrouw Kamperman overhandigt de tweede 
reeks van de verzamelde handtekeningen voor het behoud van de tem-
pel. Ook de fracties stellen vragen over de kwestie. De heer Ross (D66) 
vraagt wat het college gaat doen met de suggesties van de insprekers 
en de heer Wallinga (CDA) sluit zich daarbij aan. Wethouder Brouwer 
antwoordt dat op de zaak wordt teruggekomen, ofwel in de raad of in 
het college. Het college overweegt op dit moment het opstellen van een 
erfgoedplan. ‘Dat betekent dat iets zichtbaar zou worden gemaakt door 
middel van reconstructie en gebruik van het authentieke materiaal voor 
zover mogelijk.’90

De kwestie van het zichtbaar maken, een reconstructie, een eventuele 
replica, zal meegenomen worden in het project Erfgoedplan. Maar ook 
dat verloopt niet van een leien dakje.

Sleutel tot de schatkist

De ROB begint met een notitie voor de gemeente met een aantal pun-
ten waaraan gedacht moet worden bij het maken van zo’n erfgoedplan, 
mede met het oog op subsidiëring. Essentieel is het plan direct te ver-
binden met de Romeinse tijd en de Limes, want half september wordt 
besloten of er een tweede nationaal Belvedere-project van start gaat met 
de Limes als onderwerp. Belangrijk is om de ruimtelijke ontwikkelingen 
in de Overbetuwe, inrichtingsprojecten en visualisatie van het verleden 

89)  Volgens Mulder zou de tempel al in 1957 ontdekt zijn. Hij 

expliciteert dit verder niet, maar waarschijnlijk doelt hij op het 

onderzoek van de Stikoba in 1957: De bodemgesteldheid van 

een gedeelte van de Overbetuwe (ten zuiden van de Linge en 

ten westen van de Rijksweg Arnhem-Nijmegen). 

90)  Verslag raadsvergadering gemeente Overbetuwe van 

27 augustus 2002. In het lijstje ‘Toezeggingen gedaan in de 

raadsvergadering van 27 augustus 2002’ is niets over de 

tempel terug te vinden.
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Hoewel een van de doelen van het erfgoedplan het zichtbaar maken van 
het Bataafs-Romeinse verleden is, moet de gemeente Overbetuwe dus 
vooral bijdragen aan archeologische kennisvermeerdering.

Jan Brouwer, wethouder van Monumenten en Archeologie en Ruimte-
lijke Ontwikkeling, heeft echter een andere invalshoek. Hij benadrukt in 
zijn voorwoord vooral het belang van de ontsluiting van de recreatieve 
en educatieve potentie van cultuurhistorische waarden ten behoeve van 
bewoners en bezoekers. Dat zijn de motieven om de betekenis van cul-
tuurhistorie als medebepalende factor in het ruimtelijke beleidsproces 
te versterken.

Het laatste deel van Sleutel tot de schatkist heeft het thema Romeinen 
en Bataven en bestaat uit drie voorbeelden van het zichtbaar maken van 
het verleden en de inrichting van monumenten. Later verschijnen een 
fietsroute en een wandelroute, uitgegeven door het regionaal Bureau 
voor toerisme KAN.

Een van de voorbeelden van een verbeelding van het verleden is het 
monument De Hoge Hof in Westeraam, op speciaal verzoek van GEM 
Westeraam opgenomen. Het stuk grond waarin het monument zich 
bevindt, zal ter bescherming opgehoogd worden met zand. Het monu-
ment blijft leeg, een leeg grasveld omsloten door een aarden wal ook 
bekleed met gras. Op deze wal staan bomen. In verschillende materia-
len zullen representaties van aspecten van het Bataafse verleden te zien 
zijn. Afbeeldingen van paarden bijvoorbeeld in staal langs de graswal en 
een beeld op sokkel van Hercules Magusanus, de god die waarschijnlijk 
in de tempel werd vereerd. De tempel die 200 m verderop naar het wes-
ten ligt, krijgt naast het schoolplein een verwijzing: een podium met een 
kleiner beeld van dezelfde godheid. Het monument zelf blijft dus leeg 
met een aantal monumentale accenten rondom. Voor GEM Westeraam 
is het monument, dat 250 m lang is en 175 m breed, vooral een grasveld 
dat als speelweide kan fungeren: ‘Het Veld wordt zorgvuldig ingericht 
als park met ruimte voor sport en spel, recreatie en een ligweide.’ 97 De 
paarden waar het Erfgoedplan aan refereert zijn ook gevonden, althans 
enige botresten bij een onderzoek van het monument in 2003. Aanlei-
ding voor het onderzoek is de oude kwestie van het eventueel inperken 
van het monument aan de zuidzijde met circa 2 ha, maar dit wordt niet 
vermeld in de rapportage van het onderzoek.98

97)  www.westeraam.nl. Centrale Zone, 2006.

98)  De Groot e.a. 2004: Een nieuwe toekomst voor een 

oud monument. Waarderend onderzoek op het terrein het 

archeologisch monument Elst-Aamsepad. Ook wordt niet 

rijk. Verder inventariseert de provincie, met behulp van twee bureaus, 
ideeën voor het Limesproject in het Rivierengebied. De provincie zal het 
Erfgoedplan op de ‘grote lijst’ van het Belvoir Werkenprogramma 2002 
plaatsen. GS zullen daar in januari 2003 over beslissen.93

Uiteindelijk verleent B&W, nadat een subsidieaanvrage door Belvedere 
is gehonoreerd, de opdracht om een Erfgoedplan voor de hele gemeente 
Overbetuwe te maken aan het ADC Heritage BV. De bedoeling is dat 
dit plan aansluit bij de door de gemeenteraad Overbetuwe vastgestelde 
Monumentennota. Het plan genaamd Sleutel tot de schatkist, dat het 
ADC opstelt, is echter niet zozeer een erfgoedplan als wel een richtlijn of 
instructie voor het gemeentebestuur aan welke voorwaarden een derge-
lijk plan moet voldoen.94

Het plan begint met een samenvatting van alle bevindingen van 
RAAP,95 legt het Verdrag van Malta omstandig uit en preludeert op de 
gevolgen van de nieuwe Monumentenwet voor de gemeentebesturen. 
Het plan geeft in 23 doelstellingen aan hoe de gemeente geacht wordt 
om te gaan met het bodemarchief als de nieuwe wet van kracht wordt 
en neemt daarmee een voorschot op het decentraliseren van de verant-
woordelijkheid voor de AMZ van het rijk naar de gemeenten.

Het erfgoedplan van het ADC is te beschouwen als een vertaling van 
het rijksbeleid in een gemeentelijk archeologisch beleidsplan. Het komt 
erop neer dat de gemeente het ‘behoud in situ-beleid’ van de Rijksdienst 
overneemt en de stappen van de AMZ-cyclus moet volgen. De gemeente 
wordt geacht een selectieagenda op te stellen en geselecteerde vind-
plaatsen te beschermen via het bestemmingsplan:

Deze agenda benoemt perioden en thema’s waarvoor het gemeentelijk 
bodemarchief de potentie heeft om een wezenlijke bijdrage te leveren aan 
de archeologische kennisvermeerdering en aan de politiek-maatschappe-
lijke keuze voor ontwikkeling. Behouden blijven alleen de vindplaatsen 
met een goede kwaliteit en die passen binnen de geformuleerde selectie-
criteria.96

93)  Diverse e-mails september en oktober 2002.

94)  ADC 2004: Sleutel tot de schatkist; Erfgoedplan 

Overbetuwe; in samenwerking met RAAP en DLA+landscape 

architects. Verder zijn betrokken bij het plan: een gemeentelijke 

stuurgroep, een idem projectgroep, een klankbordgroep 

samengesteld uit de historische kringen en bewoners.

95)  RAAP 2004, rapport 1074. Het rapport bestaat uit een 

archeologische verwachtingskaart, een archeologische 

beleidsadvieskaart en de themakaart ‘Overbetuwe in de 

Romeinse tijd’. 

96)  ADC 2004: 24.
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Anno 2010 is er inderdaad een soort terp gecreëerd op het monument, 
waarin een rechthoekige groene speelweide is uitgediept. Op de zuid-
oostelijke hoek, langs het Aamse pad, staat een blauw kunstwerk, een 
kleine ‘uitkijktoren’ waarin in stalen platen gegraveerde teksten zijn te 
lezen over het monument en de tempel. Vooralsnog lijkt de vormge-
ving een enigszins uitgeklede versie van het Erfgoedplan. De school 
die ten noorden van het monument is gebouwd, verwijst naar de tem-
pel, hoewel dat op het eerste gezicht niet duidelijk is. De tempel heeft 
gefungeerd als inspiratiebron voor het concept van het gebouw. De 
vormgeving van het schoolgebouw, een van de weinige voorbeelden van 
moderne architectuur in het verder door een overheersend gebruik van 
historische vormen gekenmerkte Westeraam, is gebaseerd op een inver-
sie van de tempel. De zuilengang die bij de rechthoekige tempel aan de 
buitenkant stond, is bij de school naar binnen verplaatst en omzoomt 
de binnenhof, waar in plaats van de rechthoekige cella het ovale hoofd-
gebouw ligt.

De GEM wil namelijk de exacte grenzen weten van De Hoge Hof. ‘We  
willen geen terrein van vier hectare braak laten liggen. Zeker niet omdat 
het midden in de wijk ligt. Maar we willen er wel zorgvuldig mee omsprin-
gen’, zegt de projectleider Wagemakers, ‘we denken aan een kinderboer-
derij of sportveld.’99 Naast de vraag of het monument aan de zuidzijde 
verkleind en een deel vrijgegeven kan worden, is ook twijfel gerezen over 
de fysieke kwaliteit, de gaafheid en conservering van het monument.  
Bovendien zijn aanvullende gegevens nodig over de begrenzing van 
de vindplaats en diepteligging van de overblijfselen. Het onderzoek zal 
daarom vooral op zuidelijke helft plaatsvinden.100 De conclusies zijn dat 
de fysieke kwaliteit waarschijnlijk redelijk tot goed is. Het noordoosten 
en zuidwesten van het terrein vormen de periferie van de nederzetting, 
tamelijk grote zones waar waarschijnlijk niets meer te vinden valt. Toch 
blijven deze gedeelten vergunningsplichtig, waaruit af te leiden valt dat 
het monument dezelfde omvang blijft houden als voorheen.101

vermeld dat het onderzoek deel uitmaakt van een opschoning 

van het monumentenbestand door de ROB. 

99)  De Gelderlander, 13 maart 2003. 

100)  De Groot e.a. 2004: 14, 21.

101)  Idem: 63, 65.

figuur 4.10 Schoolgebouw Westeraam, 2003-2007, bureau Kraaijvanger Urbis.figuur 4.9 Ontwerp deel Centrale Zone,  
GEM Westeraam.
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 gROENE staD IN DE bEtuwE:  
aRNhEm-schuytgRaaF 

 

 Proloog

Op 10 juni 2003 slaat burgemeester P. Krikke van de gemeente Arnhem 
in het dan nog lege polderlandschap de eerste paal in de grond waar de 
wijk Schuytgraaf moet verrijzen. Historische grond waar al duizenden 
jaren voor Christus mensen woonden, zo zegt de directeur van een 
projectontwikkelingsmaatschappij, betrokken bij de ontwikkeling van 
Schuytgraaf tijdens de feestelijke bijeenkomst. Ook in de Romeinse tijd 
was het gebied bewoond en van de recente geschiedenis zijn sporen 
aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.

Een maand later verwerpt de Raad van State het laatste beroep van 
de milieuorganisatie Geen S 101 en bekrachtigt daarmee het bestem-
mingsplan Schuytgraaf. De eerste paal is nu definitief de start voor de 
bouw van de nieuwe woonwijk, meer dan tien jaar na de verschijning 
van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra.

Hoe is de gemeente omgegaan met de ‘historische gronden’ in 
die tien jaar, wat hebben de archeologen precies ontdekt en hoe gaan 
zij met die vindplaatsen om? In dit hoofdstuk zal het verloop van het 
beleidsproces worden geschetst, waarbij de nadruk ligt op de interactie 
en communicatie tussen de betrokken actoren. In de start van dit pro-
ces zijn de ROB en de stichting RAAP de actoren die het archeologisch 
‘belang’ vertegenwoordigen, en de gemeente Arnhem, in het bijzonder 
de Dienst Stadsontwikkeling, moet ervoor zorgen dat de nieuwbouw-
wijk wordt gerealiseerd. In een latere fase stelt de gemeente een eigen 
archeoloog aan en wordt de grondexploitatiemaatschappij opgericht, 
die het archeologisch adviesbureau ArcheoLogic contracteert.

In het uitbreidingsgebied Driel-Oost, zoals vastgelegd in het Vinex-
uitvoeringsconvenant (figuur 5.1), had de gemeente Arnhem al eerder 
woningbouw gepland. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het tekort 
aan woningen de grootste prioriteit binnen het geheel van het weder-
opbouwproject. De gemeente Arnhem is na de grote verwoestingen 

5 )
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figuur 5.1 Plangebied Schuytgraaf.
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directeur van de ROB en specialist Romeinse tijd, vermoedt namelijk 
dat de eerder aangetroffen overblijfselen wel eens de resten van een 
Romeins castellum kunnen zijn en dus van grote wetenschappelijke 
waarde. Willems baseert dit idee onder andere op de bodemkaart van 
het gebied, het onderzoek van de archeoloog Modderman en op de 
uitgebreide en jarenlange waarnemingen van de gebroeders Gerritsen, 
amateurarcheologen woonachtig in Driel.2

Het toekennen van een waardering aan een terrein met archeolo-
gische overblijfselen en het vinden van argumenten voor wettelijke 
bescherming blijkt in de praktijk gecompliceerd te zijn. De boringen die 
nu gezet worden op de percelen, ook in een aangrenzend perceel, geven 
geen aanwijzingen voor oude woongronden. Integendeel, de veldtechni-
cus Noordam constateert dat het aangrenzende terrein3 door intensieve 
tuinbouw ‘één groot warenhuis is geworden’ en hij vindt het dan ook 
niet zinvol het terrein wettelijk te beschermen. De twee boringen die hij 
zet in het al in 1972 onderzochte perceel, waar de boomgaard inmiddels 
gerooid is en in gebruik als weiland, ‘wijzen ook in genen dele op oud-
heidkundige verschijnselen’. 

De provinciaal archeoloog, die nu ingeschakeld wordt, vindt het 
gebied belangrijk genoeg om te beschermen; de vondsten liggen name-
lijk diep genoeg en op een flank van een bedding die ‘in de Romeinse 
tijd open lag’. In zijn ogen gaat het om ‘een uitgestrekte woongrond 
van, archeologisch gezien althans, hoge kwaliteit’. De drie archeologen 
hanteren dus verschillende criteria om de waarde te bepalen van de 
terreinen. Voor Noordam is de gaafheid van de relicten doorslaggevend, 
voor Willems de vondsten in de loop van jaren gedaan plus de geomor-
fogenetische ondergrond, terwijl de provinciaal archeoloog de dieptelig-
ging van de vondsten (aanname: hoe dieper de vondsten hoe minder 
verstoord) en de oude bodem als het argument aanhaalt. De besluitvor-
ming vindt plaats in een overleg tussen de drie heren waarin het expert-
judgement van Willems uiteindelijk de doorslag geeft. De beide percelen 
zullen voorgedragen worden voor wettelijke bescherming, maar de 
procedure loopt vertraging op. In de tussentijd krijgen de terreinen de 
status van ‘meldingsgebied’.

2)  De bodem van de Betuwe is al in de jaren vijftig gekarteerd 

in verband met diverse ruilverkavelingen en zogenaamde 

‘oude woongronden’ worden op de bodemkaarten speciaal 

aangegeven. Modderman (1949, 1955) heeft vondsten 

systematisch vergeleken met deze woongronden.

3)  Perceel 329.

van de oorlog bijna continu met bouwen en plannen bezig. Nog voor 
de wederopbouwplannen in de binnenstad zijn voltooid, zoekt de 
gemeente al naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden, ook gestimuleerd 
door de bevolkingsprognoses van de Tweede nota ruimtelijke ordening 
(1966). De nota voorziet een buitensporige hoge bevolkingsgroei, de 
verwachting is dat Nederland in het jaar 2000 twintig miljoen bewoners 
zal tellen. Voor de Arnhemse regio wordt deze aanwas geschat op een 
half à één miljoen inwoners. Voldoende redenen om grootscheepse 
uitbreidingsplannen op stapel te zetten. Als een paar jaar later blijkt dat 
de prognoses er flink naast zitten, is dit voor het Arnhemse gemeente-
bestuur geen reden om de plannen te wijzigen. Hoewel de ‘sprong over 
de Rijn’ lange tijd een controversiële kwestie vormde in de gemeente-
politiek, blijft er nu weinig anders over dan een uitbreiding in zuidelijke 
richting, dus aan de andere kant van de Rijn. Het ontwikkelingsplan 
Groot Malburgen wordt geboren en krijgt vorm op de tekentafels van 
de gemeentelijke planologen. De bebouwing van Driel-Oost – als indus-
triegebied – is al opgenomen in dit plan, waarvan de omvang nauwelijks 
kleiner is dan het huidige, later Schuytgraaf genoemde plangebied. De 
bouw in Driel-Oost gaat echter in jaren zeventig niet door, wel worden 
de polders Elderveld, het Broek en Rijkerswoerd omgevormd tot woon-
wijken. 

Ook de ROB was in de jaren zeventig al actief in het latere plange-
bied. Naast het doen van opgravingen en wetenschappelijk onderzoek 
is het vergroten van de kennis over de horizontale verspreiding van 
archeologische relicten een doelstelling van de ROB. De contacten met 
amateurarcheologen en de regelmatig binnenkomende vondstmeldin-
gen zijn daar zeer behulpzaam bij. Tegen deze achtergrond verkent de 
provinciaal archeoloog van de ROB voor Gelderland in de jaren zeventig 
een terrein in de buurt van Driel. Het terrein heeft een agrarische func-
tie en is in gebruik als akker, weide en boomgaard, terwijl een gedeelte 
dienst doet als kwekerij. De provinciaal archeoloog lijkt het terrein niet 
erg belangrijk te vinden in ‘archeologische zin’.1 Hij treft weliswaar 
sporen van menselijke bewoning aan uit IJzertijd en Romeinse tijd en 
constateert in het noorden een gedeelte met een hogere ligging, maar 
de grond is door de vroeger in de Betuwe veel voorkomende tabaksteelt 
diep verstoord. Het perceel wordt dan ook niet voorgedragen voor wet-
telijke bescherming, noch voor opgraven. Toch wordt het gebied elf 
jaar later, in 1983, opnieuw door de ROB bezocht. W. Willems, de latere 

1)  Het betreft perceel 22, De Baarskamp genoemd. Na 

kadastrale wijziging krijgt het perceel nummer 337. 
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Naast deze verplicht aan te geven ‘voorgenomen activiteit’ wordt een 
alternatief geschetst: ‘het Groene Netwerk’. Op basis van een vergelij-
king van deze twee alternatieven is het ‘meest milieuvriendelijk alterna-
tief’ ontwikkeld. De uiteindelijke keuze is voor het plan Christiaanse.

Inventarisatie van het plangebied

In deze voorbereidingsperiode van planontwikkeling en m.e.r wordt 
het plangebied ook onderzocht op het voorkomen van archeologische 
relicten. Na overleg met de ROB geeft de gemeente de Stichting RAAP 
de opdracht dit onderzoek uit te voeren. RAAP heeft zich sinds de 
oprichting in 1985 gespecialiseerd in het opsporen van archeologische 
resten via non-destructieve methoden. De reden voor het onderzoek is 
de verwachting dat het bodemarchief ernstig wordt bedreigd door de 
nieuwbouwplannen.

RAAP voert van 1995 tot 1998 in totaal drie onderzoeken uit in het 
gebied. Het eerste onderzoek bestaat uit een Standaard Archeologische 
Inventarisatie (SAI), een bureaustudie om alle in het archief bekende 

5.1 Fase 1 (1994-1997) – inventarisaties en planontwikkeling

Als de gemeente in 1994 een begin maakt met de ontwikkeling van de 
polders ten zuiden van de Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost 
met een totale omvang van 440 ha voor de bouw van 6500 woningen, 
en de Nota van ambities uitbrengt, liggen er al twee archeologische 
‘meldingsgebieden’ in het plangebied (A en B) en twee net buiten het 
gebied (C en D) bij Driel (figuur 5.3).

De behoefte aan woningen is groot in Arnhem, ook in de regio, de 
gemeente gaat daarom voortvarend van start met een ambitieus pro-
gramma. Ruimtelijke kwaliteit, hoogwaardige architectuur, aandacht 
voor het milieu, duurzaamheid, spiegelbeeldig bouwen en meer van der-
gelijke concepten moeten allemaal in de nieuwe wijk worden verwezen-
lijkt. De nieuwbouw zal vooral gericht zijn op hogere inkomensgroepen, 
naast de verplichte sociale woningbouw; de beide categorieën zullen in 
gedifferentieerde wijken worden gerealiseerd.

De grenscorrecties die noodzakelijk zijn, omdat de locatie tot het 
grondgebied van de gemeenten Heteren en Elst behoort, zijn snel 
geregeld en worden in een convenant vastgelegd waarin onder andere 
afspraken zijn gemaakt over de relatie tussen verstedelijking en het 
behoud van landschappelijke elementen waar de niet te bebouwen 
zones zijn aangegeven.4 De complexiteit van het planproces voor een 
grote Vinexwijk is af te lezen aan de opleveringstermijn van de eerste 
woningen, die vóór 1 januari 2005 is gepland.

Na deze eerste stappen start het college van B&W de procedure van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) die verplicht is voor nieuwbouwwijken 
waar meer dan vierduizend woningen zullen worden gebouwd. Om tijd 
te winnen werkt de gemeente tegelijkertijd aan de m.e.r., de ontwik-
keling van de planvorming op weg naar het bestemmingsplan en een 
stedenbouwkundig ontwerp. Zo kunnen de verschillende procedures 
en plannen op elkaar worden afgestemd. De gemeente ontwikkelt drie 
alternatieven, waarin de milieueffecten van de inrichtingsplannen wor-
den beschreven. De gemeente zelf heeft een voorkeur voor het steden-
bouwkundig ‘Plan Christiaanse’, genoemd naar de ontwerper.5

4)  Op 1 januari 1995 is Schuytgraaf toegevoegd aan de 

gemeente Arnhem.

5)  Christiaanse Architects & Planners, Visie op de ontwikkeling 

van de vinex-locatie Driel-Oost Arnhem, december 1994. Idem, 

Concept ontwikkelingsplan Driel-Oost, oktober 1995.

figuur 5.2 Stedenbouwkundige hoofdopzet, Plan Christiaanse.
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Uitgangspunt van de adviezen is dat de belangrijke zones zoveel moge-
lijk ontzien moeten worden door bijvoorbeeld de waardevolle terreinen 
te integreren met landschappelijke elementen en de inrichting van het 
groen. De historisch-geografi sche identiteit van het plangebied zou 
zodoende behouden kunnen worden. Maar graafwerkzaamheden voor 
groenaanleg dienen te worden vermeden.

Een dergelijke beleidskaart is uiteraard veel te globaal voor de 
gemeente en de planners, bijna twee derde van het plangebied is in 
archeologische zin min of meer waardevol. Dat betekent dat er eigen-
lijk helemaal niet gebouwd kan worden. RAAP ziet ook wel in dat de 
geschetste aanpak ‘slechts beperkt uitvoerbaar is’ en bepleit daarom 
een tweede onderzoek in een vroeg stadium van de planontwikkeling 
waarin een meer gedetailleerde verkenning en een waardering van de 
zes vindplaatsen uitgevoerd zal worden.

Nu blijkt ook op welke normatieve grondslag de aanbevelingen geba-
seerd zijn: ‘Waardevolle vindplaatsen behoren, indien mogelijk, door 
middel van planaanpassing te worden beschermd. Als deze mitigerende 
maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden, is een opgraving noodza-
kelijk, om zoveel mogelijk oudheidkundige informatie veilig te stellen.’7

In het tweede onderzoek zijn zoals aangekondigd met de beleidskaart in 
de hand terreinen geselecteerd voor een systematische kartering door 
middel van booronderzoek en oppervlaktewaarnemingen.8 Bovendien is 
rekening gehouden met de planning van de te bebouwen gedeelten; op 
de plaatsen waar geen grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden is dus 
niet gekarteerd.

Anders dan de fasen van de AMZ-cyclus en het raamplan uit het 
onderzoeksvoorstel van RAAP waarin inventariseren en waarderen twee 
onderscheiden stappen zijn, is om tijd en geld te sparen het inventa-
riserende onderzoek direct gecombineerd met het waarderen van het 
gevondene. Voor de waardering hanteert RAAP vier categorieën,9 die 
gebaseerd zijn op de informatiewaarde van de vindplaatsen. Deze infor-
matiewaarde is uitsluitend bepaald op grond van de kwalitatieve, fysieke 
conditie van de vindplaatsen en het type vindplaats. De kwaliteit wordt 
gemeten met de criteria gaafheid en conservering, het type vindplaats 
wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde complextype (nederzet-
ting, grafveld enzovoort). Zo gedefi nieerd betekent ‘informatiewaarde’ 

7)  Idem: 15.

8)  RAAP-rapport 199, 1996.

9)  1. Grote waarde, 2. Belangrijke waarde, 3 Minder 

belangrijk, 4. Weinig of geen waarde (RAAP 199, 1996).

gegevens, zoals relevante kaarten en literatuur, op te sporen en die ver-
volgens te controleren in het veld door middel van boringen en opper-
vlaktewaarnemingen, een AAI.6 Het resultaat is een ‘beleidskaart’, een 
nieuw product van RAAP. De beleidskaart deelt het plangebied in drie 
zones in (belangrijke, minder belangrijke en niet belangrijke archeologi-
sche zones) en is bedoeld om de gemeente te assisteren bij de besluit-
vorming aangaande de in archeologisch opzicht belangrijke gebieden, 
waarin zes vindplaatsen zijn geconstrueerd (fi guur 5.3). Op basis van de 
beleidskaart worden per zone adviezen en aanbevelingen gedaan.

6)  RAAP-rapport 106, 1995.

figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.
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Wat wel onmiddellijk duidelijk wordt, is dat bijna alle vindplaatsen 
opnieuw onderzocht moeten worden door middel van proefsleuven om 
nader te bepalen welke maatregel de voorkeur verdient (fi guur 5.6). 11

De hoogste waardering is toegekend aan de vindplaatsen 7 en 10; 
deze zouden bij voorkeur beschermd moeten worden. Over de vorm 
van bescherming laat RAAP zich niet uit. Voor het cluster van vindplaat-
sen rond boerderij De Laar, waar naast vindplaats 7 ook de nummers 
4, 6, 8 en 9 liggen, wordt echter geadviseerd dit te beschermen door 
inpassing in de plannen. Volgens de stand van zaken in de planvorming 
op dat moment zijn er op die plek namelijk geen diepe bodemingrepen 
gepland, waardoor de inpassing geen probleem hoeft op te leveren. 
Toch zullen alle vindplaatsen, behalve vindplaats 10, geheel of gedeelte-
lijk opgegraven worden.12

11)  Gezien de eerder vermelde onduidelijkheid van de 

adviezen is dit overzicht mijn interpretatie. In een later 

stadium geeft ArcheoLogic een net iets andere interpretatie.

12)  Bestemmingsplan ‘Schuytgraaf’ van de gemeente 

Arnhem d.d. 4 januari 1999: 87, 88.

of een archeoloog überhaupt de sporen en vondsten nog voldoende 
kan lezen. Op deze manier zijn de al bekende zes vindplaatsen, het 
meldingsgebied A (op de nieuwe kaart nummer 11) en vier nieuwe vind-
plaatsen – in totaal 11 – gewaardeerd (fi guur 5.5). Niet expliciet meege-
wogen wordt de waarde van die informatie in een bredere context, met 
andere woorden: waar de informatie aan zou kunnen bijdragen. Een der-
gelijk referentiekader ontbreekt. De gebruikte waarderingscategorieën 
worden vervolgens gekoppeld aan beheersmaatregelen. Elke vindplaats 
wordt afzonderlijk beschreven, ingedeeld in een categorie en voorzien 
van een aanbeveling met betrekking tot het beheer, meestal uitgedrukt 
in beschermen en/of opgraven. Ondanks de uitvoerige beschrijving en 
de vele afbeeldingen zijn de conclusies en aanbevelingen niet transpa-
rant, het rapport is daarom moeilijk toegankelijk voor leken.10 

10)  Zo corresponderen de aanbevelingen per vindplaats niet 

altijd met aanbevelingen zoals in de conclusie omschreven. 

Verwarrend is ook het gebruik van terminologie zoals: bij 

voorkeur opgraven, eventueel beschermen of opgraven, 

eventueel opgraven, gedeeltelijk opgraven enz.

figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
RAAP 199, 1996.

figuur 5.4 Raamplan RAAP 199, 1996. figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
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5.2 Fase 2 (1997-2001) – gemeentelijk archeologiebeleid  
en vindplaats 10: de eerste confrintatie

Naar een gemeentelijk archeologiebeleid

De gemeente is intussen naast de m.e.r. en de ontwikkeling van een 
stedenbouwkundig plan bezig met beleidsvorming ten aanzien van de 
archeologie. De Dienst Stadsontwikkeling (SO) bepleit dat de gemeente 
een eigen archeologiebeleid moet gaan voeren en de archeologie niet 
meer moet overlaten aan de ROB en de vrijwilligers van de Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland (AWN). De archeologienota 
Onzichtbaar maar niet Onverschillig (1997) bevat vooral argumentaties 
ten gunste van dit eigen beleid in de vorm van het aanstellen van een 
gemeentearcheoloog en is gericht op het overtuigen van het gemeen-
tebestuur. De inhoud van het beleid komt minder uit de verf, maar de 
nieuwe gemeentearcheoloog en het op te zetten apparaat kunnen dit 
nader formuleren.

De aanleiding voor de beleidsnota is het anticiperen op de imple-
mentatie van het Verdrag van Malta, dat de gemeenten een grotere 
verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het archeologisch 
erfgoed zal verlenen. Dit betekent dat ook Arnhem een beleid en instru-
mentarium moet ontwikkelen. De ontwikkelingen in de KAN-regio en de 
Overbetuwe, ook op het gebied van de archeologie, maken het wenselijk 
dat Arnhem een gelijkwaardige partner van de ROB en Nijmegen wordt.

Hoewel in de naoorlogse wederopbouwperiode veel archeologisch 
onderzoek is verricht door de conservator van het Gemeentemuseum 
en de vrijwilligers van de AWN, ontbreekt het aan een consistent 
archeologiebeleid en is er zelfs sprake van een achterstand. Een nieuw 
gemeentelijk archeologiebeleid moet echter niet opgevat worden als 
uitsluitend opgraven, maar als AMZ in de zin van Malta. Behoud en 
beheer van het bodemarchief staan centraal als onderdeel van een 
integraal erfgoedbeleid. Zo beschouwd draagt het erfgoed bij aan ste-
denbouwkundige ontwikkelingen en daarmee aan het versterken van de 
belevingswaarde en identiteit van de stad. Burgers kunnen meer bewust 
worden gemaakt van cultuurhistorische waarden van stad en omgeving. 
Bovendien heeft het stadsbestuur een verantwoordelijkheid voor cul-
tuur, waaronder ook het beheer van het bodemarchief in al zijn aspec-
ten, omdat het leren kennen en doorgronden van de eigen geschiedenis 
fundamenteel is.

Relativeerde RAAP zelf al de resultaten van haar eerste onderzoek in 
die zin ‘dat er bij een kartering nooit sprake kan zijn van een volledige 
inventarisatie van het aanwezige bodemarchief’ en dat er geen garan-
ties gelden ‘dat er geen archeologische waarden in de niet belangrijke 
archeologische zones worden aangetroffen’,13 het rapport van het 
tweede onderzoek is omzichtig en behoedzaam van toon, zeker als 
het gaat om de grenzen en omvang van de vindplaatsen. En inderdaad 
wordt verreweg de belangrijkste vindplaats, nummer 10, waar overblijf-
selen zijn vastgesteld uit de steentijd, gevonden op een pleistocene 
zandopduiking in een niet belangrijke zone die in tegenstelling met de 
systematiek van de beleidskaart niet gekarteerd zou worden. De betrek-
kelijkheid van een beleidskaart wordt hiermee nogmaals aangetoond. 
Vindplaats 10 zal nog een cruciale rol spelen in dit verhaal. Zoals ver-
meld, wordt de wetenschappelijke waarde van deze vindplaats hoog 
aangeslagen door archeologen. Maar de locatie van de vindplaats, pre-
cies in het geplande tracé van de ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, is 
op zijn minst lastig te noemen.

Over de rest van de vindplaatsen is gedurende de eerste twee fasen 
in het planproces overeenstemming tussen de betrokkenen.

13)  RAAP-rapport 106, 1995: 17.

figuur 5.6 Overzicht aanbevelingen gebaseerd op het RAAP-rapport 199, 1996.

aanbeveling vindplaatsnummer aantal vindplaatsen

Proefsleuven 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 8

Bij voorkeur  
beschermen

3, 4 en 8, 7, 9, 10 en 11 7

Eventueel beschermen 
of opgraven

1 en 6 2

Eventueel opgraven 2 1

Controle bij graafwerk-
zaamheden

5 1
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met de aanleg van de belangrijkste verkeerswegen. De ROB, die zichzelf 
verantwoordelijk acht voor het beleid in alle Vinexlocaties, is al op de 
hoogte via RAAP van vindplaats 10. Ook is intern al nagedacht over de 
wenselijkheid van een wettelijke bescherming van de vindplaats.

Bij het overleg dat de gemeentearcheoloog organiseert, zijn de 
steentijdspecialisten en de sector Behoud regio Oost van de ROB aan-
wezig, alsook een medewerker van RAAP. Iedereen is het eens over de 
bijzondere kwaliteit en de wetenschappelijke waarde van de vindplaats, 
gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat de materiële overblijfselen goed 
geconserveerd zullen zijn. Die kans is groot, omdat de resten erg diep 
en onder de grondwaterspiegel liggen. Gronden genoeg om de vind-
plaats wettelijk te beschermen en van nationaal belang te verklaren. 
Dit uitgangspunt roept geen discussie op en wordt unaniem aanvaard. 
Alternatieven komen niet aan de orde.

Hoewel de gemeente al heeft toegezegd rekening met de vindplaats 
te willen houden, vormt de locatie van de vindplaats wel een probleem. 
Al zou de vindplaats ingepast kunnen worden, dan nog bestaat het 
gevaar dat bodemverstorende ingrepen in de nabijheid schade toebren-
gen. Vindplaats 10 ligt lastig: precies in het centrum van de nieuw te 
bouwen wijk en gedeeltelijk in het tracé van de enige ontsluitingsweg. 
Over de effecten van diverse ingrepen op een steentijdvindplaats, die 
toch 1.90 m onder het maaiveld ligt, is echter weinig bekend bij de aan-
wezige archeologen. Daarom is allereerst een inventarisatie noodzake-
lijk van alle bodemingrepen die een nadelige invloed zullen hebben op 
de waterhuishouding van het gebied, ook op de belasting van de bodem 
en van de meer directe verstoringen, zoals het aanleggen van het weg-
cunet en het aanbrengen van heipalen. Deze inventarisatie moet leiden 
tot het vaststellen van de randvoorwaarden die in acht genomen moe-
ten worden bij de bescherming van de locatie. Dit is noodzakelijk om de 
vindplaats voor te dragen als wettelijk beschermd monument. Boven-
dien is het essentieel om meer zekerheid te krijgen over de grenzen van 
de vindplaats. RAAP zou dit onderzoek kunnen doen en tegelijkertijd 
nog meer gegevens verzamelen over de aard, ouderdom en kwaliteit van 
vindplaats 10.

Nu had RAAP in 1996 een offerte opgesteld voor de gemeente voor 
een nieuw onderzoek, uit te voeren in de winter van dat jaar, waarop de 
gemeente nooit gereageerd heeft. Maar dat onderwerp wordt niet aan-
gesneden in het overleg. De Dienst SO zal pas in augustus 1997 reage-
ren met een verzoek aan de ROB om een bijdrage in de kosten van het 
onderzoek. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gemeente niet erg gepor-
teerd was voor de steeds weer opnieuw door archeologen noodzakelijk 

De inhoudelijke kant van het beleid, waarvan de contouren al enigszins 
zichtbaar worden in de motivatie voor het instellen van een archeologi-
sche dienst, is gericht op het beheer en behoud van het archeologisch  
erfgoed. Arnhem heeft een rijk bodemarchief dat het waard is 
beschermd te worden. Wel heeft de archeologienota aandacht voor het 
wetenschappelijke aspect van de archeologie, de kennis die juist door 
opgravingen wordt gegenereerd. Het dilemma wordt niet helemaal 
onderkend. Enerzijds moet in de integrale benadering, waarin archeo-
logie een onderdeel van het cultuurhistorische beleid is, het inzicht in 
de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke structuren van de stad een 
bijdrage leveren aan planologische ontwikkelingen, terwijl anderzijds die 
kennis pas door onderzoek tot stand komt. Deels kan dit worden opge-
lost door af en toe ‘noodopgravingen’ uit te voeren als er geen mogelijk-
heden tot bescherming zijn, waardoor bepaalde kennislacunes gedicht 
kunnen worden. Adviezen aan het college over het beleid in dit soort 
kwesties behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeentearcheo-
loog, die ook leidinggeeft aan onderzoek en eventueel opgravingen.
De dienst verwacht dat de ontwikkeling van het plangebied Schuytgraaf 
de komende tien jaar een van de prioriteiten van het archeologiebeleid 
zal zijn. Het bodemarchief van Schuytgraaf is in archeologische zin zeer 
waardevol, zoals de beleidskaart van RAAP laat zien. Om stagnatie in de 
planontwikkeling te voorkomen, zouden de grenzen van de gevonden 
vindplaatsen conform de aanbevelingen van RAAP14 vastgesteld moeten 
worden door aanvullende onderzoeken. Tijdens het hele plan- en bouw-
proces zal archeologische begeleiding noodzakelijk zijn met het accent 
op een consciëntieuze integratie van de vindplaatsen, en zal alleen dan 
opgegraven worden als er geen andere mogelijkheden zijn.15

De raad van Arnhem stemt eind januari 1997 in met de archeologie-
nota en op 1 mei van dat jaar is er al een gemeentearcheoloog aange-
steld, zij het voorlopig voor twee jaar.16 Een van de eerste initiatieven 
die de gemeentearcheoloog, M. Smits, neemt, is contact leggen met de 
ROB. Zij stelt een overleg voor over vindplaats 10 om tijdig de perspec-
tieven op en de consequenties van de bescherming van de vindplaats 
te bespreken. De gemeente is van plan om al over een jaar te beginnen 

14)  RAAP-rapport 199, 1996.

15)  Gemeente Arnhem, 1997: archeologienota Onzichtbaar 

maar niet onverschillig. 

16)  Staatsecretaris Nuis kent de gemeente in februari 1998 

de opgravingsbevoegdheid toe. De gemeente heeft een depot 

voor vondsten aangewezen, waarmee aan alle voorwaarden 

is voldaan. 
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patronen, boomgaarden, boerderijen, sloten, wegen en dijken (fi guur 
5.7). Historische diepte is een bepalend element voor de identiteit van 
de wijk. Anders dan vroeger meestal gebeurde is het opspuiten van een 
laag zand op het terrein, die alle sporen van het landschap uitwist, geen 
optie. 

Schuytgraaf krijgt het karakter van een landschapspark met bebouwing 
in plaats van een woonwijk met groen. Dit wonen in een landschapspark 
vormt de kernkwaliteit van het ruimtelijk concept. De woondichtheden 
zijn hierop aangepast. Alleen rond het toekomstige NS-station, bij de 
kruising met de Burgemeester Matsersingel, het centrum van de wijk, zijn 
hoge dichtheden gepland (60-80 woningen per ha: rood op de plankaart). 
Het centrum is het enige gebied met een stedelijk karakter. De rest van 
het gebied bestaat uit een afwisseling van lage (25 per ha: geel gekleurd 

geachte vervolgonderzoeken en de fi nanciële consequenties daarvan. Te 
meer omdat het bij de gemeente genoegzaam bekend is dat vindplaats 
10 in aanmerking komt voor wettelijke bescherming en daarmee onder 
het regime van de ROB valt. Wie verantwoordelijk is voor het gepropa-
geerde vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van de bescherming 
van dit type vindplaatsen blijft tijdens het overleg onduidelijk. De ROB 
stelt zich zeer terughoudend op.

Toch spreken de aanwezigen gezamenlijk uit dat het een mooi project 
is om ervaring op te doen en expertise op te bouwen in de bescherming 
van vindplaats 10, maar ook van steentijdlocaties in het algemeen. De 
bevindingen kunnen zodoende een positief effect hebben en leerzaam 
en nuttig zijn voor de toekomst.17

Bestemmingsplan

Arnhem profi leert zich in economisch opzicht als stad in het Noord-
west-Europese kerngebied op het kruispunt tussen Randstad en Ruhr-
gebied. Het groene woon-, leef-, en werkklimaat gekoppeld met de 
goede bereikbaarheid bieden kansen voor de economische ontwikke-
ling. Voor Schuytgraaf betekent dit veel aandacht voor de ontwikkeling 
van de kantorenmarkt en de wijkeconomie in een groene omgeving. In 
het nieuwe stadsdeel wordt de groene kernkwaliteit van de stad opti-
maal benut. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, al in de Nota van 
ambities uit 1994 verwoord, zijn de belangrijkste uitgangspunten om de 
goede woon-, werk,- en leefomgeving verder uit te werken. De gemeente 
benadrukt dat de slechte kwaliteit en de negatieve karakteristieken van 
de woningbouw uit de wederopbouwperiode vermeden moeten worden. 
Een belangrijke opgave is dan ook kwaliteit van zowel woning als woon-
omgeving te garanderen.

Voor de woningbouw in zijn geheel streeft de gemeente naar een 
differentiatie van het woningaanbod. Om te voldoen aan de vraag naar 
duurdere woningen wil de gemeente vooral een aantrekkelijk aanbod 
voor de hogere inkomensgroepen realiseren, naast goedkopere wonin-
gen. Om de werkgelegenheid te stimuleren is in het centrum van het 
nieuwe stadsdeel een concentratie van winkels, kantoren en andere voor-
zieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, horeca en sport, gepland.

Het stedenbouwkundig concept van de nieuwe woonwijk gaat uit 
van de bestaande structuren in het plangebied, zoals verkavelings-

17)  Concept verslag 10 juni 1997 van het overleg dat 

plaatsvond op 6 juni 1997.

figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.
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figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.
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mingsplan, na eerst grote waardering te hebben uitgesproken over het 
omgaan met archeologische waarden in het plan. In plaats van één vind-
plaats, zoals nu het geval is, zouden alle vindplaatsen op de plankaart 
aangegeven moeten worden en gekoppeld aan het aanlegvergunningen-
stelsel. In plaats van het vermijden van grondwerkzaamheden tot op een 
diepte van 50 cm, moet ‘een maximale diepte van 25 cm aangehouden 
worden’. Vindplaats 10 behoeft geen aanlegvergunning, omdat de Monu-
mentenwet daarin voorziet en ‘naar u bekend is’ deze vindplaats zal wor-
den voorgedragen als beschermd monument. Dit zou op de plankaart 
vermeld moeten worden, waarbij de grenzen van de vindplaats conform 
het onderzoek van RAAP overgenomen kunnen worden.21

De gemeentearcheoloog maakt in juni 1998 een begin met uitvoering 
van de aanbevelingen en adviezen zoals in het RAAP-rapport 199 zijn 
omschreven. In overleg met de planners van de Dienst SO bekijkt zij 
waar vindplaatsen (gedeeltelijk) geïntegreerd kunnen worden in de plan-
nen, waar niet en waar dus opgravingen moeten plaatsvinden. Alleen de 
vindplaatsen 6 en 10 kunnen integraal behouden blijven, de rest niet. 
Het merendeel van de vindplaatsen komt voor opgraving in aanmer-
king, waarbij uitsluitend die delen zijn geselecteerd die door bouwwerk-
zaamheden feitelijk verstoord zullen worden. Vanaf juni 1998 tot januari 
2001 wordt het cluster van de vindplaatsen 4, 7, 8 en 9 gedeeltelijk 
opgegraven en op nr. 11 heeft een klein onderzoek plaatsgevonden. De 
vindplaatsen zullen uiteindelijk met een korte beschrijving vermeld wor-
den in het bestemmingsplan.

Confrontatie rond vindplaats 10 

RAAP heeft intussen een derde onderzoek uitgevoerd op vindplaats 10.22 
Het belangrijkste resultaat is dat de vindplaats groter van omvang is
dan uit eerder onderzoek bleek. De ROB verwijst in de inspraakreactie
naar deze grotere omtrek. De vindplaats ligt nu met een aanzienlijk deel
aan de noordkant in het tracé van de ontsluitingsweg, in het verlengde
van de Burgermeester Matsersingel en met de zuidzijde in het dicht te
bebouwen centrum (figuur 5.8). Daarmee is het een dringend probleem 
geworden dat vraagt om het zoeken naar een uitweg.

21)  Brief ROB aan B&W Arnhem d.d. 19 augustus 1998. 

RAAP vermeldt in zijn rapport (RAAP 199, 1996: 23) voor alle 

vindplaatsen, behalve nr.10: geen graafwerkzaamheden dieper 

dan de bouwvoor.

22)  RAAP-rapport 368, 1998.

op de kaart) en middelhoge dichtheid (45-55 per ha: oranje). Het geheel 
wordt doorsneden met groene en blauwe corridors.

De wisselende verkavelingsrichtingen gecombineerd met de varia-
bele dichtheden zijn unieke kenmerken van het plan. De ontwerpers 
wijzen op dit onderscheid met andere uitbreidingswijken: ‘Je ziet in de 
vele plannen niet een afwisseling van tien woningen per hectare en weer 
in een ander deel van de wijk plotseling zestig woningen per hectare. 
Deze verscheidenheid is nog niet eerder uitgevoerd en dat is dan ook de 
kracht van dit plan.’18 De verschillende velden, of enclaves, zijn bedoeld 
als dorpjes met elk een eigen karakteristiek, waardoor een grote vari-
atie in woningen aangeboden kan worden: ‘Je kan straks kiezen tussen 
wonen in het centrum op een kleine kavel van 125 vierkante meter, tus-
sen alle drukte, of ruimer wonen aan een plas, met of zonder tuin. Of in 
een patiowoning waar je weinig contact hebt met de buren. Die keuze 
geven wij de koper.’19 Voor de gemeente garandeert deze ruimtelijke 
opbouw in velden ook een flinke mate van flexibiliteit, die het mogelijk 
maakt met eventuele veranderende omstandigheden rekening te hou-
den bij de uitvoering.

Een ringweg die het nieuwe stadsdeel zal ontsluiten voor het auto-
verkeer sluit op twee plaatsen aan op een stedelijke hoofdweg. De 
hoofdontsluiting loopt via de Burgemeester Matsersingel, die onder het 
spoor doorgetrokken zal worden. Hoewel de Commissie MER bezwaar 
maakte tegen de voorgenomen ontsluiting, blijft het gemeentebestuur 
bij de gekozen opzet. De gemeente combineert de verplichte ter-inzage-
legging bedoeld voor de inspraak van het MER met de kennisgeving van 
twee ontwerp-bestemmingsplannen: Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) 
en Burgemeester Matsersingel-West.20 Van de voorontwerpen kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden kennisnemen.

De commissie voor de m.e.r. wijst de ROB op de mogelijkheid te 
reageren op de cultuurhistorische aspecten van het Milieueffectrap-
port (MER), waarop de ROB niet ingaat. De ROB reageert wel op het 
ontwerp-bestemmingsplan Schuytgraaf, het plan voor de Burgemeester 
Matsersingel geeft geen aanleiding tot commentaar. De ROB stelt in zijn 
formele reactie een aantal wijzigingen voor in de tekst van het bestem-

18)  Stedenbouwkundige R. Gietema van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

19)  Architect H. van den Born van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

20)  De plannen liggen ter inzage vanaf 14 april 1998 

gedurende vier weken. Een inspraakavond zal gehouden 

worden op maandag 20 april ten stadhuize. Bekendgemaakt 

in de Arnhemse Koerier van 8 april 1998.
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uitvoeren. De Dienst SO wil informatie van de ROB over de beperkin-
gen en randvoorwaarden ten aanzien van de vindplaats, met andere 
woorden: wat kan wel en niet met het oog op mogelijke verstoringen. 
De Dienst SO heeft deze gegevens nodig om goede keuzes te kunnen 
maken. Daarbij gaat het om zaken als grondwaterpeilverlaging, kwel, 
zetting, trillingen enzovoort.

Blijkbaar heeft de ROB zelf nog geen enkel onderzoek gedaan naar 
de fysieke bescherming van vindplaats 10, want de beleidsmedewerker 
moet het antwoord op de vraag van de gemeente schuldig blijven. Van 
het gezamenlijke project om kennis te vergaren over de maatregelen 
die de noodzakelijke randvoorwaarden voor de fysieke bescherming van 
de vindplaats vormen, is nog niets terechtgekomen. De ROB draait de 
zaak om en is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor al 
dit onderzoek. En in de beleving van de ROB zegt de gemeente dit ook 
toe. Als tegenprestatie voor de intentie van de gemeente de vindplaats 
in te passen, verzekert de ROB te zullen wachten met de procedure van 
de wettelijke bescherming totdat de plannen van de gemeente en het 
nodige onderzoek gerealiseerd zullen zijn.

Op verzoek van de gemeente wordt een bespreking georganiseerd 
met de ROB. Tijdens het eerste overleg in juni 1998, waar naast de 
gemeentearcheoloog nu ook de projectleider van Schuytgraaf en een 
assistent aanwezig zijn, terwijl de ROB vertegenwoordigd is door een 
beleidsmedewerker van Regio-Oost, blijkt de situatie rond vindplaats 
10 met vele onzekerheden omgeven. Ten eerste is er nog geen politieke 
keuze gemaakt over het exacte tracé van de ontsluitingsweg en over de 
vorm – ondergronds of bovengronds – die de verbinding zal krijgen. In 
de tweede plaats is niet duidelijk welke kennis nu precies nodig is voor 
de fysieke bescherming van de vindplaats.

Al gauw is een tweede beraad nodig. De interactie tussen de Dienst 
SO en de ROB die zo op gang komt zal ongeveer anderhalf jaar duren, 
zonder dat overeenstemming wordt bereikt.23 Tijdens het tweede over-
leg, dat op 10 december 1998 plaatsvindt, blijkt al snel dat er onenigheid 
bestaat over het noodzakelijke technische onderzoek en wie dat moet 

23)  Deze besprekingen vinden plaats op: 1998: 29 juni en 10 

december; 1999: 22 februari, 15 juni, 6 oktober. Zie verslagen 

van deze besprekingen. Archief ROB.

figuur 5.9 Overzicht van de maximale diepte van toegestane bodemingrepen.
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figuur 5.8 Fragment plangebied Schuytgraaf met vindplaats 10.
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van het RAAP-rapport 368 randvoorwaarden zullen zijn bij de technische 
uitwerking van de plannen. Deze randvoorwaarden maken het volgens 
de gemeente mogelijk ‘om infrastructuur (wegen, parkeerplaatsen en 
ander onbebouwd openbaar gebied) aan te leggen, met uitzondering 
van dieper gelegen voorzieningen (bijvoorbeeld rioleringen)’. De Dienst 
SO geeft nu dus aan wat wel en niet kan in zijn ogen, maar kan niet taxe-
ren of de archeologische overblijfselen in het gedeelte van de vindplaats 
dat in het ‘bouwveld’ ligt, door een aangepaste funderingswijze wel of 
niet verstoord zullen worden. Daar is nader technisch onderzoek voor 
nodig. De Dienst SO kan en wil echter niet de enige zijn die oordelen 
uitspreekt over de mate van onaanvaardbaarheid van mogelijke aantas-
tingen van de vindplaats. Dat moet een gezamenlijke inspanning zijn.

Ten tweede wijst SO erop dat het technisch ontwerp van de voorzie-
ningen bijzondere aandacht verdient. De uitgangspunten van het ont-
werp zullen in overleg met ROB worden besproken; ook is tijdens het 
hele ontwerpproces beraadslaging met de ROB nodig. De complexiteit 
van dit deel van het plangebied – het ‘hart’ van de nieuwe woonwijk, 
waarin de voorstadhalte en de ontsluitingsweg – brengt met zich mee 
dat de gemeente blijft nadenken over de functies in deze omgeving, 
waardoor het bestemmingsplan eventueel gewijzigd kan worden.26

De ROB gaat gewoon door met de voorbereiding van de wettelijke 
bescherming, maar blijkt nu een nog groter gebied te willen bescher-
men dan de door RAAP vastgestelde omvang. Het argument voor deze 
uitbreiding is dat de grenzen van de vindplaats nu eenmaal niet exact 
bepaald kunnen worden. Daarom is het nog niet zeker of de uitbreiding 
10-15 of 25 m zal bedragen. Toch is de ROB van mening dat er geen 
beperking van de planologische ontwikkelingen uit zal voortvloeien. De 
Dienst SO ziet de consequenties voor de planvorming en grondexploi-
tatie wel degelijk en wijst er nog maar eens op dat er 6500 woningen 
gebouwd moeten worden.27

Over de vergroting van het te beschermen gebied ontstaat vervol-
gens flinke verwarring. De ROB komt namelijk terug op deze kwestie 
en stelt voor om een gedeelte aan de zuidkant van de vindplaats buiten 
de wettelijke bescherming te houden omdat ‘in deze zone (nog) geen 
overtuigende bewijzen zijn aangetroffen voor het archeologisch belang 
hiervan’, ook rekening houdend met het vergevorderde stadium van de 
planontwikkeling. Als het gedeelte echter niet ontzien kan worden ‘zou 
na een aanvullend onderzoek bekeken kunnen worden of een opgraving 

26)  Brief dienst SO gemeente Arnhem aan ROB d.d. 24 

februari 1999.

27)  Verslag overleg op 15 juni 1999.

Partijen zijn het wel eens over het belang van de vindplaats, SO althans 
neemt de aanbevelingen van het RAAP-rapport 368 als uitgangspunt. 
Nu zijn de aanbevelingen van RAAP erg globaal: de gehele vindplaats 
zou ontzien moeten worden. Dit betekent het voorkomen van bode-
mingrepen die verstoringen teweegbrengen. RAAP stelt voor een verti-
cale buffer van 50 cm te hanteren, waardoor er verschillen ontstaan in 
de ‘toegestane’ diepte van ingrepen in de bodem (figuur 5.9). Verder 
is een verlaging van de laagste grondwaterstand met maximaal 0,5 m 
toelaatbaar. Als de vindplaats wordt opgehoogd met een laag zand 
van meer dan een halve meter, moet onderzocht worden wat het effect 
hiervan is op de overblijfselen. Deze mogen niet blootgesteld worden 
aan verdrukking of verplaatsing. In Houten is een dergelijk ‘zettingon-
derzoek’ al eerder uitgevoerd in 1995, waarbij de ROB betrokken was. 
De resultaten daarvan zijn bekend, maar worden niet ingebracht in het 
overleg. 

Wel komt een beleidsalternatief ter sprake: de Dienst SO vraagt wat 
een eventuele opgraving, in geval de vindplaats toch verloren gaat, zou 
gaan kosten en hoe lang dat gaat duren. Afhankelijk van hoeveel er opge-
graven wordt loopt dit al gauw in de miljoenen guldens volgens  
de ROB en over de duur valt al evenmin iets met zekerheid te zeggen. 
Een half jaar voor een beperkt deel van de vindplaats, en de kosten van 
een opgraving zullen voor rekening van de verstoorder zijn, maar:  
‘Het ROB blijft voorstander om de vindplaats te behouden en te bescher-
men voor de toekomstige generaties.’24

De ROB is er niet gerust op dat de gemeente zich bewust is van de 
urgentie van het (uit)sparen van de vindplaats en vraagt zich intern af of 
de wettelijke bescherming niet versneld ingezet moet worden. De ROB 
besluit het enige ter beschikking staande middel te gebruiken om pres-
sie op de gemeente uit te oefenen. In de uitnodiging aan de gemeente 
voor een vervolggesprek wordt voorgesteld bindende afspraken te 
maken, anders zal de wettelijke bescherming op de kortst mogelijke 
termijn ingaan. Alle ingrepen die de vindplaats verstoren, vallen dan 
onder het vergunningenstelsel van de Monumentenwet.25 De ROB 
heeft dan de bevoegdheid te bepalen welke ingreep wordt toegestaan 
en welke niet en kan dus in principe elke aanvraag voor een vergunning 
weigeren. In reactie hierop wil de Dienst SO de bezorgdheid van de ROB 
in de eerste plaats wegnemen door te herhalen dat de uitgangspunten 

24)  Verslag overleg Schuytgraaf te Arnhem d.d. 10 december 1998.

25)  Brief ROB aan gemeente Arnhem, Dienst SO d.d. 21 

januari 1999.
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het algemeen aangegeven. Het doel van de ROB en dus van de AMZ 
is een optimaal beheer van het bodemarchief na te streven, omdat de 
bodem een unieke bron van informatie is over de Nederlandse geschie-
denis. Een verantwoord en selectief beheer houdt rekening met het feit 
dat het bodemarchief nu eenmaal geen regenererend vermogen bezit en 
dat opgraven weliswaar informatie oplevert, maar de bron tegelijkertijd 
vernietigt. De voorkeur is dan ook niet opgraven, maar behoud in situ. 
Het uiteindelijke argument is dat toekomstige generaties nog iets in 
de bodem, ‘feitelijke sporen en herinneringen’, moeten aantreffen om 
over de mogelijkheid te beschikken zelf vraagstellingen te formuleren 
voor hun onderzoek. Bovendien zullen toekomstige archeologen andere 
methoden van onderzoek hanteren en misschien wel betere. Het selec-
teren van vindplaatsen voor wettelijke bescherming gebeurt op basis 
van het nationale belang van de waarden die zij vertegenwoordigen en 
niet nader genoemde ‘op rijksniveau vastgestelde prioriteiten’. De gren-
zen van dergelijke vindplaatsen worden ‘zorgvuldig en niet ruimer dan 
noodzakelijk bepaald’.

Voor vindplaats 10 betekent dit dat op grond van de kwaliteit, die 
bepaald is door de goede conservering en het zeldzame voorkomen 
van mesolithische/neolithische nederzettingen in Nederland, de vind-
plaats de status van monument verdient. De vindplaats is een weten-
schappelijk zeer waardevolle bron van informatie over de ontwikkeling 
van jagers en verzamelaars naar landbouwers in een landschappelijk 
gevarieerd gebied. Bovendien, en dit is het derde argument, ontstaat er 
door de bescherming van nederzettingen uit dezelfde tijd, zoals in de 
Waalsprong, een regionaal bestand van monumenten met een bepaalde 
meerwaarde, de ensemble- of contextwaarde genaamd. 

De gemeenteraad besluit op 13 maart 2000 de staatssecretaris te 
adviseren om de vindplaats als archeologisch monument aan te wijzen, 
nadat B&W een hoorzitting hebben aangekondigd over het voornemen 
vindplaats 10 wettelijk te beschermen voor de belanghebbenden, waar 
overigens niemand verscheen.32

Naast het wetenschappelijke belang en de noodzaak van een goede 
bescherming voor kennisgeving aangenomen te hebben, stelt een aantal 
raadsleden het ‘zichtbaar maken’ van het monument aan de orde en 
vraagt: ‘Wat ziet Arnhem nu van deze vindplaats 10?’ Behalve het visu-
aliseren van het monument ter plekke en het als centrum van de wijk 
te zien, zou de gemeente een website voor deze belangrijke vindplaats 

32)  Het horen van de belanghebbenden (eigenaar van de 

grond, Gasunie, NUON en Zuiveringsschap Rivierenland) is 

verplicht conform art. 3 lid 4 van de Monumentenwet.

gerechtvaardigd is’. De ROB benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
voor een opgraving bij de gemeente berust.28

De Dienst SO heeft grote moeite met de voorgenomen uitbreidingen, 
te meer omdat vervolgens blijkt dat de zuidkant toch met 25 m verlengd 
zal worden. Op de vraag van de gemeente of het mogelijk is om aan de 
zuidkant stalen funderingen toe te passen blijft de ROB het antwoord 
schuldig. De aanwezige jurist van de ROB stelt dat de ‘verantwoordelijk-
heid over wat en hoe bij de gemeente ligt’. De noordkant met 10 m uit-
breiden betekent voor de gemeente dat compensatie voor de te bouwen 
woningen, winkels en kantoren op een andere plek gezocht moet wor-
den, wat de Dienst SO absoluut wil voorkomen. Het betekent ook dat de 
ontsluitingsweg zo dicht mogelijk tegen de vindplaats aan moet worden 
gelegd. De weg zal waarschijnlijk op maaiveldniveau worden aangelegd, 
een tunnel is van de baan. De politieke keuze is om ‘niet ondergronds te 
gaan’.

Dat zichtbaar maken een doelbewuste inspanning tot inrichting bete-
kent, wordt later in het proces duidelijk als ‘Arnhem het archeologische 
monument daadwerkelijk in het landschap en de stedenbouw [wil] laten 
zien door er echt iets bijzonders van te maken’.29

Ondanks de vele onzekerheden hebben de vertegenwoordigers van 
de Dienst SO geen bezwaar tegen het in procedure brengen van de wet-
telijke bescherming. De ROB probeert op deze manier zijn invloed in 
het proces te consolideren. De argumenten ter ondersteuning zijn dat 
het traject als geheel voorspelbaar wordt en dat ‘het Rijk via de vergun-
ningenverlening medezeggenschap (en verantwoordelijkheid) krijgt over 
de ontwikkeling en eventuele aantasting van het monument’.30

Het voornemen tot aanwijzing als beschermd archeologisch monu-
ment van vindplaats 10 wordt door de ROB namens staatssecretaris Van 
der Ploeg van OCW in september 1999 aan de raad van de gemeente 
Arnhem verzonden.31 Het voornemen gaat vergezeld van een verzoek 
om advies, conform artikel 3 lid 2 van de Monumentenwet 1988. De 
monumentencommissie krijgt eenzelfde verzoek.

Voor het eerst wordt nu een motivatie gegeven waarom de vindplaats 
de monumentenstatus verdient en wordt ook het beleid van de ROB in 

28)  Brief ROB aan dienst SO d.d. 9 september 1999; de brief 

is vergezeld van het conceptvoorstel wettelijke bescherming.

29)  Verslagen van overleg ROB en gemeente, resp. februari, 

juni en oktober 1999.

30)  Verslag overleg gemeente en ROB d.d. 6 oktober 1999.  

Bij dit overleg is ook de jurist van de ROB aanwezig.

31)  ROB aan gemeenteraad Arnhem d.d. 4 november 1999.
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moeten ontwikkelen. De site kan achtergrondinformatie geven, allerlei 
vondsten tonen en ook vergelijkingen met andere vindplaatsen maken.
Ondanks deze positieve reacties verbindt de raad twee voorwaarden 
aan zijn advies. Ten eerste wil de raad meer inzicht in de wijze waarop 
de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen door de staats-
secretaris en wat de voorwaarden zijn waaronder ingrepen wel of niet 
mogelijk zijn. In de tweede plaats dient de minister de realisatie van 
het bestemmingsplan Schuytgraaf en de ontwikkeling van de stedelijke 
functies in het toekomstige centrumgebied van deze nieuwe wijk vol-
doende ruimte te bieden33. 

Uit de behandeling van het voorstel van het college in de raadsverga-
dering blijkt wel dat noch de woordvoerende raadsleden noch het col-
lege bij monde van de wethouder van ruimtelijke ordening zicht hebben 
op de consequenties van het advies. Op de vragen van diverse fracties 
naar de financiële gevolgen, eventuele stagnatie in de planprocedure en 
vertraging in de ontwikkeling van het centrumgebied en de ontsluiting, 
antwoordt de wethouder dat een deel van die vragen ook bij het college 
leeft. Vandaar de voorwaarden.

Het probleem is dat het rijk niet aanduidt hoe er getoetst gaat wor-
den, waardoor consequenties moeilijk ingeschat kunnen worden. Wet-
houder Lenferink:

In bepaalde gevallen geeft de minister aan op welke manier hij tot afwe-
ging komt, maar dat is hier niet ontwikkeld. Als die nadelen er niet aan 
zijn lijkt het een bijzonder goed idee, maar er moet dan wel zekerheid zijn 
dat de gemeente niet ineens geconfronteerd wordt met de onmogelijkheid 
om bepaalde dingen te realiseren en dat een zekere afweging mogelijk is 
en dat de minister ook kan zeggen het in sommige gevallen acceptabel te 
vinden dat er gebouwd wordt. Van de manier waarop de minister daar-
mee omgaat is veel te weinig bekend.34

In de definitieve aanwijzing van vindplaats 10 tot monument gaat de 
staatssecretaris in op de twee ‘mitsen’ van de raad. De ontwikkeling en 
realisatie van Schuytgraaf als woonlocatie staat op de eerste plaats. Dit 
blijkt al uit de omvang van het beschermde terrein dat mede is vastge-
steld door rekening te houden met de woningbouw. Wat de afweging 

33)  Verslag gemeenteraadsvergadering 13 maart 2000. Brief 

gemeente Arnhem aan de staatssecretaris van OCW en ROB 

d.d. 22 maart 2000. Ook de commissie voor Welstand en 

Monumenten adviseert positief, evenals de provincie en de 

Raad voor Cultuur.

34)  Verslag raadsvergadering Arnhem d.d. 13 maart 2000.

figuur 5.10 Website gemeente Arnhem over vindplaats 10.

Bij het archeologisch booronderzoek dat in 1995 en 1998 plaatsvond, zijn de resten  
van een jagerskamp uit de Steentijd ontdekt. In de aarde die met de grondboor 
omhoog werd gehaald, zijn enkele vuurstenen werktuigen, verbrande bot resten, zaden 
en pitten en wat visgraten gevonden. Deze vondsten duiden er op dat een groep men-
sen hier ca. 5000 jaar voor Christus op voedsel heeft gejaagd. Omdat men toen nog 
niet in permanente nederzettingen woonde, maar een meer zwervend bestaan leidde, 
denken we dat we hier de resten van een tijdelijk kampement hebben gevonden. Aan 
de oppervlakte zie je er trouwens helemaal niets van; de resten van het kamp liggen op 
een diepte van circa twee meter onder het maaiveld.
Het bijzondere van deze vindplaats is dat het organisch materiaal (zaden, pitten, 
botresten) zo goed is bewaard. Dit komt vooral door de hoge grondwaterstand en het 
dikke kleipakket dat al enige duizenden jaren deze vondsten afdekt. Op een diepte van 
twee meter ligt een schat aan gegevens opgeslagen over het leven van de mensen van 
ca. 7000 jaar geleden. 
Op deze plek wordt niet opgegraven, maar het wordt als archeologisch monument in 
de grond bewaard. Uit ervaring is gebleken dat onderzoeksmethoden zich zeer snel 
ontwikkelen. Het is heel goed mogelijk dat over 20 jaar de archeologen uit die tijd veel 
beter dan wij in staat zijn deze vindplaats op te graven
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heeft gemaakt en de ondoorzichtigheid van de besluitvorming. Maar de 
belangrijkste reden is volgens Goudswaard dat de archeologie voor de 
GEM een terra incognita is, waardoor het onder andere onmogelijk is de 
kosten ervan te doorgronden.37

ArcheoLogic is een adviesbureau opgericht in 2000 door een aantal 
archeologen dat ervaring heeft opgedaan met projectmanagement van 
de archeologische activiteiten bij de aanleg van de Betuweroute en de 
HSL-Zuid, twee de door ROB geïnitieerde projecten in samenwerking 
met de NS. Het bureau wil zich profileren met het devies the missing 
link, de ontbrekende schakel tussen opdrachtgever, uitvoerder en over-
heid. ArcheoLogic ziet zichzelf op het vlak van ruimtelijke ordening en 
archeologie een onontbeerlijke ‘spilfunctie’ vervullen: ‘De intensieve 
communicatie en uiteenlopende belangen van de betrokken partijen 
maken een centraal aanspreekpunt onmisbaar.’38

De scheiding tussen beleid, uitvoering en controle, waar het bureau een 
voorstander van is, vergt namelijk een goede en voortdurende com-
municatie tussen betrokkenen. Deze trias archaeologica – ‘normsteller, 
uitvoerder en toezichthouder’ – zou in de visie van de directeur in de 
archeologische wereld scherper doorgevoerd moeten worden. De over-
heid moet zich uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen en stellen 
van (inhoudelijke) normen en regels en oefent daarnaast het toezicht op 
de naleving uit. Onwenselijk is de situatie van het pre-Maltatijdperk, toen 
de overheid binnen het archeologisch bestel tegelijkertijd subsidiever-
strekker, opdrachtgever en uitvoerder was.39 Vooral de scheiding tussen 
beleid en uitvoering ligt ArcheoLogic na aan het hart, omdat die scheids-
lijn onontbeerlijk is voor een goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen. Bovendien leert de praktijk dat tijdens het uitvoeringstraject 
steeds opnieuw beleidsbeslissingen moeten worden genomen.40

Het dienstenpakket van het bureau bestaat uit het geven van advies, 
het management van projecten, het opstellen van Programma’s van 
Eisen (PvE) en toezicht op de uitvoering, waaronder aanbesteding en 
directievoering. In een PvE worden de eisen geformuleerd waaraan het 
eindproduct van de opdrachtgever moet voldoen, waarna in een ont-
werp een gedetailleerde uitwerking voor de bescherming, inpassing of 
opgraving van archeologische vindplaatsen volgt.

37)  Interviews.

38)  ArcheoLogic: Raad en daad in archeologisch management, z.j.

39)  Goudswaard & Vinkenburg, 2003: 7.

40)  Idem.

van de diverse belangen betreft verwijst de staatssecretaris naar het 
veelvuldige overleg tussen gemeente en ROB, als het niveau waar die 
afwegingen worden gemaakt. In zijn ogen heeft dat tot dan toe op con-
structieve wijze plaatsgevonden. Ook in de toekomst – de planvorming 
is nog niet afgerond – zal deliberatie noodzakelijk zijn. De ROB zal daar-
bij de Richtlijn Vergunningsplicht als leidraad hanteren.35

5.3 Fase 3 (2001-2004) – vindplaats 10: escalatie en inrichting

Deze fase begint met de komst van twee nieuwe actoren in het beleids-
proces: de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf Beheer BV 
(GEM), opgericht in de herfst van 2000, en het archeologisch advies-
bureau ArcheoLogic. Net zoals de gemeente Elst, kiest de gemeente 
Arnhem nu, na eerst zelf de ontwikkeling van de Vinexlocatie te hebben 
aangestuurd, voor een exploitatiemaatschappij waarin de gemeente, een 
aantal ontwikkelaars, een pensioenfonds en de woningbouwcorporaties 
participeren. GEM wordt ook de opdrachtgever van de archeologische 
werkzaamheden in Schuytgraaf, terwijl de gemeente een toetsende en 
controlerende rol krijgt toebedeeld. GEM contracteert het adviesbu-
reau ArcheoLogic. De vraag rijst waarom GEM daartoe overgaat, de 
gemeente heeft immers een gemeentearcheoloog in dienst en ook de 
ROB is betrokken.

Het plan van aanpak voor het archeologisch onderzoek in Schuyt-
graaf dat de Dienst SO de directie van de GEM aanbiedt, bevat ook een 
financieel overzicht en begroting. De uitgaven tot 1 september 2000 
bedroegen ƒ3,25 miljoen, op basis waarvan de begroting voor de rest 
van de werkzaamheden – opgraven, proefsleuven, begeleiden en uit-
werken – uitkomt op nog eens 3 miljoen voor opgraven en 1,6 miljoen 
voor het uitwerken van de opgravingen. De totale kosten (inclusief de 
3,25 miljoen) van het archeologische werk worden geraamd op bijna ƒ8 
miljoen.36

Volgens de gemeentearcheoloog had de GEM vooral problemen 
met het betalen van de kosten voor de wetenschappelijke uitwerking 
en dacht zij ‘dat de gemeente de boel belazerd heeft’. De directeur van 
ArcheoLogic, B. Goudswaard, ziet de directe aanleiding van de GEM 
om zijn adviesbureau in te huren in de te hoge kosten die de gemeente 

35)  Besluit staatssecretaris OCW d.d. 3 november 2000.

36)  Plan van aanpak voor opgraven en uitwerken van het 

archeologisch onderzoek in Schuytgraaf; Dienst SO, brief d.d. 

8 december 2000.
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ontstaat is onnodig en kan voorkomen worden. ArcheoLogic wil daarom 
werken met zogenaamde doelspecificaties: ‘Wat willen wij dat er niet 
met de vindplaats gebeurt?’ De middelen om die doelen te bereiken zijn 
in handen van de civiel ingenieurs die via het ontwerp de ruimte krijgen 
om oplossingen te vinden.

Om te beginnen moeten de risico’s voor schade aan de vindplaats 
geïnventariseerd worden, vervolgens de eisen die gesteld worden aan 
de bebouwing en de weg. Het resultaat hiervan is een beschrijving 
van de staat waarin het monument moet verkeren bij oplevering. Het 
formuleren van de eisen die gesteld worden aan het proces, zowel het 
ontwerpproces als het bouwproces, is de volgende stap. Voor dit laatste 
introduceert ArcheoLogic het concept ‘beperkinggebied’. Een beperking-
gebied is een soort bufferzone van 10 m die om het in de aanwijzing tot 
monument aangegeven rechthoekige gebied wordt gelegd. De bedoe-
ling is dat alle randvoorwaarden en regels van het PvE uitsluitend op dit 
gebied van toepassing zijn.

Uit de reacties van de archeologen op de concepten PvE blijkt dat 
vooral de ROB een grote weerstand heeft tegen de benadering van de 
problematiek en de voorgestelde werkwijze van ArcheoLogic. Zo is de 
juridische positie van een PvE al onduidelijk, de ROB begrijpt de status 

Escalatie van het conflict rond vindplaats 10

Omdat vindplaats 10 nog steeds mede door de wettelijke bescherming 
een urgente kwestie vormt, begint ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
met het vervaardigen van een Programma van Eisen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Een nieuwe ronde van overleg volgt waarin diverse versies van het 
door ArcheoLogic vervaardigde PvE ter discussie staan. De samenstel-
ling van de deelnemers aan het overleg is anders dan voorheen. Van de 
gemeente is nu alleen de gemeentearcheoloog vertegenwoordigd en niet 
meer de stedenbouwkundigen; verder zijn (soms) een projectleider van 
de GEM, het adviesbureau en de ROB aanwezig. Het debat wordt anders 
van toon; de eerste agenda voor de bijeenkomst in nieuwe samenstel-
ling wijst daar al op. Het discours is dat van bestuurders/managers en 
ontwikkelaars/directievoerders geworden. Vastgesteld moet worden 
welke actoren welke rollen spelen; er worden verschillende doelen 
onderscheiden waaraan oplossingsrichtingen worden gekoppeld en 
de problematiek wordt ontleed in termen van risicofactoren en sterkte-
zwakteanalyses.

De gemeentearcheoloog en de ROB hebben daar grote moeite mee, 
ook met het taalgebruik en de begrippen die in de eerste concepten van 
het PvE gehanteerd worden. Het probleem wordt direct in de inleiding 
van het PvE benoemd: het gaat om twee in beginsel strijdige belangen, 
gebruik van de grond als archeologisch monument of als een bestem-
ming in de Vinexlocatie. In dit geval is conform het bestemmingsplan 
de hoofdontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk gepland over een deel 
van het monument. Maar toch wil ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
door middel van een PvE aan beide belangen tegemoetkomen. Het 
moet mogelijk zijn de vindplaats in te passen in het ontwerp en de weg 
en bebouwing aan te leggen zonder het monument aan te tasten. Dan 
is het wel noodzakelijk dat de ROB, als bevoegd gezag, aangeeft wat 
de eisen zijn die de ROB zal stellen aan het verlenen van de benodigde 
vergunningen. Als vooraf duidelijk is welke ‘ingrepen’ wel en welke niet 
toegestaan worden, kan de uiteindelijke vergunningsprocedure vlotter 
worden doorlopen. Het ontwerpproces is nog in de beginfase, dus is 
nu het moment waarop eisen gesteld kunnen worden aan het ontwerp 
en in het verlengde daarvan aan de uitvoering. Als dat nu niet gebeurt, 
wordt de ROB uiteindelijk toch geconfronteerd met een voltooid bouw-
ontwerp en moet dan alsnog bij de vergunningenaanvraag beoordelen 
of de werkzaamheden voortvloeiend uit het ontwerp schade aan het 
monument zullen toebrengen. De onvermijdelijke vertraging die dan 

figuur 5.11 Art. 11 van de Monumentenwet 1961.

monumentenwet

artikel 11

1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen  
of te vernielen;

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een  
schriftelijke vergunning:

a. Een beschermd monument af te breken, te verstoren,  
te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

b. Een beschermd monument te herstellen, te gebruiken  
of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd  
of in gevaar gebracht.
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heden schade berokkenen aan de archeologische sporen ter plaatse […] 
en of er wel of niet een vergunning dient te worden aangevraagd.’41

De escalatie van het conflict heeft wel als effect dat de ROB nu, na 
eerst ArcheoLogic gekapitteld te hebben over het opstellen van een PvE 
zonder over juiste informatie te beschikken, enige meetbare randvoor-
waarden formuleert, maar met een slag om de arm.42 Alle eerderge-
noemde ingrepen zullen zwaar meewegen bij het eventueel verlenen van 
een vergunning. Naast de ingrepen die al in de richtlijn zijn beschreven, 
is nu ook de kwaliteit van het grondwater een probleem; veranderingen 
van die kwaliteit zullen zwaar wegen. Hoe die kwaliteit ‘gemeten’ kan 
worden, is niet vermeld. Wel worden de graafwerkzaamheden gekwan-
tificeerd: dieper dan 7.25 m +NAP graven leidt tot aantasting van het 
monument en kan niet anders worden geïnterpreteerd dan dat daar 
géén vergunning voor verleend zal worden.43

ArcheoLogic wijst erop dat de geformuleerde eisen toch nog te 
globaal zijn en een verdere uitwerking behoeven, omdat er diverse 
mogelijkheden tot interpretatie openblijven. Dit gaat vooral over de 
kwaliteit van het grondwater en het voorkomen van zettingen. De direc-
teur constateert dat deze kwesties een specifieke en concrete invulling 
noodzakelijk maken. Zo zal de kwaliteit van het grondwater gedefinieerd 
moeten worden. Ondanks de wettelijk bepaalde vergunningverlening, 
is het mogelijk om tot bindende afspraken te komen tussen de GEM en 
de ROB als bevoegd gezag. De uitdaging is nu juist een goede balans 
te vinden tussen planologische en archeologische belangen. Boven-
dien wijst Goudswaard erop dat het lijkt of de ROB vergeten is dat de 
gemeente Arnhem onder twee voorwaarden positief heeft geadviseerd 

41)  Richtlijn Vergunningplicht met betrekking tot het archeologische 

monument ‘De Schuytgraaf ’ in de gemeente Arnhem (provincie 

Gelderland). Deze richtlijn is als bijlage toegevoegd bij het ‘Besluit  

van de Staatssecretaris’ over de definitieve bescherming van het 

monument aan de gemeenteraad van Arnhem d.d. 3 november 2000.

42)  Zo verwijt de ROB ArcheoLogic dat het PvE niet specifiek 

voor vindplaats 10 is geschreven, dat het bureau niet wist hoe 

groot de vindplaats is en het RAAP-rapport 368 (1998) niet kende. 

De randvoorwaarden zijn mondeling aan de orde geweest in de 

bijeenkomsten in april 2001.

43)  Ook de verlaging van de grondwaterstand wordt gekwantificeerd: 

niet beneden 7 m +NAP. Heien ‘mag’ alleen langs de zuidrand van 

het monument in een zone van 10 m met een paaldichtheid van 

maximaal een paal per 10 m2, ‘mits aangetoond wordt dat er geen 

opwaartse waterstromen ontstaan, waarbij het betreffende water van 

een andere samenstelling is dan van het grondwater ter hoogte van het 

vondstniveau’. Zetting kan ook niet. Brief ROB aan ArcheoLogic  

d.d. 14 mei 2001.

van een dergelijk document niet. Ook de gemeentearcheoloog heeft pro-
blemen met deze aanpak, vooral met het uitgangspunt van ArcheoLogic 
dat het aanleggen van de hoofdontsluitingsweg over een gedeelte van 
het monument een vaststaand gegeven is. Een weg over het monument 
is voor haar onbespreekbaar. Bovendien wijst zij erop dat de Dienst SO 
bezig is met een ontwerp waarin de weg ten noorden van de vindplaats 
wordt gepland, zodat de vindplaats wordt ontzien.

Ondanks de herhaalde uitleg van ArcheoLogic dat het PvE een voorstel 
is aan het bevoegd gezag – de ROB voor het monument, de gemeente 
voor het bestemmingsplan – met het doel vooraf inzicht te verkrijgen in 
de voorwaarden die aan de fysieke bescherming gesteld zullen worden, 
blijft de ROB benadrukken dat alle ingrepen vergunningsplichtig zijn vol-
gens de Monumentenwet. Het onbegrip en wantrouwen leiden binnen 
enkele weken tot oplopende spanningen en verwijten over en weer, met 
als gevolg dat de ROB zich terugtrekt uit het overleg.
Het komt erop neer dat ArcheoLogic de ROB wil dwingen tijdig heldere 
eisen te formuleren waar de ontwerpers mee aan slag kunnen en niet 
te wachten tot de uiteindelijke vergunningaanvraag, waardoor onnodig 
veel tijd en energie verloren gaan. De ROB zal toch ooit criteria moeten 
ontwikkelen om de vergunningaanvragen te beoordelen. De ROB heeft 
het gevoel het hoofd in de strop te steken door daarop in te gaan en wil 
of kan niet inzien dat de Richtlijn Vergunningplicht te globaal is om er 
adequate randvoorwaarden uit af te leiden. In deze richtlijn wordt artikel 
11 van de Monumentenwet aangehaald.

Vervolgens wordt in het concrete geval van vindplaats 10 de reikwijdte 
van de vergunningsplicht aangegeven. Helder is deze omschrijving niet. 
Zo wordt nog de mogelijkheid aangeduid dat het huidige gebruik van 
de grond niet zal wijzigen en komt ‘diepploegen’ ter sprake terwijl dat 
niet aan de orde is. De enige richtlijn is: ‘eventuele grondbewerkingen 
en andere werkzaamheden, dieper reikend dan 100 cm, te voorkomen’. 
Voor het monument betekent dit verder dat voor ‘alle werken’ een ver-
gunning vereist is. Daarnaast zijn ophoging of verlaging van het huidige 
maaiveldniveau, het aanbrengen van beplantingen, werkzaamheden 
die voortvloeien uit een ander gebruik van de grond dan het huidige en 
werkzaamheden die een structurele grondwaterpeilverlaging tot gevolg 
hebben eveneens vergunningsplichtig.

Het zal duidelijk zijn dat ontwerpers hier niet mee uit de voeten kun-
nen en het is begrijpelijk dat ArcheoLogic de ROB vraagt deze richtlijn 
te operationaliseren. Bovendien zegt de richtlijn dat bij twijfel – over wat 
kan en wat niet – contact moet worden opgenomen met de ROB: ‘Daar 
kan worden nagegaan of en in hoeverre de gewenste werken/werkzaam-
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het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door Holland Rail-
consult, waarvan de resultaten al eind augustus 2001 bekend waren.47

ArcheoLogic gaat het PvE ‘fysieke bescherming vindplaats 10’ toch 
verder uitwerken en stelt ook een nieuw PvE op, nu voor het hele plan-
gebied.48 De aanleiding voor dit nieuwe PvE is de eerdergenoemde 
behoefte van de GEM aan een betere beheersing van de kosten van de 
archeologische werkzaamheden in Schuytgraaf. GEM heeft op basis 
van een grove schatting totaal ƒ5 miljoen begroot voor de uitvoering 
– opgraven, begeleiden en bescherming – van het werk aan de elf 
vindplaatsen. GEM geeft ArcheoLogic de opdracht om na te gaan in 
hoeverre deze raming realistisch en volledig is. Daarom is in eerste 
instantie inzicht noodzakelijk in de stand van zaken. De archeologische 
werkzaamheden tot dan toe worden gerecapituleerd en een beschrijving 
van de resultaten per vindplaats is opgenomen in een bijlage.

Het zal geen verwondering wekken dat ArcheoLogic ook nu uitgaat 
van de scheiding tussen beleid en uitvoering. Alleen is nu de gemeente 
Arnhem het bevoegde gezag dat het (selectie)beleid bepaalt en kwa-
liteitseisen stelt aan het archeologisch onderzoek, maar niet zelf de 
uitvoering ter hand neemt. De gemeentearcheoloog heeft grote moeite 
met deze verdeling van de verantwoordelijkheden en wil zelf ook uit-
voerder van het project zijn. Bovendien heeft zij een probleem met 
de voorgestelde manier van werken. ArcheoLogic hanteert een eigen 
beheersproces bestaande uit vijf projectfasen – initiatief, definitie, ont-
werp, realisatie en nazorg –, dat gekoppeld is aan de AMZ-cyclus. Alleen 
de ‘synthese’ van de cyclus wordt niet overgenomen, omdat het geen 
verantwoordelijkheid is van de GEM. Beide processen, de AMZ-cyclus 
en het beheersproces, zouden qua tijd moeten worden afgestemd op 
het planologische en civiel-technische proces om een weloverwogen 
en optimale besluitvorming mogelijk te maken. Omdat de gemeentear-
cheoloog niet kan instemmen met een dergelijke aanpak, wordt het PvE 
gesplitst in twee delen, een inhoudelijk en een beheersmatig deel, in de 
veronderstelling dat de gemeente wel wil meewerken aan een gezamen-
lijke aanpak van het inhoudelijke aspect.

47)  Holland Railconsult, begeleidend schrijven aan M. Smit 

d.d. 23 augustus 2001. Daarin wordt vermeld dat de gevolgen 

van de bemaling op de archeologische site nihil zijn. Ook wordt 

aangekondigd dat de bemaling zal worden stilgezet zodra de 

grondwaterstand beneden een niveau van 7.30 +NAP komt.

48)  ArcheoLogic 2001: Archeologische Begeleiding Vinexlocatie 

Schuytgraaf gemeente Arnhem, 2de beslisdocument definitiefase, 3 

september 2001. Eerdere concepten verschenen in mei en juli 2001.

over de bescherming van vindplaats 10. Daarom zou het verstandig zijn 
om de ROB nu al te vragen hoe er getoetst gaat worden. Ook moet er 
tijdig nagedacht worden over het zichtbaar maken van het monument. 
De GEM hecht waarde aan de visuele inpassing en herkenbaarheid van 
de vindplaats, zoals in het Belvederebeleid tot uitdrukking komt.44

De kwestie van de bewijslast komt in deze formele communicatie niet 
aan de orde. Deze kwestie heeft betrekking op het aantonen van de 
schadelijkheid van een ingreep voor de vindplaats. Moet de GEM aan-
tonen dat een bepaalde ingreep niet schadelijk zal zijn, of de ROB dat 
een dergelijke operatie wel funest is? De ROB raakt hierdoor enigszins 
in paniek en begint zich intern af te vragen in hoeverre een wettelijk 
beschermd monument daadwerkelijk ingepast kan worden in een Vinex-
locatie. Ook de relatie tussen de wettelijke status van het monument 
en het bestemmingsplan is een vraagstuk. Wat heeft juridisch gezien 
voorrang: het monument of het bestemmingsplan? Is de inzet op de 
bestemmingsplannen wel juist geweest, was het niet beter geweest 
een zienswijze in te dienen? De cruciale vraag voor de ROB is of verzet 
tegen de bebouwing van het monument mogelijk is, waarbij dan wel 
moet worden aangetoond dat de archeologische waarden worden aan-
getast. De ROB voelt zich in het nauw gedreven door ArcheoLogic, ‘een 
archeologisch bedrijf dat zich laat inhuren om de ROB ten aanzien van 
een wettelijk beschermd monument onder druk te zetten’, waardoor de 
problematiek wordt versterkt.45

Het overleg over het PvE komt dan ook niet meer op gang en Archeo-
Logic slaagt er niet in om met de ROB afspraken te maken voorafgaande 
aan de verlening van de vergunningen. De ROB behoudt zich het recht 
voor om pas te beslissen of er schade aan het monument zal optreden 
als de vergunningen worden aangevraagd. De eerste vergunning die de 
gemeente Arnhem aanvraagt, betreft de grondwaterpeilverlaging in het 
gebied waar het monument ligt. Anders dan eerder toegezegd duurt het 
vier maanden voor de ROB beslist over het verlenen van de vergunning 
onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden behelzen de duur van de 
vergunning (dertig maanden) en het monitoren van de grondwaterstand 
door peilbuizen. Als de grondwaterstand een niveau van 7.30 m +NAP 
bereikt moet de bemaling worden stilgezet. De ROB dient wekelijks een 
overzicht van de metingen te ontvangen. Een bezwaarschrift tegen dit 
besluit kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend bij 
het ministerie van OCW.46 Deze voorwaarden zijn geheel gebaseerd op 

44)  Brief ArcheoLogic aan ROB d.d. 28 mei 2001.

45)  Intern stuk Casus Schuytgraaf z.j.

46)  Brief staatssecretaris aan gemeente Arnhem d.d. 8 januari 2002.
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2001 gepubliceerd. Aanleiding tot deze visie is het ontwerp van de 
voorstadhalte van de NS. Goedkeuring van dit ontwerp zou betekenen 
dat vooruitlopend op de planontwikkeling een aantal dwingende keuzes 
worden gemaakt.52 Daarom is eerst een globale visie op het centrum 
nodig. Bovendien ligt in het eerder geplande tracé van de ontsluiting 
een archeologisch monument, waardoor de toegang nog problemati-
scher wordt. Een ander knelpunt vormt het oversteken van de centrale 
toegang voor voetgangers en fietsers.

Eerder onderzoek naar deze problematiek leverde of te dure of ruim-
telijk gezien onbevredigende varianten op. Inmiddels is gebleken dat 
verstoring van het monument in welke zin dan ook door de Rijksdienst 
niet geaccepteerd zal worden. Dit betekent dat de weg niet over de vind-
plaats aangelegd kan worden. De consequentie is dat een herziening van 
het bestemmingsplan noodzakelijk zal zijn. Een opgerichte projectgroep 
heeft deze visie geformuleerd, mede op basis van de voorafgaande stu-
dies en workshops onder leiding van de architect Christiaanse, waarin 
drie modellen zijn ontwikkeld.53 De drie modellen worden benoemd als 
corridor-, campus- en tunnelmodel. Elk model heeft weer een aantal vari-
anten. Alle varianten worden beschreven met voor- en nadelen, effecten 
en kosten, waarna een afweging van de varianten volgt.

De projectgroep zelf spreekt een sterke voorkeur uit voor de tunnel-
modellen en in het bijzonder voor ‘tunnel ultrakort’ (figuur 5.12). Deze 
keuze zou wel extra kosten met zich meebrengen, die alleen gefinan-
cierd kunnen worden door meer woningen te bouwen. De gemeentear-
cheoloog heeft echter een voorkeur voor de campus 3 variant, die in 
haar ogen de beste bescherming van het monument garandeert (figuur 
5.13). Ook de modellen campus 4 en 5 zouden niet schadelijk zijn voor 
de vindplaats, terwijl alle tunnelvarianten vergunningsplichtig zullen 
zijn. Uiteindelijk kiest de GEM voor het corridor model 2, omdat de tun-
nelvarianten te duur blijken.

De gemeente heeft afgezien van de archeologie ook nog te kampen 
met de ‘natuur’. In het plangebied wonen drie beschermde diersoorten: 
de kamsalamander, de rugstreeppad en de poelkikker. De voorbereidin-
gen voor de bouw zijn daardoor stilgelegd en de Algemene Inspectie 
Dienst onderzoekt of de gemeente voldoende rekening houdt met deze 

52)  De Welstandscommissie heeft haar goedkeuring 

vooralsnog onthouden aan dit ontwerp.

53)  Deze projectgroep bestond uit diverse deskundigen 

van o.a. Christaanse architects & planners, GEM, gemeente 

Arnhem, Goudappel Coffeng, Berenschot, Wessels Stevin, 

Amstelland en ArcheoLogic.

In het inhoudelijk deel van het PvE worden de eisen geformuleerd waar 
de archeologische monumentenzorg van Schuytgraaf aan moet beant-
woorden. Deze eisen zullen voldoen aan de standaardeisen zoals die 
in de huidige AMZ worden gehanteerd. Wel wordt erop gewezen dat 
hoewel de GEM juridisch geen enkele verplichting heeft, er in de geest 
van Malta gewerkt zal worden, zoals ook elders geanticipeerd wordt op 
de nieuwe Monumentenwet. De methodiek van het PvE is ook nu het 
beschrijven van het eindresultaat voor de GEM: een ongehinderde rea-
lisatie van de Vinexlocatie. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om te 
voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en de ROB.

Dit betekent dat de integratie en het behoud van archeologische 
waarden vooropstaan. Behoud in situ en inpassen van de vindplaatsen 
in het plan hebben de voorkeur. Alleen als dat niet mogelijk is, kan er 
worden opgegraven. De twee strategieën hebben verschillende eindre-
sultaten: een x aantal behouden vindplaatsen in het ene geval en ver-
meerdering van kennis in het andere.49

Anders dan RAAP past ArcheoLogic voor de selectie van vindplaatsen 
een meer gebiedsgerichte benadering toe, waarbij drie criteria onder-
scheiden worden: de belevingswaarde van het gebied, de fysieke en de 
intrinsieke kwaliteit. RAAP hanteerde eigenlijk alleen de fysieke kwaliteit 
van een vindplaats. ArcheoLogic is van mening dat kwaliteit nog onvol-
doende meetbaar is in het huidige archeologisch bestel en wijt dit aan 
het ontbreken van meetbare normen. De Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) zal gehanteerd worden, maar dat is niet voldoende. 
Kwaliteit zal door ArcheoLogic altijd gerelateerd worden aan de relevan-
tie van de vraagstelling. Uitgangspunt zal zijn dat als er geen vragen 
zijn geformuleerd die betrekking hebben op het gebied, er ook geen 
antwoord noodzakelijk is en dus geen opgraving.50 Vanwege deze kwali-
teitsproblematiek, die zijn weerslag kan hebben op de diepgang van het 
onderzoek, is het wenselijk een inhoudelijke begeleidingsgroep archeo-
logie in te stellen. Hoewel de gemeentearcheoloog bedenkingen heeft 
bij een dergelijk forum, wordt er wel een begeleidingsgroep opgericht.51

De GEM is intussen nog steeds bezig met de ontsluitingsweg van de 
nieuwe woonwijk. De Visie centrumgebied Schuytgraaf, waarin diverse 
ontsluitingsmogelijkheden worden aangegeven, wordt in november 

49)  ArcheoLogic: Beslisdocument Programma van Eisen in 

de Vinex Schuytgraaf Arnhem, dl. I, versie 2 definitief, 25 

september 2001: 6.

50)  Idem: 34.

51)  Beslisdocument ArcheoLogic, dl. II, 25 september 2001: 13. 

De groep wordt BAS genoemd.
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in het land.’54 Een andere oorzaak die zich al in het begin voordeed is 
het ‘voorkeursrecht’; een wetswijziging waarin gemeenten een voor-
keursrecht hebben om grond aan te kopen kwam voor Arnhem te laat. 
Ontwikkelaars en aannemers kochten veel grond toen bekend werd dat 
Schuytgraaf een uitbreidingsgebied zou worden. De grond was toen nog 
eigendom van de gemeenten Heteren en Elst.55

De ontevredenheid over de gang van zaken leidt tot een nieuw plan 
van aanpak voor het centrumgebied, waarin de projectleider steden-
bouw van de GEM een andere manier van werken voorstelt.56 De GEM 
wil het planvormingsproces beter gaan structureren. In het verleden was 
er nogal eens sprake van vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Duidelijk 

54)  De Gelderlander 13 en 14 december 2001.

55)  Zo kochten Kondor Wessels en Gerritsen 100 ha, kreeg 

Heijmans 60-70 ha in bezit en Wilma 80 ha, die weer snel 

aan de gemeente werden doorverkocht. De Gelderlander 13 

december 2001.

56)  Concept Plan van Aanpak Centrumplan Schuytgraaf, 

Ontwikkeling van structuur (visie)plan/VO (centrum zuid)/DO 

(centrum zuid), 28 februari 2002. 

diersoorten bijvoorbeeld door een compensatiegebied in te richten. 
Conclusie van het onderzoek is dat de gemeente ontheffing van de 
Natuurbeschermingswet moet aanvragen bij het ministerie van LNV. 
Daarnaast zijn er explosieven aangetroffen in het plangebied. Ook op de 
plek van het monument!

Een aantal raadsleden maakt zich daarom zorgen over de voortgang  
van Schuytgraaf. De start van de woningbouw loopt vertraging op. 
Over de oorzaken van de vertraging zijn de meningen verdeeld. Een 
woordvoerder van de GEM ziet de oorzaak in het verzet van milieugroe-
peringen tegen de schending van het leefgebied van genoemde dieren 
en door de aangetroffen ‘bommen en granaten’. De wethouder ruimte-
lijke ordening ziet het anders. Volgens hem is de bouw vertraagd door 
de complexiteit van de besluitvorming over ruimtelijke investeringen: 
‘Vroeger ging het allemaal veel simpeler. De gemeente leverde de grond 
en de ontwikkelaar bouwde. Hier zijn veel partners in het spel, terwijl 
de beslissingslijnen onduidelijk zijn. Alles is onderhandelbaar. Dat 
maakt alles hartstikke ingewikkeld. Niet alleen in Arnhem, ook elders 

figuur 5.13 Campus 3 model.figuur 5.12 Tunnelmodel ultrakort.
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een concept structuurplan. Het kernteam neemt de beslissingen. Onder 
het kernteam werken vier teams van specialisten: Esthetiek; Grondex-
ploitatie, Financiën & Planning; Techniek & Eisen; Programma. Deze zijn 
vooral samengesteld uit deskundigen en hebben een adviserende stem. 
Daarnaast functioneren een klankbordgroep en een communicatiegroep. 
De aandeelhoudersvergadering van de GEM beslist over het structuur-
plan, de gemeenteraad keurt het eindproduct (de structuurvisie) goed of 
niet. In alle teams en groepen zitten vertegenwoordigers van de GEM, 
behalve in Esthetiek. De gemeentearcheoloog heeft zitting in twee teams: 
Esthetiek en Techniek & Eisen.

Apart van deze organisatiestructuur wordt een Begeleidingsgroep 
Archeologie Schuytgraaf (BAS) opgericht, waarin zitting hebben de 
gemeentearcheoloog, de ROB, ArcheoLogic en de GEM. De taak van 
deze groep is het inhoudelijk begeleiden van het archeologisch onder-
zoek in Schuytgraaf. Ook het overleg binnen deze groep blijkt niet 
zonder problemen te functioneren. Het conflict gaat dit keer over de 
bouwbegeleiding. Het probleem is allereerst wat er onder ‘bouwbegelei-
ding’ moet worden verstaan. ArcheoLogic heeft een voorkeur voor een 

moet zijn wie de betrokkenen zijn en wat hun rollen en taken en verant-
woordelijkheden zijn. Een helder onderscheid tussen vakinhoudelijke 
betrokkenen en beslissers is wenselijk.

Een andere reden om zich opnieuw over het centrumgebied te bui-
gen, is dat het bestemmingsplan op veel punten niet meer up-to-date is 
en voortschrijdend inzicht heeft geleid tot nieuwe ideeën en aanpassin-
gen. Volgens de huidige planning komen er tussen de 6.100 en 6.900 
woningen voor circa 16.000 inwoners. Een dergelijke grote woonwijk 
verdient een centrum met een stedelijke uitstraling. Goede maatschap-
pelijke en commerciële voorzieningen horen daarbij. Iedereen wil een 
goed, duurzaam en passend centrum waar men trots op kan zijn. Sinds 
de eerste ideeën over de ontwikkeling van Schuytgraaf in 1996 is er veel 
veranderd; een groeiende vraag naar consumentgerichte oplossingen, 
verscherpte milieu- en veiligheidseisen, de vraag naar luxueuzere woon-
voorzieningen, veranderingen in de vastgoedmarkt, meer aandacht voor 
zorgvoorzieningen. Ook blijkt uit een recente studie van de gemeente 
dat er meer jonge gezinnen met kinderen in Schuytgraaf willen wonen, 
waardoor er meer scholen nodig zijn. De vraag is of dat financieel haal-
baar is. Knelpunten zijn vervolgens de locatie van de sporthal en de 
parkeervoorzieningen (een knelpunt in elke Vinexlocatie, zo blijkt) die 
waarschijnlijk te krap bemeten zijn. Ondanks het stimuleren van open-
baar vervoer, zijn er toekomstige bewoners die wel twee auto’s voor de 
deur willen hebben. Dit betekent dat het programma vooral door de 
voorzieningen zwaarder wordt. Marktpartijen hebben de indruk dat het 
zelfs te zwaar is. Is het programma haalbaar en realiseerbaar?

Onder de aandachtspunten blijft kwaliteit vooropstaan: hoogwaardig, 
duurzaam, toekomstgericht, eigenheid en symboolwaarde, leefbaarheid, 
aansluiting op omgeving, transformatie archeologisch veld. Gememo-
reerd wordt dat, nu de tunnelmodellen van de baan zijn, vanwege de 
hoge kosten gekozen is voor het corridormodel 2. Daarbij gaat een weg 
vlak ten noorden langs het monument (figuur 5.14).

In de terminologie van de ontwerpers die over ‘velden’ spreken, 
wordt het monument nu het ‘archeologisch veld’ genoemd. De inrich-
ting van dit veld verdient nu alle aandacht, waarbij een geschikte open-
bare bestemming moet worden gevonden en het veld niet alleen als 
hondenuitlaatplaats dient. De geschiedenis zou zichtbaar en voelbaar 
gemaakt kunnen worden, ook die van de Tweede Wereldoorlog, wordt 
uitdrukkelijk vermeld.

In het plan van aanpak staat een nieuwe organisatie- en besluitvor-
mingsstructuur centraal. Een klein kernteam, waarin alle disciplines en 
partijen zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor het opstellen van 

figuur 5.14 Corridor 2 model.
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interpretatie van bouwbegeleiding als een evaluatief instrument; andere 
archeologen, onder wie de gemeentearcheoloog, zien het liever als een 
middel ter inventarisatie. Het conflict spitst zich toe als er opnieuw cre-
matiegraven worden gevonden tijdens een ad hoc geregelde archeologi-
sche begeleiding van de aanleg van een tijdelijk gronddepot ten zuiden 
van het cluster vindplaatsen 4 tot en met 9.57

Het gecontracteerde opgravingbedrijf ADC (Archeologisch Dien-
stencentrum) ontdekt al snel meerdere crematiegraven onder het 
gronddepot en graaft deze op conform de richtlijnen van de KNA en 
de gemaakte afspraken. Toch is het ADC hier achteraf niet tevreden 
over; de graven zijn te snel en te slordig ‘weggebaggerd’. Het ADC, van 
mening dat een reguliere opgraving op zijn plaats was geweest en dat 
het werk aan het gronddepot stilgelegd had moeten worden, informeert 
zowel de ROB als de pers en schakelt de inspectie in. De consternatie 
die hierdoor ontstaat, is niet bevorderlijk voor de voortgang. ArcheoLo-
gic wordt ter verantwoording geroepen en krijgt een visitatie van de RIA 
(Rijksinspectie Archeologie).58

ArcheoLogic gaat desondanks onverdroten aan de slag met een PvE 
Bouwbegeleiding voor de velden 21 en 25. Deze velden in het zuidoos-
ten van het plangebied zullen het eerst bebouwd gaan worden en de 
‘conditie archeologie’ moet daar tijdig zijn uitgewerkt. Een consequentie 
van de commotie rond het gronddepot is wel dat ArcheoLogic het niet 
wenselijk acht een opgravingbedrijf te contracteren voor de begeleiding 
van de velden 21 en 25, maar – in tegenspraak met zijn ‘archeologische 
triasleer’ – de opdracht naar de gemeente gaat. De al eerder aangestelde 
assistent van de gemeentearcheoloog zal de begeleiding uitvoeren.59

Wat is er te zien van vindplaats 10?

In dezelfde tijd wordt in verschillende gremia beraadslaagd over de 
inrichting en visualisatie van vindplaats 10, het monument. De gemeente 
heeft hier al vanaf het begin van het overleg op aangedrongen. 

57)  Eind jaren negentig zijn bij de opgravingen van 

het zuidelijke cluster (vindplaats 4/9) een groot aantal 

crematiegraven uit de Romeinse tijd aangetroffen in 

vindplaats 9 (ca. tweehonderd graven) en vindplaats 8 

(enkele crematies uit de tweede, derde eeuw na Chr. en drie 

inhumatiegraven uit de vierde eeuw na Chr.).

58)  Notulen BAS, 2 april en 15 mei 2002.

59)  PvE Archeologische Bouwbegeleiding velden 21 en 25, 

8 mei 2002. De assistent archeoloog werd aangesteld in 

februari 2001.

Ook Jan Wessels, beleidsambtenaar van de afdeling Monumentenzorg 
van Arnhem, had eerder in het Vinex On Site: Debat Oost een pleidooi 
gehouden om de mens en zijn cultuur, die zich duizenden jaren in de 
grond onder Schuytgraaf heeft opgestapeld, niet te vergeten: ‘Zeven 
duizend jaar geschiedenis in Schuytgraaf, dat zijn tweehonderdtachtig 
generaties! Die mijnheer Idema brengt de mens als factor in. Ik wil de 
geschiedenis van de Neolithische jagers tot de Romeinen en de Mid-
deleeuwers als een kwaliteit inbrengen.’ Een mogelijkheid om de vroege 
geschiedenis van dit deel van de Betuwe te laten bijdragen aan de kwali-
teit van de leefomgeving, ziet Wessels in het ontwerp: ‘Een middeleeuws 
dorpje heeft zijn plattegrond en zijn kleur, voor een Romeinse villa is 
apart materiaal gebruikt. Benut al die stijlen en symbolen om Schuy-
tgraaf te onderscheiden van al die andere wijken die langzamerhand 
allemaal op elkaar lijken.’60

60)  P. Troost: Vinex on site debatten: oost. Het debat vond 

plaats op 23 april 1998 in Musis Sacrum, Arnhem.

figuur 5.15 Monument vindplaats 10, januari 2005.
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In het BAS-overleg komen deze ideeën niet meer terug. Het onderwerp 
is nu de inrichting van een lege ruimte. De gedachten gaan al snel uit 
naar park- en tuinachtige oplossingen zoals een ring van papavers rond 
het archeologische veld. Een archeologisch park met bijvoorbeeld een 
rozentuin. Of gebruikmaken van de planten die in het Neolithicum voor-
kwamen, suggereren de aanwezige archeologen van de ROB. Een lijst 
met die planten is beschikbaar. De gedachten over de inrichting in deze 
sessie worden sterk bepaald door de aard van de vindplaats: zo zou de 
overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een land-
bouwende gemeenschap opgepakt kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een ‘hightechpaal’ met informatie en fi lmbeelden. Een ander idee is om 
‘rituelen’ uit het stenen tijdperk in een moderne vorm te verbeelden 
waarbij van de gemeentelijke kunstregeling gebruikgemaakt kan wor-
den. Wat te denken van ‘zitten rondom een kampvuur’?

Op een volgende bijeenkomst, waar nu ook mensen uit de kunstsector 
aanwezig zijn, wordt niet meer over de inrichting van het monument 
gesproken, maar is het begrip archeologiepark als vanzelf ingeburgerd. 
Iedereen onderkent het belang van een goede visualisatie, vooral omdat 
het archeologiepark de entree tot het nieuwe stadsdeel zal vormen.
Anton Pieck-achtige oplossingen moeten echter worden voorkomen, 
dus niet alleen archeologen iets laten bedenken, vindt ArcheoLogic. De 
projectleider van de GEM herinnert eraan dat hij de vorige keer op ironi-
sche wijze het idee van een ‘Fred Flintstone cafetaria’ heeft gelanceerd. 
Hij hecht wel aan zijn ‘hightechinfopaal’, maar heeft geen idee wat de 
vindplaats voorstelt, wat blijkt uit zijn vraag: ‘Kan een glazen exporuimte 
onder de grond eveneens het monument zichtbaar maken?’

De vergadering besluit subsidie aan te vragen bij Belvedere voor een 
ontwerp voor het archeologiepark en gezamenlijk met de kunstsector 
door te gaan met brainstormsessies. De sessies worden nu wat meer 
gestructureerd; het brainstormen moet leiden tot resultaten en afspra-
ken. De eerst volgende zitting krijgt het thema mee: ‘het geheugen 
gebruiken’. De voorzitter, Goudswaard, onderscheidt de verschillende 
percepties van de deelnemers: archeologen zijn enerzijds gericht op het 
bewaren van het verleden, anderzijds op het reconstrueren van dat ver-
leden. Kunstenaars daarentegen gaat het om de beleving en het gebruik 
van het geheugen daarbij. De inspiratie daarvoor kan deels via de 
archeologie komen. De discrepantie tussen het archeologisch verleden 
en het geheugen bestaat uit het verschil in abstractieniveau.

De keuzes die uiteindelijk gemaakt moeten worden, beslaan drie 
dimensies. De eerste dimensie is pragmatisch: eerst moet bepaald wor-

den wie de doelgroep is, wat de gebruikswaarde is en of het doel educa-
tief dan wel recreatief moet zijn. Ook de kosten en de planologische rand-
voorwaarden behoren bij deze eerste dimensie. De tweede dimensie, de 
tijd-ruimtediscussie, behelst keuzes tussen een diachroon of synchroon 
geheugen. En de derde dimensie houdt keuzes in die gerelateerd zijn 
aan de vorm-tijddiscussie: keuzes tussen een concrete of meer abstracte 
reconstructie en de keuze tussen tijdelijke of permanente constructies. 
De ontwerpsessies leiden niet tot conclusies en concrete oplossingen. 
De ingebrachte ideeën zijn hierna in fi guur 5.16 weergegeven.61 

Met subsidie van Belvedere schrijft de gemeente Arnhem een paar jaar 
later een ontwerpprijsvraag uit voor de inrichting van het monument. 
Het winnende ontwerp ‘De Landing’ van het bureau Chora uit Londen 
verbeeldt de slag om Arnhem, terwijl op railings, die het veld doorsnij-
den, in teksten het verhaal van de bewoningsgeschiedenis wordt verteld. 

61)  Verslagen en agenda’s van de bijeenkomsten van het 

BAS-overleg, 10 april, 30 mei en 14 juni 2002. De fi guur is 

gemaakt door ArcheoLogic. 

figuur 5.16 Schema van ideeën voor de inrichting van het monument.
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De achterliggende gedachte wordt als volgt geformuleerd: ‘Schuytgraaf 
heeft eigenlijk twee archeologische identiteiten: die van de aarde en die 
van de lucht. In de aarde zitten sporen van prehistorische mensen, van 
het Romeinse rijk, van het leven in de Middeleeuwen. De lucht bevat de 
herinnering aan de slag om Arnhem, de landing van de Poolse parachu-
tisten. Een virtuele herinnering.’62 Een mooie gedachte, maar de relatie 
met de locatie, een steentijdvindplaats, is in dit ontwerp, waarin de 
Tweede Wereldoorlog centraal staat, volledig op de achtergrond geraakt. 
Anno 2010 is er nog niets te bespeuren van de uitvoering van het ont-
werp. Vindplaats 10 ligt er precies zo bij als op de foto van januari 2005.

62)  GEM Schuytgraaf maart 2005, Verbeeld Verleden: 52.

figuur 5.17 Winnend ontwerp De Landing voor de inrichting van het monument.



 DuuRzamE staD:  
NIjmEgEN-waalsPRONg 

 Proloog

In 1995 haalt de Nijmegen de voorpagina’s van de ochtendbladen: 
‘Romeinen leggen Nijmegen bouwstop op’ en ‘Bij Lent jagen de Bataven 
Nijmegen op kosten’.1 Een van de kranten gaat verder met het suggere-
ren dat de bouw van de 12.000 woningen aan de overkant van Waal bij 
Nijmegen ‘volledig de mist ingaat’. Archeologische vondsten zijn hier 
verantwoordelijk voor: het erfgoed van de Romeinen en onze prehisto-
rische en middeleeuwse voorouders. De woningen waarover de krant 
spreekt, zullen verrijzen in de Waalsprong, de locatie die in de Vierde 
nota extra al werd genoemd als uitbreidingslocatie voor Nijmegen en 
die bekrachtigd is in het Vinex-uitvoeringsconvenant, dat de gemeente 
Nijmegen met Rijk en provincie gesloten heeft in april 1995.

De Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als Land 
over de Waal. Zoals de naam al aangeeft, ligt het gebied ten noorden 
van Nijmegen over de Waal. Het omvat onder andere het dorp Lent, dat 
de zuidelijke grens vormt. In het westen loopt de grens langs Ooster-
hout, terwijl de lijn Ressen-Vossenpels het gebied begrenst in oostelijke 
richting. De noordgrens is de rijksweg A15. Het gebied wordt in tweeën 
gedeeld door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de rijksweg A52. Het 
plangebied heeft een omvang van ongeveer 600 ha (figuur 6.1). 

Ook in dit geval is de vraag hoe gemeente, planners en archeologen 
omgaan met het ‘erfgoed’ van onze voorvaderen en de conflicten en 
spanningen die dat kennelijk met zich meebrengt. Anders dan Elst en 
Arnhem heeft Nijmegen bij de aanvang van de planontwikkeling een 
stadsarcheoloog in dienst.

1)  Respectievelijk De Telegraaf van 23 augustus en  

de Volkskrant van 7 oktober 1995.

6 )
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figuur 6.1 Plangebied Waalsprong.
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seerde amateurs presenteerde de gemeente in 1988 een nota over een 
gemeentelijk archeologiebeleid met als resultaat de aanstelling van een 
stadsarcheoloog in het jaar daarop.4 De muur werd wel afgebroken en 
het casino is gebouwd. Alleen een klein gedeelte van een hypocaustum 
(vloerverwarmingsysteem) en een stukje van de muur zijn zichtbaar 
gelaten voor het publiek in de kelder van het casino.

Met het aanvaarden van de nota en benoeming van een eigen archeo-
loog erkent het gemeentebestuur dat de zorg voor het bodemarchief 
een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf is en niet meer, 
zoals in de periode daarvoor, vooral overgelaten kon worden aan de 
ROB, de archeologen van de Nijmeegse universiteit en niet te vergeten 
de amateurarcheologen. 

In het gemeentelijk archeologiebeleid staat bescherming van het 
archeologisch erfgoed voorop. Alleen als in situ bewaren door omstan-
digheden niet mogelijk is, wordt er opgegraven, behalve als opgraven 
niet noodzakelijk wordt geacht.5 Een archeologisch ‘aandachtsgebied’ 
wordt aangewezen: een 500 m brede strook langs de Waal met een 
omvang van circa 250 ha.

In 1995 wordt een tweede archeoloog aangesteld nadat er al eerder 
een assistent was aangewezen. Deze Sectie Archeologie maakt deel uit 
van de Afdeling Bouwkunde van de gemeentelijke Dienst Volkshuisves-
ting en Milieu. De sectie is verder gegroeid en intussen overgegaan in 
het Bureau Archeologie, met wel zestig medewerkers, van wie een aantal 
in vaste dienst; de meesten werken echter vooral op projectbasis.6

6.1 Fase 1 (1992-1996) – planvorming, verkenningen en inventarisaties

Planvorming

Nijmegen kampt al vanaf eind jaren tachtig met een groot ruimtetekort 
voor woningbouw en bovendien met een gebrek aan locaties voor bedrij-
ven. De grenzen van de stad zijn bereikt. De gemeente begint in 1988 
met het bespreekbaar maken van de ruimteproblemen met de provincie, 
de nog jonge KAN-regio en het Rijk. Als resultaat hiervan neemt de pro-
vincie in 1992 het initiatief tot het ‘vrijwillig’ opstellen van een zogeheten 
locatie-MER, het Milieueffectrapport (MER) Woningbouw Regio Nijme-

4)  Gemeente Nijmegen, 1988: In de grond van de zaak. Nota 

inzake een te voeren gemeentelijk archeologiebeleid.

5)  In 1990 krijgt de gemeente opgravingsbevoegdheid.

6)  Enckevoort & Thijssen 1999.

De gemeente Nijmegen is relatief laat met het aanstellen in 1989 van 
een eigen stadsarcheoloog.2 De directe aanleiding hiertoe was de vondst 
van een groot en indrukwekkend stuk muurwerk uit de Romeinse Tijd 
op de Waalkade. De door de gemeente voorgenomen sloop van dit 
bouwsel van tientallen meters lang, anderhalve meter breed en op 
sommige plaatsen 3 m hoog, ten faveure van een nieuw te bouwen 
casino riep bij de Nijmeegse bevolking grote verontwaardiging op. De 
landelijke en lokale pers stortten zich erop en diverse monumentenzor-
ginstanties en actiegroepen protesteerden tegen de sloop en wilden de 
resten integraal ter plekke bewaren. De gemeente werd beschuldigd van 
vandalisme (figuur 6.2).3 

Deze signalen waren voor een aantal politieke partijen voldoende 
om de aanstelling van een stadsarcheoloog te bepleiten in de raad. Na 
een haalbaarheidsonderzoek door het college van B&W, overleg met de 
ROB, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de groep van georgani-

2)  Vergelijk bijvoorbeeld Rotterdam 1960, Amsterdam 1972, 

Breda 1981, maar Arnhem 1997.

3)  Van Enckevort & Thijssen 1999: 11-15.

figuur 6.2 Affiche tegen de voorgenomen sloop van de Romeinse muur.
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niet meer maagdelijke gebied aan de overkant van de Waal zal geleide-
lijk, in twintig tot dertig jaar veranderen in een stedelijke woonomge-
ving. Deze lange termijn, die vele onzekerheden en maatschappelijke 
veranderingen met zich meebrengt, vraagt om een fl exibele planning. 
Aanpassen aan de actualiteit in plaats van het ontwerpen van een 
eindbeeld, zal continu noodzakelijk zijn. De vraag of wat vandaag de 
dag als een aantrekkelijke leefomgeving wordt gezien ook toekomst-
waarde heeft, vergt een voortdurende maatschappelijke dialoog. De 
laatste opgave is ‘duurzaamheid’ opgevat volgens de intussen fameuze 
omschrijving van duurzame ontwikkeling in het Brundtland-rapport 
(1987): ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties mogelijkheden 
om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Duurzaamheid 
wordt niet uitsluitend in ecologische zin gedacht, maar wordt ook ver-
staan als sociale duurzaamheid, waarmee het streven naar een ‘sociaal 
duurzame maatschappij, waarin men verantwoordelijkheid voelt en 
neemt voor de sociale en fysieke omgeving’ wordt bedoeld. De Nij-
meegse bestuurders zijn zich ervan bewust dat daar in vele opzichten 

gen. Het Land over de Waal wordt daarin als milieuvriendelijkste locatie 
voor nieuwe woningbouw aangewezen. Op basis van dit rapport maakt 
de gemeente een eerste Concept Structuurplan Land over de Waal, dat 
aansluit bij de uitgangspunten van de Ontwikkelingsvisie KAN.7

In de zienswijze van de gemeente Nijmegen is het ontwikkelen van 
de Vinexlocatie een opgave die meer inhoudt dan het bouwen van 
12.000 woningen. Het gemeentebestuur formuleert vier ‘strategische 
opgaven’ als uitgangspunten voor de planontwikkeling. ‘Horen bij stad’ 
is de eerste strategie, waarbij de sociale component – het bestaande en 
het nieuwe op een goede manier afstemmen – verbonden moet worden 
met het ontwerp door de ontwikkeling van een nieuwe, herkenbare en 
eigen identiteit (fi guur 6.3). De tweede ontwerpopgave is ‘wervende 
woonmilieus’ te maken. Kwaliteit van woning en leefomgeving is hier-
bij de grote uitdaging. ‘Groeien in stappen’ is het motto van de derde 
opgave en heeft betrekking op het planproces zelf. Het landelijke, maar 

7)  Concept Structuurplan Land over de Waal, oktober 1994. 

Ontwikkelingsvisie KAN, provincie Gelderland, april 1993.

figuur 6.4 Schets planconcept.figuur 6.3 Toekomstig imago: nieuwe eigen identiteit en horend bij de stad.
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  Dorpenzone

  Centrum

  Stadsas
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nog te graven retentieplassen die worden gekoppeld aan een gesloten 
kring van waterlopen en zuiveringsmoerassen. De plassen zullen funge-
ren als recreatiegebied, als natuurontwikkelingsproject, maar vertegen-
woordigen als zandwinningsgebied ook een hoge economische waarde.

De sterke inzet van de gemeente op duurzaamheid betekent dus voor 
de planvorming vooral aandacht voor de ecologische aspecten, waaron-
der natuurontwikkeling, terwijl de bestaande duurzame kwaliteiten in de 
zin van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving voorlopig enigszins 
onderbelicht blijven.

Wel wordt in deze periode, waarin de gemeente Nijmegen aan het 
structuurplan werkt, een aantal initiatieven genomen op het gebied van 
de cultuurhistorie en archeologie. De gemeenten Elst en Bemmel, die de 
grond van het plangebied dan nog in eigendom hebben, nemen daarin 
het voortouw. De beide gemeenten geven een opdracht aan Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg (RDMZ) om een ‘cultuurhistorische verken-
ning’ uit te voeren in de Overbetuwe. Vervolgens verzoekt Nijmegen 
de Heidemij een inventarisatie te maken van de cultuurhistorische 
waarden, waaronder de archeologie, het landschap en milieu, in het 
plangebied. De derde actie komt van de stadsarcheoloog van Nijmegen, 
die bij de ROB bepleit een aparte projectarcheoloog aan te stellen voor 
de Waalsprong. Een vierde initiatief komt van het Gelders Genootschap, 
dat ook onderzoek doet naar het voorkomen van waardevolle cultuurhis-
torische elementen.

De RDMZ voert de cultuurhistorische verkenning uit in samenwer-
king met het Staring centrum in Wageningen.9 Een cultuurhistorische 
verkenning is een instrument dat in ontwikkeling is bij de RDMZ en 
door de minister van WVC gepropageerd wordt als een belangrijk onder-
deel van een effectief instrumentarium om de cultuurhistorische factor 
in te brengen in de ruimtelijke ordening:

Ik wil mij er voor inzetten dat de cultuurhistorische verkenning zich in 
de komende vier jaar tot ‘cultuurhistorisch argument’ in het ruimtelijke 
ordeningsproces kan ontwikkelen. Hiervoor zal een methodiek worden 
ontwikkeld, die in beperkt aantal voorbeeldgebieden op bruikbaarheid zal 
worden getoetst […]. De cultuurhistorische verkenning biedt uiteraard ook 
ruimte aan onze archeologische monumenten. Om die reden zal ik ook 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek betrekken bij de 
ontwikkeling van het model voor de cultuurhistorische verkenningen.10

9)  Het Staring Centrum is per 1 januari 2000 opgegaan in 

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, en 

maakt deel uit van Wageningen University & Research.

10)  Investeren in cultuur. Nota cultuurbeleid 1993-1996, 

een leerproces voor nodig zal zijn.8 De vier strategieën leiden tot een 
abstracte vertaling in de ruimtelijke hoofdstructuur (fi guur 6.4). 

Als een uitwerking van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ ontwik-
kelde de planoloog Tjallingii de ‘stromenbenadering’, een benadering 
die beoogt voorwaarden te scheppen voor een ecologisch verantwoorde 
verstedelijking. Met het concept ‘stromen’ worden verscheidende func-
ties van een gebied gepercipieerd als stromen van verkeer, water, afval 
en energie. Het doel is de stromen zo te beheersen dat het milieu er zo 
min mogelijk schade van ondervindt.

De planners van Nijmegen werken het concept uit in de twee 
hoofdstromen ‘water’ en ‘verkeer’, die weer twee netwerken vormen: 
het ‘blauwe netwerk’ en het ‘grijze netwerk’ (fi guur 6.5). Het leidende 
principe is duurzaamheid: zuinig omgaan met schoon water, vervuiling 
tegengaan en beperking van de groei van het autogebruik. Vooral het 
blauwe netwerk heeft ingrijpende veranderingen van het plangebied tot 
gevolg. Het schone regen- en kwelwater zal worden opgeslagen in drie 

8)  Het Land over de Waal. Structuurplan, juli/augustus 1996.

figuur 6.5 De twee netwerken, blauwe en grijze stromen.
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     (waterinfrastructuur) met

  de watergelieerde functies
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  de economisch-dynamische 

     functies
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doet de Heidemij een beroep op de ROB met de vraag om informatie 
over de meldingsgebieden en vondsten in het gebied van de Waal-
sprong. Naast deze informatie zou de Heidemij graag een interpretatie 
van de ROB willen zien van de waarde van deze gebieden en vondsten. 
Het is de bedoeling dat dit inventariserende onderzoek de basis wordt 
van het structuurplan waar de gemeente Nijmegen mee bezig is. De 
ROB vindt negen in het archief bekende vindplaatsen, waarvan vijf mel-
dingsgebieden die allemaal rond en in de gemeente Ressen liggen en in 
aanmerking komen voor de status van wettelijk beschermd monument. 
De andere vier vindplaatsen liggen verspreid over het plangebied.13 De 
ROB geeft echter geen uitleg van de waarde van de terreinen en herhaalt 
dat ze allemaal bescherming verdienen. Wel benadrukt de ROB dat er 
goede gronden zijn om te verwachten dat het plangebied nog veel meer 
archeologisch belangrijke terreinen zal bevatten. Mocht er een officieel 
verzoek om advies komen, dan zal de ROB aanbevelen een aanvullende 
archeologische inventarisatie te laten uitvoeren.

De stadsarcheoloog van Nijmegen neemt het derde initiatief met het 
voorstel tot een structurele aanpak van het archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong. De grootte van het plangebied, de omvang van de tot nu 
bekende archeologische terreinen, maar ook de vele losse vindplaatsen, 
waarvan de status in de zin van waarde en datering nog onbekend zijn, 
maken dit noodzakelijk. Daarom zou er een aparte projectarcheoloog 
aangesteld moeten worden. Verder is een archeologische inventarisatie 
van het hele plangebied geboden die bijvoorbeeld door RAAP gedaan 
kan worden. Het archeologisch onderzoek van de bekende meldingsge-
bieden zou gepland en begroot moeten worden, evenals het reserveren 
van budget voor noodonderzoek.14

Het resultaat van al deze losstaande initiatieven is minimaal. De 
meeste al uitgevoerde inventarisaties kwamen te laat om nog een rol 
van betekenis te spelen in het concept-structuurplan, behalve de verken-
ning van de RDMZ. De verkenning is gepresenteerd op een persconfe-
rentie in 1993 en daarna ingebracht in de PPC. In het concept-structuur-
plan, dat in oktober 1994 verschijnt, is daar weinig tot niets van terug 
te vinden, en evenmin van de andere inventarisaties. Het structuurplan 
lokt dan ook veel reacties en kritiek uit.

13)  Bij Oosterhout ligt M(eldingsgebied) 39, in Lent M35, ten 

noorden van Lent het attentiegebied A2 en M42 op de hoogte 

van Ressen ten westen van de spoorlijn. Deze opgave, zo 

blijkt later, is niet volledig.

14)  Memorandum Archeologie & Waalsprong, Jan Thijssen, 

maart 1994. 

De ROB doet echter niet mee aan de verkenning van de Overbetuwe. 
Achteraf is een bijlage toegevoegd van Jan Thijssen, de stadsarcheoloog 
van Nijmegen, waarin een aantal archeologische vindplaatsen op de 
kaart van het concept-structuurplan is aangegeven.

De Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe kan gezien worden als 
zo’n voorbeeldproject. De RDMZ geeft aan dat er nog weinig ervaring 
is met cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer in ruimtelijke ontwikkelingen, 
maar verwacht met de verkenningen gemeenten een instrument in han-
den te spelen waarmee de belangenafweging in het ruimtelijk beleid aan 
kwaliteit kan winnen. De veronderstelling daarbij is dat de kwaliteit van 
de planning wordt verhoogd door rekening te houden met de culturele 
identiteit van een gebied. De cultuurhistorische verkenning geeft in de 
eerste plaats de cultuurwaarden aan in een gebied. Daarna volgt een 
schets, uitgedrukt in ‘kansen’ en ‘risico’s’ van de locaties waar nieuwe 
ontwikkelingen wel of niet wenselijk zijn en waar combinaties door 
integratie mogelijk zijn. De RDMZ denkt niet alleen meer in objecten – 
kerken, boerderijen – maar ook in structuren en patronen. Het gebied 
kenmerkt zich door drie karakteristieke structuren: het stuwwalland-
schap en het zicht daarop vanuit de Overbetuwe, de open ruimte van 
de komgronden en de intensief en langdurig bewoonde en bebouwde 
stroomruggen. De conclusie is dat vanuit cultuurhistorische optiek 
uitbreidingslocaties vooral op komgronden gevonden zouden moeten 
worden, juist omdat er in die gebieden in het verleden nooit gewoond is. 
Het hierop gebaseerde advies stelt voor de bebouwing te plannen in een 
brede van west naar oost lopende strook van Valburg naar Bemmel, en 
verstedelijking op de Waaloever te mijden. Bovendien blijft dan ook het 
bodemarchief gespaard, door de RDMZ het rijkste bodemarchief van 
Nederland genoemd.11

Opvallend is dat dit voorstel van een west-oostgroei overeenkomt 
met de Nijmeegse plannen uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar 
dan ten zuiden van de Waal. De RPD staat echter in dezelfde tijd een 
soort bandstedelijke ontwikkeling van Arnhem naar Nijmegen voor, 
zoals nu de Ontwikkelingsvisie KAN en het Structuurplan Land over de 
Waal waarin de noord-zuidas de kern vormt van de nieuwe uitbreiding.12

In 1994 geeft de gemeente Nijmegen een opdracht aan de Heidemij om 
het plangebied te inventariseren. Voor de archeologische inventarisatie 

ministerie van WVC, 1992: 116.

11)  RDMZ 1993: Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe.

12)  Schaap 1967: 371-388.
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Door het beschikbaar komen van de studie van het Gelders Genootschap 
over de aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied wordt vervol-
gens rekening gehouden met ‘bestaande waardevolle elementen’, zoals 
landgoederen, forten en de kwelplassen die ook een hoge ecologische 
waarde hebben.

De ROB honoreert het verzoek van de stadsarcheoloog niet. Er komt 
geen projectarcheoloog. De stadsarcheoloog gaat het onderzoek nu zelf 
plannen. Daarvoor heeft hij wel meer gegevens nodig van de ROB, zoals 
een lijst van de archeologische monumenten, waarop ook de coördina-
ten staan aangegeven. Een dergelijke lijst is nodig om zowel het opgra-
ven als de inventarisaties en waarderingen van RAAP af te stemmen op 
de fasen van de bouw.

Archeologische inventarisaties

De gemeente heeft dus besloten om RAAP in te huren voor het ‘voor-
werk’. RAAP begint op de inmiddels bekende wijze met de inventarisatie 
van het plangebied en ‘vindt’ maar liefst 38 vindplaatsen. Deze inventa-

Peter van Dun van de RDMZ betreurt het dat de provincie geen oren 
heeft voor het cultuurhistorische argument en het structuurplan niet wil 
aanpassen. In de Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe is immers 
aangetoond dat de culturele factor eerder een stimulerende dan een 
remmende invloed heeft op een nieuw ontwerp. Het provinciaal bestuur 
spreekt wel over ‘identiteit’ en ‘herkenbaarheid’, maar laat het geen rol 
spelen in de besluitvorming. Het cultuurlandschap heeft toch ook ‘recht 
van spreken’. Een uiterst vrijblijvende houding, volgens Van Dun. De 
keuze voor bouwen op de ‘oude’ gronden, de stroomruggen, betekent 
bovendien dat veel archeologische vindplaatsen opgegraven zullen 
moeten worden en dus tegelijkertijd vernietigd. Wie de waarschijnlijk 
zeer hoge kosten daarvan moet betalen, is ook nog niet duidelijk.15

De kritiek van twee net afgestudeerde stedenbouwkundigen op Struc-
tuurplan Land over de Waal sluit hierbij aan. Het voornaamste bezwaar 
van het tweetal is dat het plan een integrale visie mist en uitsluitend is 
gebaseerd op zaken van economische aard. Historische en landschap-
pelijke waarden die de identiteit van de Betuwe vormen, hebben geen 
rol gespeeld bij het maken van het plan. De huidige plannen zijn achter 
de tekentafel bedacht. De twee hebben een alternatief plan gemaakt 
voor de Waalsprong. Hierin gaan ze contrair aan de RDMZ: niet bouwen 
op de komgronden – die moeten juist worden opengehouden –, maar 
bouwen langs de rivier. De dorpen zijn vroeger ook op de stroomruggen 
ontstaan: ‘Sluit aan bij die infrastructuur!’16

Het concept-structuurplan is tot 15 maart 1995 ter inzage gelegd en 
heeft 122 inspraakreacties opgeleverd. De reacties en het artikel 10 BRO 
vooroverleg hebben gezorgd voor enige bijstellingen in het structuurplan, 
zoals blijkt uit de Nota van Wijzigingen, die uitkomt in juli, en de bijbeho-
rende kaart (fi guur 6.6). Die veranderingen hebben ten eerste betrekking 
op de grenzen van het plangebied, die nu zo getrokken zijn dat Bemmel 
en Oosterhout buiten het gebied vallen.17 De totale omvang is daarmee 
kleiner geworden, waardoor sommige functies zijn aangepast.

15)  Van Dun 1995: 3-5. 

16)  Krantenartikel, aanwezig in het archief van de ROB.

17)  De gemeenten Elst, Bemmel en Valburg konden niet 

instemmen met een grotere omvang van het plangebied, 

die volgens het gemeentebestuur van Nijmegen in de 

ontwikkeling van de KAN-regio noodzakelijk was. De 

grenscorrecties waren conform de visie van de drie 

gemeenten. In het KAN-overleg bleef Nijmegen echter 

benadrukken dat een grotere omvang wenselijk was.

figuur 6.6 Structuurplan 1995.
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De conclusie is dat nader onderzoek essentieel is. De tot nu toe geconsta-
teerde opmerkelijke kwaliteit, maar ook de kwantiteit vraagt om investerin-
gen in nieuw onderzoek. Dit is de laatste kans om gegevens te verzamelen 
die ‘voor de geschiedschrijving van het toekomstige stadsgebied onmis-
baar zijn’. RAAP kan nu nog geen aanbevelingen doen over beschermen 
of opgraven. Eerst moeten de omvang en kwaliteit van de vindplaatsen, 
evenals de aard en datering zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. Dan 
pas is het mogelijk een verantwoorde afweging te maken.21

21)  RAAP-rapport 122, 1995.

risatie is de eerste fase van de archeologische begeleiding van de Waal-
sprong, die in zijn geheel uit vijf fasen zal bestaan. RAAP voert de eerste 
twee fasen zelf uit.18

De eerste fase (A), die in twee onderdelen is gesplist, bestaat uit een 
vooronderzoek, een oppervlaktekartering, een karterend booronderzoek 
en, in overleg met de stadsarcheoloog, een waarderend onderzoek van 
een aantal op korte termijn bedreigde vindplaatsen (A1). De resultaten 
van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor de planning en omvang 
van fase A2, die de waardering van nog te bepalen vindplaatsen zal 
inhouden.19 Nadat de RDMZ het bodemarchief van de Overbetuwe al 
als ‘zeer rijk’ had gekarakteriseerd, komt ook RAAP tot deze conclusie, 
vooral wat betreft vindplaatsen uit de late IJzertijd, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. Het plangebied is vanwege de ‘hoge archeologische ver-
wachting’ dan ook intensief onderzocht. Naast de vindplaatsen uit de al 
genoemde archeologische periodes zijn acht terreinen opgespoord met 
bewoningssporen uit het Neolithicum en/of de Bronstijd. RAAP noemt 
dit het opvallendste resultaat van het onderzoek, omdat er tot nu toe 
nauwelijks vondsten uit deze periode in dit gebied bekend waren.

De vindplaatsen 1 tot en met 9 zijn, gedeeltelijk, gewaardeerd.20 Het 
waarderende onderzoek op het perceel waar de vindplaatsen 4 tot en 
met 7 liggen, moest tijdelijk worden gestaakt, omdat op sommige perce-
len de zaaitijd was aangebroken. RAAP heeft op dit cluster vindplaatsen 
drie verschillende vondstniveaus aangeboord, daterend uit het Neoli-
thicum tot en met de IJzertijd. Dit cluster, ten westen van de spoorlijn 
en zuidwestelijk van Ressen (fi guur 6.7), is verreweg het belangrijkst: 
‘Hier ligt een compleet archeologisch landschap geconserveerd onder 
de komklei. Feitelijk gaat het zelfs om verschillende, in tijd van elkaar 
gescheiden, landschappen op een en dezelfde plaats.’ De omvang van 
het onderzochte terrein is circa 12 ha. Ook vindplaats 8 is bijzonder. Op 
een oppervlakte van circa 4 ha ten oosten van Oosterhout is een grote 
nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen; bovendien 
werden sporen uit het neolithicum gevonden. 

18)  RAAP-rapport 122, Fase A1, 1995. RAAP-rapport 175, Fase 

A/B, 1996, dl. 2. RAAP-rapport 242, Fase A/B, 1997, dl. 4.

19)  Fase B betreft de waardering van vindplaatsen, fase 

C proefsleuvenonderzoek, fase D opgravingen en fase 

E begeleiding van grondwerkzaamheden. Na het eerste 

onderzoek worden de fasen gecombineerd.

20)  Het waarderend onderzoek op de vindplaatsen 2, 3 

en 8 is voltooid, waarbij nr. 3 kan afvallen, omdat er geen 

bewoningssporen zijn aangetroffen.

figuur 6.7  Overzicht archeologische vindplaatsen in het plangebied per 1 -10-2001.
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dit een slechte zaak en zijn van mening dat het Rijk financieel moet 
bijspringen. Zij willen op korte termijn overleg over deze problematiek 
met de bewindslieden van VROM en OCW.24

Staatssecretaris Nuis, op aanraden van de directeur Cultureel Erfgoed 
van OCW, wijst het verzoek om overleg van wethouder Alofs echter af.25 
Het argument van de staatssecretaris is dat de financiële consequenties 
van de implementatie van Malta nog verre van duidelijk zijn. De behan-
deling van het Verdrag van Malta in de Tweede Kamer is daarom opge-
schort en een ambtelijke werkgroep is bezig met het bestuderen van de 
problematiek. Hij verwacht de resultaten in het najaar en verwijst vervol-
gens naar de brief van minister De Boer van VROM aan het presidium 
Randstad, die erop neerkomt dat VROM de verantwoordelijkheid voor 
knelpunten ten aanzien van de archeologie afschuift naar provincies en 
gemeenten. De minister wijst bovendien elke suggestie van de hand dat 
het departement als ‘verstoorder’ in de zin van Malta aangemerkt zou 
kunnen worden. Wat de kosten betreft van archeologisch onderzoek 
stelt de minister: ‘Evenals vele andere planuitvoeringskosten, vormen 
de eventuele kosten voor archeologisch onderzoek een normaal onder-
deel van de grondexploitatie en zullen daarin moeten worden verdiscon-
teerd.’ De rijksoverheid zal op geen enkele wijze deze kosten voor haar 
rekening nemen.26

Een niet geheel onverwachte, maar toch teleurstellende reactie 
voor Nijmegen, te meer daar de stadsarcheoloog intussen heeft bere-
kend dat de opgravingen in de Waalsprong circa ƒ32 miljoen zullen 
gaan kosten.27 Hij wijst erop dat, hoewel het archeologiebeleid van de 
gemeente is gericht op de bescherming van het bodemarchief, opgraven 
onontkoombaar is gezien de vele archeologische terreinen, die ‘een 
schat aan archeologische gegevens bevatten’. Het Structuurplan Land 

24)  Gemeente Nijmegen, ‘Grondige Aanpak Noodzakelijk’, 

persbericht nr. C/082 d.d. 11 juli 1995; brief B&W Nijmegen 

aan staatssecretaris Nuis d.d 19 juli 1995.

25)  Op 25 november zal er wel een bespreking worden 

geregeld tussen de staatssecretaris en de wethouder, geen 

‘officieel overleg’, maar ‘een gedachte-uitwisseling tussen twee 

partijgenoten’. Notitie van plv. directeur Cultureel Erfgoed G.C. 

Lodder aan staatssecretaris Nuis d.d. 22 november 1995.

26)  Brief Nuis aan B&W Nijmegen d.d. 13 oktober 1995. Brief 

minister De Boer aan de voorzitter van het Presidium Regio 

Randstad d.d. 28 februari 1995.

27)  10 miljoen komt ten laste van de grondexploitatie; om de 

overige 22 miljoen te verrekenen via de grondprijs betekent 

ƒ12 per m2 extra, waardoor de huizen te duur zullen worden.

De verstoorder betaalt?

Voor de gemeente Nijmegen zijn de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP vrij alarmerend. De rijkdom van het Overbetuwse bodemar-
chief komt op gespannen voet te staan met het bouwen van woningen 
in de Vinexlocatie over de Waal. Een groot aantal archeologisch waar-
devolle terreinen zullen daardoor onherroepelijk worden verstoord. Een 
bijkomende factor die verontrusting teweegbrengt is het Verdrag van 
Malta. De op handen zijnde ratificatie van het Verdrag begint landelijk 
bekendheid te verkrijgen. Ook andere gemeenten die bezig zijn met het 
ontwikkelen van Vinexlocaties hebben problemen met de consequenties 
van het verdrag. Die problemen concentreren zich op het principe ‘de 
verstoorder betaalt’, zoals artikel 6 van het verdrag in Nederland wordt 
geïnterpreteerd. Op verzoek van de gemeente Beverwijk heeft de VNG 
deze kwestie aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer.22

Voldoende aanleiding voor het college van B&W om een persbericht 
uit te geven waarin het zijn zorgen openbaar maakt over het realiseren 
van de woningbouw in de Waalsprong. De kern van het probleem is dat 
woningbouw onmogelijk wordt als de verstoorder financieel verantwoor-
delijk wordt voor het archeologisch onderzoek, dus voor de kosten van 
opgravingen. Als het Rijk niet medefinanciert, komen er geen woningen. 
Nijmegen onderbouwt deze stellingname met de speciale positie die de 
stad in archeologisch opzicht inneemt ‘als grootste Romeinse nederzet-
ting van ons land’. Nijmegen heeft een groot aantal monumenten in de 
stad en ook de hoeveelheid opgravingen neemt jaarlijks flink toe.

Het budget dat de gemeente per jaar voor opgravingen ter beschikking 
stelt is even groot als dat van de landelijk opererende ROB. Voor de 
Waalsprong is gedurende de twintig jaar waarin het bouwprogramma 
zal worden gerealiseerd ƒ500.000 per jaar uitgetrokken. Maar dit is bij 
lange na niet voldoende gezien de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP. De gemeente vreest dat de markt zal afhaken als de kosten 
van opgravingen een integraal deel moeten gaan vormen van de ‘nor-
male grondexploitatie’, zoals minister De Boer van VROM voorstaat.23 
Een andere consequentie van Malta die de gemeente voorziet is dat de 
ROB, net zoals de RDMZ, zich in de toekomst vooral op kwaliteitscon-
trole – in dit geval van opgravingen – gaat richten en het onderzoek zelf 
en de financiering ervan aan de lokale overheden overlaat. B&W vinden 

22)  Zie De Zwart 1999.

23)  B&W verwijzen hier naar het standpunt van minister De 

Boer van VROM in de kwestie Beverwijk.
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Met deze uitspraak van VRO M is het plan een structuurplan volgens
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en kan nu ter visie worden gelegd.
De gemeente Nijmegen legt het plan op 11 april 1996 ter visie. In juli 
en augustus volgt de goedkeuring door de raden van Nijmegen, Elst en 
Bemmel.

Cultuurhistorie en archeologie – afgebeeld op een kaart (figuur 6.8) – 
hebben een plaats gekregen in het plan als onderdeel van de omgevings-
factoren, zoals bestaande bebouwing, natuurwaarden, wegen en spoor-
lijnen, die tezamen kansen maar ook belemmeringen vormen. Deze 
omgevingsfactoren zullen binnen het vastgestelde ruimtelijk beleid de 
uitgangspositie voor de verdere planontwikkeling zijn.31

structuurplan ‘Het land over de Waal’ d.d. 15 maart 1996.

31)  Structuurplan Land over de Waal, 1996.

over de Waal biedt weinig ruimte voor integratie van vindplaatsen, laat 
staan terreinen. Toch zal, voordat de deelbestemmingsplannen worden 
vastgesteld, worden bestudeerd of en hoe de archeologische gebieden 
ontzien en ingepast kunnen worden.28

Milieueffectrapportage 

Het structuurplan verkeert intussen in de fase dat het officieel ter visie 
gelegd moet worden. Voordat dit kan gebeuren, moet echter een onthef-
fing van de m.e.r.-plicht worden aangevraagd bij de minister van VROM; 
anders heeft het structuurplan geen status op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. B&W van Nijmegen, mede namens Elst, Bemmel 
en Valburg, vragen deze ontheffing van het vervaardigen van een MER 
aan. De ROB tekent bezwaar aan evenals de RDMZ. Ook de werkgroep 
De Groene Long, die ijvert voor het behoud van een open Betuwe, en 
de Verenigingen Dorpsbelangen van Ressen en Lent formuleren beden-
kingen tegen het ontheffingsverzoek. De bezwaren, afgezien van de 
juridische aspecten, komen erop neer dat het niet (opnieuw) uitvoeren 
van een m.e.r. betekent dat er geen garanties zijn voor het voldoende 
meewegen van archeologische en cultuurhistorische waarden in de ver-
dere planvorming. De ROB voert daarnaast nog als argument aan niet 
betrokken te zijn geweest bij de m.e.r.-procedure.

VROM besluit de ontheffing wel te verlenen op grond van de overwe-
ging dat het eerdere locatie-MER voldoet aan de eisen van een m.e.r. zoals 
in de Wet milieubeheer is vastgelegd en het bovendien niet te verwachten 
is dat een nieuwe procedure nieuwe gegevens met mogelijk schadelijke 
gevolgen voor het milieu zal opleveren.29 Wel beveelt de minister de 
overwegingen aan van de Commissie voor de m.e.r., dat bij de besluit-
vorming over het structuurplan archeologische waarden zoveel mogelijk 
beschermd worden. Dit is mogelijk door rekening te houden met de reeds 
afgeronde studies en het onderzoek op het gebied van de cultuurhistorie 
uit te breiden. Overigens met de kanttekening van de minister dat de 
rijksdiensten (ROB en RDMZ) er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze 
betrokken worden bij activiteiten waar mogelijk oudheidkundige aspecten 
spelen. Dit kan niet leiden tot het niet verlenen van de ontheffing.30

28)  Land over Waal: Sprong in het diepe…?, Jan 

Thijssen, 1995. Deze notitie is later toegevoegd aan de 

Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe, RDMZ 1993.

29)  Op grond van art. 7.5, eerste lid onder b, van de Wet 

Milieubeheer.

30)  Ministerie van VROM, Besluit inzake ontheffingsverzoek 

figuur 6.8 Cultuurhistorische waarden in het plangebied.
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accentueren vooral het element ‘participatie’ uit het Utrechtse voorbeeld.
Een participatiebenadering betekent in dit geval dat de beschermers 

van het culturele erfgoed hun defensieve opstelling laten varen en stre-
ven naar een opbouwende en creatieve beïnvloeding van het ruimtelijk 
beleid, ook wel ‘planologische monumentenzorg’ genoemd. Het is niet 
de bedoeling van een CHER om gebouwen en archeologische terreinen 
een monumentenstatus te verlenen op basis van de inventarisaties; het 
instrument heeft dan ook geen wetenschappelijke pretenties. Helaas 
kon in de Waalsprong dit instrument niet vooraf aan de planvorming 
worden ingezet door de al genoemde tegenstellingen. Ook de resultaten 
van de later verstrekte opdrachten aan RAAP en het Gelders Genoot-
schap konden niet meer volledig worden verwerkt in het structuurplan, 
omdat de voorbereiding van het plan al in een te ver gevorderd stadium 
was. Blijft over de vraag of op dit moment binnen de vastgestelde 
kaders en de basisfilosofie van het structuurplan de cultuurhistorische 
waarden alsnog een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling: de 
verbetering van de dagelijkse woon- en werkomgeving. B&W zijn van 
mening dat het structuurplan hiertoe voldoende basis biedt, ondanks de 
‘grote offers’ die vanuit cultuurhistorische optiek gebracht moeten wor-
den als gevolg van de aanleg van de Lentse plassen.

De cultuurhistorische waarden die nu bekend zijn, bestaan uit 38 
bouwkundig waardevolle beschermde monumenten, 22 historisch geo-
grafisch belangrijke elementen (wegen, watergangen en oude kolken) 
geïnventariseerd door het Gelders Genootschap en 4 door RAAP hoog-
gewaardeerde terreinen van archeologisch belang. Daarbij komen de 
door de RDMZ in de cultuurhistorische verkenning genoemde ‘risicozo-
nes’, die vooral bestaan uit de ‘dijk- en kwelzone’ en de ‘landschapzone’.
De intussen bekend geworden ‘Aanvulling op de voorlopige vindplaat-
senkaart’ van het tweede onderzoek van RAAP laat tien nieuwe vind-
plaatsen zien.35 Het cluster 4 tot en met 7 met de steentijdvondsten is 
uitgebreid naar het zuiden; samen met een nieuw gevonden cluster aan 
de oostkant van de spoorlijn en weg vormt dit een terrein van 1 km lang 
en een omvang van 20 ha, het Zuiderveld-complex genoemd. In Zuider-

in de planvorming, waarbij het accent moet liggen op de waarde van 

de cultuurhistorie als inspiratiebron en een participerende benadering 

van de betrokken cultuurhistorici essentieel is. De tweede les is dat de 

CHER in de beginfase van een project moet starten, eigenlijk al vóór de 

planners aan de tekentafel gaan zitten en dan parallel oplopen met de 

planontwikkeling. Kylstra 1995.

35)  Dit onderzoek wordt in oktober 1996 gepubliceerd. De resultaten 

zijn al eerder bekend, in ieder geval bij de stadsarcheoloog. RAAP-

rapport 175, 1996.

6.2 Fase 2 (1996-1998) – een nieuwe aanpak:  
de workshops cultuurhistorie

Nieuwe aanpak

Door de commotie rond Malta en de aanbevelingen van de Commissie 
voor de m.e.r., gaat de gemeente serieus overwegen hoe de cultuurhis-
torische factor ingebracht kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling van 
het Waalspronggebied. De gemeente is gaan inzien dat het beeld van 
de Overbetuwe niet alleen door ecologische en natuurwaarden wordt 
bepaald, maar ook en vooral door het in de loop van eeuwen ontstane 
cultuurlandschap. Deze verscheidenheid aan sporen in en van het land-
schap draagt bij aan de geschiedenis en identiteit van het gebied. In het 
voorstel van B&W aan de raad ontwikkelt het college, in het besef dat 
de bouw van de Vinexlocatie ingrijpende veranderingen zal betekenen 
in het cultuurlandschap, opvattingen over of en hoe cultuurhistorische 
waarden een duurzame positieve bijdrage kunnen leveren aan de iden-
titeit van de nieuwbouwlocatie en welke procedures daar het meest 
geschikt voor zijn.32

Om te beginnen legt de gemeente verantwoording af over het niet 
voldoende meenemen van cultuurhistorische waarden in het structuur-
plan: de resultaten van de inventarisaties van de ROB en Heidemij waren 
te globaal om een zinvol bestanddeel te kunnen vormen.33 Bovendien 
werd de eerste fase van de planontwikkeling en besluitvorming geken-
merkt door grote tegenstellingen. Een ander argument is dat afwegings-
vraagstukken rond de cultuurhistorie in alle Vinexlocaties spelen. Een 
oplossing voor dit probleem zou het tijdig ter beschikking hebben van 
informatie over de cultuurhistorische waarden in de plangebieden zijn.  
B&W verwijzen naar de gemeente Utrecht, die daartoe speciaal voor 
de Vinexlocatie Leidsche Rijn een nieuw instrument heeft ontwikkeld: 
de Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER).34 B&W van Nijmegen 

32)  B&W Nijmegen, voorstel aan de raad: Cultuurhistorie in het 

‘Land over de Waal’, 20 augustus 1996.

33)  De uit het archief van de ROB afkomstige ‘puntlocaties’ worden 

expliciet genoemd.

34)  In de VROM-publicatie Kwaliteit op Locatie schetst Kylstra van de 

Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Utrecht de ervaringen met 

dit instrument. Het doel van de Utrechtse CHER is ‘zo goed mogelijk 

omgaan met de cultuurhistorische waarden in een grootschalige 

gebiedsontwikkeling’. Het toepassen van de CHER in Leidsche Rijn 

heeft een aantal leermomenten opgeleverd. Het vervaardigen van een 

CHER mag dan een eenmalige gebeurtenis zijn, uiteindelijk komt het 

neer op het proces: het overtuigend implementeren van de resultaten 
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Het is duidelijk dat B&W in hun uitvoerige voorstel aan de raad willen 
uitsluiten dat de cultuurhistorie een belemmerende factor wordt bij 
het realiseren van de stadsuitbreiding door de nadruk op een positieve 
bijdrage te leggen. In de stukken voor de eerste workshop in decem-
ber 1996 worden de deelnemers nogmaals herinnerd aan de van hen 
verwachte opstelling: ‘Van hen die geacht worden het cultuurhistori-
sche erfgoed te beschermen wordt eerder een participerende houding 
gevraagd dan een defensieve door middel van cultuurhistorische 
randvoorwaarden.’37

Op de eerste bijeenkomst is een aantal gastsprekers uitgenodigd om 
een inleiding te houden over het omgaan met cultuurhistorische waar-
den in het ruimtelijk beleid.38 De bedoeling is om na deze inleidingen 
plenair te brainstormen en een gezamenlijke probleemdefinitie vast te 
stellen. Een van de inleiders is de stadsarcheoloog van de gemeente 
Utrecht, die de ervaringen met het instrument CHER in Leidsche Rijn 
behandelt. Ondanks het positieve effect van de CHER is ook in Utrecht 
‘niet alles rozengeur en maneschijn’. Andere inleiders stellen dat de 
aanwezigheid van cultuurhistorische waarden niet automatisch een 
krachtige identiteit garandeert: ‘Alles klakkeloos bewaren is gevaarlijk.’ 
Transformatie is onvermijdelijk, maar wel te sturen. De beperkingen die 
het structuurplan oplegt, komen in de discussie die volgt aan de orde. 
Sommigen vinden dit een probleem, anderen willen niet denken in 
termen van het oude versus het nieuwe, maar formuleren de uitdaging 
als ‘de kunst van het verantwoord vernietigen’ en hechten veel waarde 
aan het proces, ‘als er maar een zorgvuldige afweging is gemaakt en 
de dingen niet ongemerkt gebeuren’. De tegenstelling tussen ‘behoud’ 
en een nieuwe benadering, die gekwalificeerd kan worden als ‘behoud 
door ontwikkeling’, afkomstig van het Belvedere-gedachtegoed, klinkt 
duidelijk in het debat door.39 In deze zienswijze wordt ruimtelijk beleid 
gepercipieerd als een culturele opgave. De voorstanders verwoorden 
deze visie in aforismen: ‘Wij bouwen vandaag aan de cultuurhistorie van 
morgen’ en ‘archeologie als inspiratiebron’. De nieuwe stad die moet 
ontstaan, hoeft dan ook geen kopie van het oude te worden, maar een 

37)  B&W Nijmegen: Land over de Waal. Workshop 

Cultuurhistorie; programma voor de eerste workshop op 12 

december 1996.

38)  De workshops worden gehouden van december 1996 tot 

april 1998.

39)  Project Belvedere gaat in april 1997 van start. Voor die 

datum was het ARMOLA-overleg vanaf 1993 actief, waar 

Belvedere de opvolger van is.

veld-west (4 t/m 7) zijn bijna uit alle ‘archeologische’ perioden vondsten 
aangetroffen, van het Mesolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, 
in Zuiderveld-oost (23, 39 t/m 42) alleen prehistorische sporen. Dit clus-
ter ligt precies in het gedeelte waar de plassen gepland zijn (figuur 6.6).

B&W overwegen planologische aanpassingen om een gedeelte van 
het Zuiderveld-west complex te sparen. Gezien het grote aantal vind-
plaatsen is het echter onmogelijk alles in te passen, waardoor er noodge-
dwongen veel opgegraven moet worden. De RAAP-rapporten kunnen die-
nen voor het maken van afwegingen met het oog op beschermen door 
inpassen of opgraven. Een globale berekening leert dat de kosten, als alle 
vindplaatsen opgegraven zouden worden, circa ƒ32 miljoen bedragen. 
Hoe meer vindplaatsen ontzien worden, hoe minder de opgravingkosten 
zullen zijn. Voorlopig is in de exploitatieopzet tien miljoen uitgetrokken.

Workshops cultuurhistorie

De overwegingen van het college van B&W leiden tot een concreet 
voorstel: het opzetten van een aantal workshops. Dit voorstel is in 
samenspraak met de RDMZ ontwikkeld. Doel van deze workshops is de 
cultuurhistorische factor een rol te laten spelen in het ontwerpproces. 
Die rol blijft bewust enigszins vaag; cultuurhistorie kan aandachtspunt, 
overweging, uitgangspunt of toetsingskader zijn, in ieder geval geen 
randvoorwaarde. B&W beogen een ‘vrije uitwisseling van ideeën’. Het 
resultaat van de workshops zal als een aparte paragraaf over cultuurhis-
torische waarden worden opgenomen in de bestemmingsplannen, met 
vermelding van de argumenten voor de gemaakte ontwerpkeuzes.

De deelnemers aan de workshops zullen bestaan uit deskundigen 
op het gebied van de cultuurhistorie: de RDMZ, de ROB en het Gelders 
Genootschap, aangevuld met de stadsarcheoloog en stedenbouwkun-
digen en ontwerpers van de gemeente. Ook de provincie zal vertegen-
woordigd zijn. De rol van de historische verenigingen en kringen die 
actief zijn in het plangebied, zal nog worden onderzocht. Er zijn zeven 
kringen, verenigingen en groepen actief in het gebied.36 De raad stemt 
op 25 september 1996 in met het voorstel.

36)  Historische kring Bemmel; Stichting Dorpsraad Lent; 

Historische Vereniging van Elst en Lent ‘Marithaime’; 

Historische kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.; Vereniging 

Dorpsbelangen Ressen; De Groene Long, Oosterhout; 

Werkgroep Boom, Lent. De gemeente zal later besluiten om 

voor de kringen een eigen overlegplatform in het leven te 

roepen.
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park Oosterhout verschijnen al in mei. De workshops hebben hier dus 
nauwelijks een inbreng kunnen leveren. De deelnemers maken zich daar 
zorgen over. In het vervolg zouden de ontwerpen eerder beschikbaar 
moeten zijn. Dit is een van de kwesties die de gehele periode waarin de 
workshops worden gehouden, zal blijven spelen: wat is de invloed van 
de workshops op het proces van besluitvorming?

Een andere kwestie is het meer inhoudelijke probleem van de water-
huishouding van het gebied en de daarmee samenhangende aanleg 
van de plassen in de Landschapszone. De moeilijkheid met de plassen 
heeft vele aspecten. Voor de gemeente is de aanleg ervan essentieel, de 
basisfilosofie van het structuurplan, de ‘visie ecopolis’ berust daarop. 
Dit betekent dat de hele waterhuishouding van het gebied verandert, 
omdat het een gesloten circuit wordt. Een van de gevolgen is dat de 
stroomrichting in het plangebied de andere kant op gaat lopen en als 
het ware ‘omgekeerd’ wordt ten opzichte van de bestaande richting. De 
deelnemers aan de workshop zetten er vraagtekens bij en vooral de krin-
gen vertonen een grote aversie: ‘Het systeem staat haaks op wat er altijd 
in de polder is gedaan.’ Andere consequenties zijn eventuele fluctuaties 
in het waterpeil en een mogelijke verdroging die kan optreden en niet 
alleen het bos op het Landgoed Oosterhout in gevaar brengen, maar 
ook de archeologische vindplaatsen in het bijzonder het cluster Zuider-
veld, die toch al in de knel komen door de aanleg van de plassen.

De stadsarcheoloog doet in de workshops verslag van de stand van 
zaken per masterplan, geeft mogelijke problemen aan en meldt de 
nieuwe vondsten als RAAP weer een onderzoek heeft gedaan. Zijn aan-
dacht gaat in de eerste plaats uit naar het tijdig plannen van de opgra-
vingen. De mogelijkheden voor bescherming door inpassing in de ont-
werpen zijn immers vrij beperkt en het aantal vindplaatsen neemt alleen 
maar toe. De verwachting is dat er meer vindplaatsen opgegraven zullen 
worden dan er beschermd kunnen worden. Het is dan ook zeer de vraag 
of het budget van ƒ10 miljoen wel voldoende zal zijn. In grote lijnen is 
de stadsarcheoloog tevreden met de workshops en met het overleg dat 
hij met de ontwerpers heeft. Wel benadrukt ook hij het belang van het 
verantwoorden van de gemaakte keuzes in de bestemmingsplannen. 
Hij is het niet altijd eens met de standpunten van de ROB. Zo kondigt 
de archeoloog van de ROB op een gegeven moment aan dat het clus-
ter Zuiderveld waarschijnlijk aangewezen gaat worden als beschermd 
monument. De stadsarcheoloog vraagt zich af of dat wel goed door-
dacht is; de mogelijkheid is niet ondenkbaar dat de gemeente formeel 
bezwaar aantekent tegen de wettelijke bescherming van een dergelijk 

eigentijdse stad waarin rekening is gehouden met de cultuurhistorische 
karakteristieken. Het debat leidt echter niet tot een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie.40

De deelnemers aan de workshops komen gedurende anderhalf jaar 
bijeen in acht bijeenkomsten. De structuur van het overleg in de work-
shops ligt al snel vast. Ambtenaren van de gemeente doen verslag van de 
stand van zaken in algemene zin, ook over de voortgang van het overleg 
met de kringen waarna reacties per discipline gehoord worden en discus-
sie plaatsvindt. Daarna wordt per deelgebied dezelfde weg gevolgd. Voor 
de deelgebieden zijn ‘masterplannen’ in de maak (figuur 6.9). 

De stap tussen het vaak abstracte niveau van het structuurplan en de 
concrete uitwerking op bestemmingsplanniveau is te groot; de master-
plannen moeten die kloof via een tussenslag overbruggen. Vijf van de 
zeven masterplannen worden tegelijkertijd ontwikkeld en moeten eind 
1997 afgerond zijn. De ontwerp-masterplannen van Stadsas en Woon-

40)  Gemeente Nijmegen: Verslag workshop cultuurhistorie 

gehouden op 12 december 1996.

figuur 6.9 Overzicht masterplannen.
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lijke bescherming van Zuiderveld- west’ bekendgemaakt in juli 1998. Een 
jaar later volgt Zuiderveld-oost. De motivatie van deze voornemens bevat 
de volgende overwegingen: het Zuiderveldcomplex bevat overblijfselen uit 
het Meso- en Neolithicum: bewoningssporen uit circa 9000-2000 voor 
Christus. Vermoedelijk gaat het om resten en sporen van kampementen 
van jagers en verzamelaars die daar zo’n zevenduizend jaar geleden 
woonden. De vondsten uit het Neolithicum duiden op een latere bewo-
ning door landbouwers. Dergelijke resten zijn in Nederland zeldzaam, 
zeker in de Betuwe. Ook zijn ze goed geconserveerd, vooral het organisch 
materiaal, en daarom van grote wetenschappelijke waarde.

Er bestaat weinig kennis over dit type nederzettingsterreinen. Ken-
nis over de aard en functie van zulke vindplaatsen wordt pas door een 
opgraving verkregen. Wettelijke bescherming is noodzakelijk om deze 
potentiële kennis veilig te stellen voor toekomstig onderzoek. Boven-
dien is het mogelijk dat toekomstige generaties andere vraagstellingen 
zullen hebben en met andere, betere technieken en methoden gebruik 
kunnen maken van de informatie in de bodem. Omdat er in Arnhem een 
vergelijkbare vindplaats wordt beschermd, kunnen toekomstige archeo-
logen de relaties tussen de verschillende nederzettingen onderzoeken. 
Deze argumentatie is kennelijk voldoende om de vindplaats van natio-
naal belang te verklaren.41

De gemeente Nijmegen organiseert in september 1998 een hoorzitting 
over het voornemen van de minister om in Zuiderveld-west een archeo-
logisch monument wettelijk te beschermen.42 Het Zuiveringschap 
Rivierenland maakt bezwaar. De huidige persleiding van Bemmel naar 
Oosterhout is door het grote aantal nieuw te bouwen woningen niet 
toereikend en zal deels vervangen moeten worden en deels afgetakt. 
De bestaande leiding en het nieuwe tracé gaan dwars door de archeo-
logische vindplaats. Het nieuwe tracé is parallel aan een bestaande 
gasleiding gepland. Door de aanleg van het gas is het bodemarchief ter 
plekke al verstoord. Omlegging van de persleiding brengt extra kosten 
(ƒ300.000) met zich mee. Bovendien is het Zuiveringschap wettelijk 
verplicht bestaande leidingen te onderhouden en te vervangen.43

41)  OCW: Besluit wettelijke bescherming Zuiderveld-west 

d.d. 16 oktober 2000. Het nationale belang van het terrein 

wordt niet expliciet geformuleerd, maar vooral afgeleid uit 

eerdergenoemde argumenten.

42)  Aanwezig zijn het Zuiveringschap, de wnd. Directeur 

Volkshuisvesting & Milieu, de gemeente Nijmegen, en de 

stadsarcheoloog.

43)  Gemeente Nijmegen: verslag hoorzitting op 14 september 1998.

grote vindplaats, met als gevolg langdurige procedures en een toene-
mende kans dat de vindplaats uiteindelijk toch wordt opgegraven. Het is 
in zijn ogen verstandiger om dan maar direct uit te gaan van opgraven 
en dat op te nemen in de plannen. Omdat het over een steentijdlocatie 
gaat, is de stadsarcheoloog benieuwd of de ROB ervaring heeft met 
diepe ontzandingen van dergelijke vindplaatsen. De ROB zal binnens-
huis informeren naar specifieke deskundigheid, maar denkt ‘dat er van 
te voren weinig over te zeggen valt en dat er gewoon afgewacht moet 
worden. Ze kent gevallen waarbij de werktuigen je om de oren vlogen.’ 

De inbreng van de ROB bestaat verder vooral uit het bepleiten van 
het ter plekke refereren aan vindplaatsen die behouden blijven. Bij de 
inrichting van die vindplaatsen zouden bepaalde elementen zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. De ROB beschikt over deskundigen op het 
gebied van terreininrichting. Hoewel de stadsarcheoloog het eens is 
met het creatief omgaan met de archeologie, wijst hij erop ‘dat je eerst 
iets interessants moet vinden, voordat je dat in het plan zichtbaar kunt 
maken’. De voorkeur van de ROB gaat echter uit naar behoud, maar in 
het besef dat het niet altijd mogelijk is.

6.3 Fase 3 (1998-2003) – wettelijke bescherming  
en de kwestie rond de ovatonde

Wettelijke bescherming Zuiderveld

Hoewel de ROB zich ervan bewust is dat er veel belangen spelen en 
wettelijke bescherming een moeizame weg zal zijn, is al in januari 1996 
overwogen het Zuiderveld-west complex wettelijk te beschermen. Het 
is daarom wenselijk contact te leggen met de gemeente om over de 
wederzijdse belangen te spreken en hoe die zich tot elkaar verhouden. 
Voor er een definitief besluit genomen kan worden, is het wel noodzake-
lijk een beter beeld te verkrijgen van de gaafheid van de vindplaats. Een 
proefsleuvenonderzoek is de beste methode om hier achter te komen. 
Dit onderzoek moet bovendien, behalve de gaafheid controleren, zeker-
heid verschaffen over de datering en de functie van de site en tevens 
inzicht geven in de conservering van zoölogisch en botanisch materiaal. 
Het einddoel van dit onderzoek is te bepalen in hoeverre de vindplaats 
of delen ervan voor behoud in aanmerking komen, en vervolgens hoe 
een representatief geacht deel effectief beschermd kan worden en welke 
delen opgegraven moeten worden.

Voordat dit onderzoek wordt uitgevoerd, en dus zonder de noodzake-
lijk geachte zekerheden, wordt desalniettemin het ‘Voornemen tot wette-
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opvattingen en prioriteiten uiteen. De eerste prioriteit is het uitvoeren 
van het structuurplan, dat inmiddels door GS is goedgekeurd. Het ver-
wezenlijken van het nieuwe stadsdeel in het Land over de Waal heeft een 
hogere prioriteit dan een archeologisch monument: ‘[Het] RO-regime is 
belangrijker dan [het] Archeologisch sub-regime.’

De aanwijzing tot monument kan niet betekenen dat er problemen 
ontstaan met vergunningen, ook niet voor opgravingen. De vergun-
ningenprocedures moeten beheersbaar blijven door het vastleggen 
van randvoorwaarden. Het bovenste niveau (IJzertijdniveau) kan beter 
worden opgegraven dan in situ behouden blijven. De mogelijkheid om 
afspraken over archeologisch onderzoek vast te leggen in een convenant 
tussen gemeente en ROB is met de ROB besproken.47

In het voorstel aan de raad over de bescherming van Zuiderveld-oost 
zijn de frustraties van B&W nog duidelijker te herkennen. Gewezen 
wordt op het feit dat de gemeente het initiatief tot inventarisatie van het 
gebied heeft genomen en niet de ROB, die eigenlijk de verantwoordelijk-
heid heeft voor de AMZ in het gebied. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de 
vergunningenprocedures en de ontheffing daarvan voor archeologisch 
onderzoek beheersbaar moeten blijven en niet aangegrepen moeten 
worden om de uitvoering van het plan te vertragen. De kosten van 
opgravingen zijn gezien de bijzondere omstandigheden zeer hoog en 
moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De gemeente Nijmegen en 
de GEM dragen jaarlijks al ƒ500.000 bij aan archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong.48

De gemeenteraad besluit op 15 december 1999 positief te adviseren 
over de wettelijke bescherming van Zuiderveld-west en -oost. Onder 
voorwaarden: de aanleg van infrastructurele werken (bedoeld wordt 
vooral de aansluiting van de Dorpensingel op de Stadsas middels een 
‘ovatonde’ en aanleg en onderhoud van diverse nutsleidingen) moet 
gerealiseerd kunnen worden. De archeologische belangen zullen daarbij 
zoveel mogelijk gerespecteerd worden.49

Het definitieve besluit tot wettelijke bescherming van beide terreinen 
zal de minister in oktober 2000 nemen.

47)  Voorstel aan de raad: advies voor bescherming als 

archeologisch monument, Ressen, Zuiderveld-west  

d.d. 9 november 1999.

48)  Voorstel aan de raad: Zuiderveld-oost d.d. 9 november 1999.

49)  Raadsbesluit d.d. 15 december 1999 over Zuiderveld-west 

en Zuiderveld-oost.

Als de gemeente een jaar later een hoorzitting houdt over het voorne-
men tot wettelijke bescherming van Zuiderveld-oost, laat het Zuive-
ringsschap weten deze niet te zullen bijwonen. Het schap reageert met 
een schriftelijk commentaar waarin dezelfde problemen uiteengezet 
worden. De aanwezige persleiding doorkruist het toekomstige monu-
ment. De leiding dient beschikbaar te zijn voor onderhoudsdoeleinden 
en calamiteiten. Het kan dus voorkomen dat graafwerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. Voor dit onderhoud is een zakelijk recht van opstal 
gevestigd, waarin bepaald is dat boven de leiding geen opstallen of 
diep wortelende bomen of struiken aangebracht mogen worden. Het 
schap zegt in principe geen bezwaar te hebben tegen een archeologisch 
monument als rekening gehouden wordt met het inhoudelijke aspect 
van het zakelijk recht.44 Ook de Nederlandse Gasunie reageert nu en 
vraagt om ontheffing van de vergunningsplicht in geval van calamitei-
ten. In de betreffende percelen liggen namelijk gastransportleidingen op 
een diepte van 1.50 m onder het maaiveld, waartoe de Gasunie toegang 
moet hebben bij lekkages en dergelijke.45

Na deze initiatieven onderneemt de gemeente Nijmegen geen verdere 
actie om tot een advies over de wettelijke bescherming te komen en 
laat de adviestermijn verstrijken. Ondanks het verlopen van de termijn, 
maant de staatssecretaris de raad van Nijmegen alsnog te adviseren. 
In de brief wordt gesuggereerd dat de gemeente de termijn heeft laten 
verstrijken in de onjuiste veronderstelling dat de procedure opnieuw 
gestart moest worden.46 De gemeente antwoordt intussen begonnen te 
zijn met het voorbereiden van het advies en dat het voorstel aan de raad 
in december 1999 aan de orde zal zijn.

In dit voorstel wijzen B&W erop dat de gemeente tot nu toe zeer 
zorgvuldig met de archeologische belangen is omgegaan. Zij refereren 
aan diverse inventarisaties door RAAP, de aanpassingen in het struc-
tuurplan en de masterplannen, het opnemen van een cultuurhistori-
sche paragraaf in de bestemmingsplannen, de workshops. Dat B&W 
geen behoefte hebben aan wettelijk beschermde monumenten in het 
plangebied was al duidelijk naar voren gekomen in het raadsvoorstel 
over het instellen van de workshops. Nu zet het college nogmaals zijn 

44)  Brief Zuiveringschap (met situatietekening)  

aan J. Thijssen d.d. 28 oktober 1999.

45)  Brief Gasunie aan gemeente Nijmegen,  

directie Grondgebied d.d. 4 november 1999.

46)  Staatssecretaris van OCW aan raad van  

Nijmegen, 29 oktober 1999.
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dat plaats moet vinden.52 De vraag wat uiteindelijk duurder zal zijn, 
het verleggen van het tracé van de persleiding of opgraven, wordt niet 
expliciet gesteld en is op dit moment waarschijnlijk ook niet te beant-
woorden.

Zoals het Zuiveringschap al had voorzien, vormen de archeologische 
terreinen c.q. monumenten een groot probleem. Een overleg tussen 
het Zuiveringschap, de stadsarcheoloog en de ROB is noodzakelijk.53 
Aanwezig zijn Van Paassen van het Zuiveringschap, Schut van de ROB 
en de stadsarcheoloog van Nijmegen, Jan Thijssen. Het Zuiveringschap 
wijst er nogmaals op dat de vergunning al in juni 1999 is aangevraagd, 
maar dat daarop niet is gereageerd. De gemeente heeft verzuimd de 
aanvraag door te zenden naar de ROB. Dit betekent dat de termijn is 
verstreken en daarmee de vergunning verleend.54 Intussen is gebleken 
dat een alternatief tracé onhaalbaar is. Van Paassen wijst er ook nog 
eens op dat er al een gasleiding ligt, waardoor het archeologisch belang-
rijke terrein verstoord zal zijn. Ook is over het monument een fietspad 
en een busroute gepland. Voor de archeologen betekent dit het opgra-
ven van een deel van de vindplaats. Dit zal plaatsvinden voorafgaande 
aan de werkzaamheden ten behoeve van de persleiding, die eind 2000 
een aanvang zullen nemen. De opgraving moet voor augustus afgerond 
zijn. Het Bureau Archeologie Nijmegen zal de opgraving uitvoeren. De 
randvoorwaarden zullen echter door de ROB worden bepaald, maar – 
en dit wordt benadrukt – in samenwerking met het Bureau Archeologie 
Nijmegen, dat een eerste ontwerp maakt. Een steentijdspecialist van de 
ROB stelt het PvE op, de opgraving wordt uitgevoerd in de zomer en is 
in december 2000 afgerond.55

52)  Brief B&W Nijmegen aan Zuiveringschap d.d. 3 februari 

2000 (opgesteld door de stadsarcheoloog).

53)  Dit vindt plaats op 16 februari 2000 en betreft Zuiderveld-west.

54)  Volgens art. 17, vierde lid (dat verwijst naar art. 16.5) van de 

Monumentenwet wordt een vergunning geacht te zijn verleend als 

de termijn van advies, zes maanden, is verstreken. De directeur 

van de ROB wijst erop dat een afweging van het archeologische 

belang ter plekke niet heeft kunnen plaatsvinden. Ook kunnen er 

nu geen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden. Zij 

verzoekt met grote klem om bij de aanleg van de persleiding het 

archeologisch belang zoveel mogelijk re respecteren. Brief ROB 

aan gemeente d.d. 2 maart 2000.

55)  Van den Broeke 2002.

Consequenties van de wettelijke bescherming

De gevolgen van de voornemens tot wettelijke bescherming worden  
al snel zichtbaar. Het BKH adviesbureau vraagt in juni 1999 een vergun-
ning aan namens Zuiveringschap Rivierenland, bij zowel directie  
Grondgebied van de gemeente Nijmegen als bij stadsarcheoloog, voor 
‘het maken, hebben en houden van de op de tekeningen aangegeven 
persleiding’, waarvan de aanbesteding eind 1999 moet plaatsvinden.50 
Dat zal helaas niet lukken.

Het Zuiveringschap heeft de kwestie van de persleiding al een jaar 
eerder bij de provincie aangekaart, die op haar beurt contact met de 
ROB heeft gezocht. In eerste instantie ging dat over een nieuw aan te 
leggen leiding langs de A325, langs de oostgrens van het plangebied 
Westeraam, gemeente Elst. De ROB is dus al op de hoogte van de pro-
blematiek en heeft besloten dat het hele gebied langs de leiding, globaal 
van het gemaal Waalsprong via Elst naar Arnhem, geïnventariseerd 
moet worden. Hoewel op advies van de provincie afgesproken was dat 
‘archeologische begeleiding’ bij de aanleg van de leiding voldoende zou 
zijn, komt de ROB daar dus op terug, zonder ook maar één inhoudelijk 
argument te noemen: ‘Bij intern overleg bleek dat het in dit geval toch 
beter zou zijn om eerst het tracé te laten verkennen.’ De kosten komen 
voor rekening van de verstoorder, hoewel dat voor het Zuiveringschap 
geenszins duidelijk is. 

Ook in de Waalsprong dreigt het Zuiveringschap in een benarde 
positie te komen en bekneld te raken tussen gemeente en ROB. De 
gemeente vraagt de ROB namelijk om pas een vergunning voor de 
aanleg van de persleiding te verlenen als de haalbaarheid van een alter-
natief tracé is onderzocht. Alleen als een ander tracé niet mogelijk is, 
kan de optie opgraven aan de orde komen. De gemeente wil kennelijk 
een opgraving voorkomen vanwege de kosten.51 Zij vraagt het Zuive-
ringschap dan ook onderzoek te doen naar een alternatief tracé en de 
meerkosten in beeld te brengen. Nijmegen kan dan bezien in hoeverre 
zij daaraan kan bijdragen. Een alternatief tracé lijkt vooralsnog de beste 
oplossing om het monument te ontzien. Opgraven brengt hoge kosten 
met zich mee, onder meer door de moeilijke omstandigheden waarin 

50)  Brief BKH adviesbureau aan Nijmegen  

(J. Thijssen, stadsarcheoloog) d.d. 1 juni 1999;  

idem aan directie Grondgebied Nijmegen.

51)  Brief B&W Nijmegen aan ROB d.d. 22 januari 2000 

(opgesteld door de stadsarcheoloog).
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inventarisatie van alle kabels en leidingen die door de ovatondelocatie 
gepland zijn.58 Het gehele leidingenpakket zal ten minste een breedte heb-
ben van 10 m. De inbreng van de ROB bestaat uit het vermelden van de 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt – afspraken die niet stroken 
met de nu gepresenteerde plannen. De plannen houden onvoldoende 
rekening met de archeologische monumenten.59 De ROB is van mening 
dat in een eerder overleg met Gino Laurita, de projectleider Stadsas en 
Ovatonde, is overeengekomen dat de gemeente een zettingsonderzoek 
zou doen en wanneer dit nadelig voor de vindplaatsen zou uitvallen, zou 

58)  Een gasleiding, een persleiding waarvan het tracé nog 

gewijzigd moet worden, hoogspanningsleidingen, een zgn. 

nutstracé voor waterleiding, middenspanning, UPC en KPN), de 

stadsverwarming, leidingen van NUON. Daarbij gaat het om twee 

leidingentracés, een oost-westelijke en één langs de A325.

59)  In een brief aan de GEM d.d. 7 februari 2001, die bedoeld 

is als correctie op het verslag van de vergadering van 31 

januari 2001, worden alle momenten opgesomd waarop de 

ROB op het belang van de twee (toekomstige) monumenten 

heeft gewezen, zowel mondeling als schriftelijk.

Ovatonde 

Het volgende probleem dat het monument veroorzaakt na de kwestie 
van de rioolpersleiding, die overigens nog niet uit de wereld is, is de 
aanleg van de zogenaamde ‘ovatonde’, in de Stadsas. Op 9 maart 2000 
organiseert de directie Strategie & projecten van de gemeente een kick 
off-vergadering over de ovatonde om de betrokken partijen in te lich-
ten over de nieuwe plannen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de 
gemeente Nijmegen,56 het Polderdistrict Betuwe Rijkswaterstaat, NS 
Railinfrabeheer en de Grontmij. De ROB en de provincie Gelderland 
laten verstek gaan.

De Grontmij heeft van de gemeente Nijmegen de opdracht gekregen 
een defi nitief ontwerp te maken voor de ovatonde, die in de Stadsas is 
gepland. Een eerder ontwerp voldoet niet meer. De ovatonde, een ovale 
rotonde, zal kleiner worden, omdat het aantal rijbanen wordt beperkt. 
Het doel van de ovatonde is ‘de snelheid richting centrum te temperen 
en vanaf de Stadsas verkeer links en rechts te leiden (bijvoorbeeld om 
verder met het openbaar vervoer te reizen)’.57 De ontwikkeling van de 
ovatonde en het aangrenzende gebied raakt de deelbelangen van de 
aanwezige instanties. Zo zal de aansluiting op de Ovatonde aan de 
westkant het spoor kruisen, terwijl aan de oostkant een aansluiting 
gezocht moet worden op het knooppunt Ressen (zie fi guur 6.10). Ook 
waterlopen en de afvoer van water zullen de ontwikkeling van de het 
gebied beïnvloeden. Een terrein van 35 ha ‘waar belangrijke archeologi-
sche vondsten in de grond zitten’ ligt voor een deel in het plangebied. 
Een grondmechanisch bedrijf voert op dit moment een onderzoek uit, 
waar met extra sonderingen gekeken wordt wat er in de buurt van de 
ovatonde in de bodem zit.

De reacties van de aanwezigen bestaan vooral uit praktische tips en 
vragen over de beschikbare gegevens en informatie en bij wie die verkre-
gen kunnen worden. Zo wijst de stadsarcheoloog erop dat tijdig bij de 
ROB duidelijkheid gevraagd moet worden over de procedures, de rand-
voorwaarden en vooral de vergunningen.

De kwestie wordt extra gecompliceerd als de gemeente de bestaande 
hoogspanningsmasten wil afbreken en de leidingen ondergronds wil 
aanleggen. Ook NUON komt het overleg hierover bijwonen. Intussen is 
er een jaar verstreken. De bespreking op 31 januari 2001 begint met een 

56)  Van de gemeente Nijmegen zijn dat de projectleider 

Stadsas, de projectadviseur, een verkeersdeskundige, de 

stadsarcheoloog en de notulist.

57)  Verslag vergadering 9 maart 2000.

figuur 6.10 Verkeerstructuur Stadsas met geplande ovatonde.

Ovatonde

  Verbindende wegen

  Ontsluitende wegen
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het monument onder de A325 al verstoord is, maar: ‘er omheen is nog 
wel sprake van een archeologisch monument, dit levert problemen met 
de nieuwe infrastructuren die hier gepland zijn’. Ook door de aanleg van 
een gasleiding in 1991 is het monument al aangetast.63 Ook de opgra-
ving toonde aan dat in het noordoosten het mesolithische niveau niet 
overal meer aanwezig is en door natuurlijke invloeden is opgeruimd. In 
alle opgravingputten bleek de bodem tot 50 cm onder het maaiveld ver-
stoord. Dit komt in de vergadering echter niet aan de orde.

De inventarisatie wordt opnieuw aangevuld met nieuwe gegevens. 
De ROB heeft nog steeds geen randvoorwaarden bekendgemaakt. De 
gemeente en de GEM hebben vijf concrete vragen over het ophogen die 
zij niet zonder de ROB kunnen beantwoorden. Een zettingsonderzoek 
alleen is niet voldoende om antwoord op die vragen te krijgen; de gege-
vens in de vorm van getallen uit het geotechnisch onderzoek moeten 
worden vertaald naar de gevolgen voor het monument. 

De vergadering besluit dat de inventarisatie, de aanvullingen daarop 
en de afspraken over de te ondernemen acties het definitieve afspraken-
kader zullen vormen. De conclusie van de vergadering luidt: ‘ROB gaat 
officieel akkoord met de uitgangspunten. […].’64 Het overleg zal pas weer 
na een jaar, in januari 2002, voortgezet worden.

Later zal blijken dat de ROB niet in staat is op een voor de project-
leiders van de ovatonde heldere manier aan te geven wat de tolerantie-
ruimte is van bepaalde ingrepen in de grond. Op het laatste overleg had 
de ROB toegezegd kwantitatieve gegevens te leveren over de toelaatbare 
verdichting van de bodem en de hoogte van het grondwaterpeil. Zo stelt 
de ROB dat ‘een horizontale verplaatsing van 5 cm toelaatbaar is’.65 Het 
hoeft niet te verbazen dat een dergelijke uitspraak voor de projectleider 
onbegrijpelijk en onvoldoende is. Bovendien zijn de overwegingen die 
aan de eisen van de ROB ten grondslag liggen niet inzichtelijk: ‘Wij zou-
den daarom tevens van u [willen] vernemen op welke gronden de aange-
geven limieten tot stand zijn gekomen en welk archeologisch informa-
tieverlies u verwacht indien deze overschreden worden.’66

‘indien het bodemarchief behouden kan blijven op de locatie van het 

transferium […]’. De ROB wil dit veranderd hebben in: ‘Uitgangspunt 

is dat het bodemarchief behouden blijft.’

63)  Het Zuiveringschap had al eerder vastgesteld dat het monument 

door de aanleg van de gasleiding aangetast was en suggereerde 

daarmee ook de relativiteit en het nut van de bescherming.  

64)  Verslag bijeenkomst archeologisch monument ovatonde 

d.d. 28 maart 2001.

65)  Brief ROB aan directie Grondgebied gemeente Nijmegen 

d.d. 8 januari 2003.

66)  Brief directie grondgebied aan ROB d.d. 20 januari 2003.

een verplaatsing van de ovatonde overwogen worden. Staande de vergade-
ring reikt de ROB een exemplaar van de Monumentenwet uit en meldt dat 
de daarin beschreven vergunningenprocedure van toepassing is. De verga-
dering besluit een totaalplan te maken met een gedetailleerd overzicht van 
alle geplande ingrepen in het gebied in relatie tot het bodemarchief. De 
consequenties voor zowel het ontwerp als het bodemarchief kunnen dan 
zichtbaar worden. Van de ROB wordt verwacht dat hij de randvoorwaarden 
aangeeft en een samenvatting van de Monumentenwet levert.60

De gemeente zet de vaart erin en heeft de inventarisatie in vier weken 
afgerond en beschikbaar. De ingrepen ten behoeve van de ondergrondse 
infrastructuur (elf verschillende tracés) zijn voor het grootste gedeelte 
in kaart gebracht, een aantal aspecten moet nog worden uitgezocht. 
Doel is een optimaal behoud van het bodemarchief mogelijk maken. De 
ingrepen die onvermijdelijk het monument raken zijn aangegeven, de 
gevolgen daarvan en de oplossingen. In de meeste gevallen is opgra-
ven het enige alternatief, terwijl de mogelijkheden van het ophogen 
met zand op sommige plekken nader onderzocht moeten worden. De 
inventarisatie wordt tijdens een volgende bespreking aangevuld. Voor 
de voorgestelde ophogingen zal een zettingsonderzoek ondernomen 
worden. Ook RAAP zal hierbij betrokken worden.

De vergadering van 28 maart 2001 is voor de gemeente van essentieel 
belang. Alle partijen komen op volle sterkte: aanwezig zijn zes represen-
tanten van de GEM, drie vertegenwoordigers van de gemeente Nijme-
gen, en vijf archeologen.61 De gemeente wil op die dag bindende afspra-
ken maken tussen gemeente/GEM en ROB, en beslissingen nemen op 
basis van een totaalplan met betrekking tot de archeologie. Het verschil 
in zienswijzen blijkt al bij het vaststellen van de notulen van de vorige bij-
eenkomst (7 maart). Voor de ROB is het uitgangspunt dat het bodemar-
chief hoe dan ook behouden blijft, terwijl bij de gemeente het beginsel 
vooropstaat dat het ontwerp voor de ovatonde en het gebied eromheen, 
een kloppend en werkbaar geheel moet vormen. Daarbij wil de gemeente 
het monument zoveel mogelijk ontzien.62 De vergadering stelt vast dat 

60)  Verslag bespreking archeologisch bodemarchief locatie 

Ovatonde/Dorpensingel d.d. 31 januari 2001.

61)  Van de gemeente en de GEM zijn dat projectleiders 

en coördinatoren op het gebied van de relevante (beleids)

terreinen; van de archeologen de ROB, RAAP en een 

archeoloog van het Bureau Archeologie van de gemeente.  

De GEM is opgericht in juli 1997. 

62)  In de passage over het aan te leggen transferium, waarin 

duidelijk wordt dat de gemeente naar vermogen het behoud van het 

bodemarchief ter plekke wil bewerkstelligen, komt de zinsnede voor: 
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maken van de resultaten van de opgravingen door middel van persbe-
richten, open dagen en publicaties. Het tentoonstellen van de vondsten 
is een ander middel om een breed publiek te trekken. In het museum 
van de Stichting Historische Tuin in Lent is een vast expositiepunt 
opengesteld om de resultaten van de opgravingen te laten zien, terwijl 
de meer bijzondere vondsten in het museum het Valkhof in Nijmegen 
tentoongesteld worden68. 

B&W besluiten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
State alsnog een MER op te stellen, te beginnen met een startnotitie. Nu 
had de gemeente, een half jaar voor de beslissing van de Raad van State, 
een evaluatie laten uitvoeren van de milieueffecten in de Waalsprong. 
Het rapport geeft een overzicht van de milieueffecten bij de ontwikke-
ling van de woningbouw en hoe daar in de planvorming rekening mee 
is gehouden. Sinds 1990 zijn deze effecten geïnventariseerd en gewaar-
deerd.69 De conclusies van het rapport zijn dat de in 1992 opgestelde 

68)  Van den Broeke 2002b: 33.

69)  Afdeling Milieu, Bureau Duurzame Ontwikkeling: 

Evaluatie Milieueffecten Waalsprong. De doorwerking van de 

Uitspraak Raad van State

Inmiddels heeft de Raad van State het hoger beroep van de Stichting 
Werkgroep Groene Long gegrond verklaard. B&W van Nijmegen hebben 
in strijd met art. 7.27 van Wet Milieubeheer gehandeld door het verlenen 
van een aantal vrijstellingen waarvoor een MER gemaakt had moeten 
worden. De ontheffi ng van de m.e.r.-plicht door de minister in 1996 
(zie hiervoor) is ‘zinledig’, omdat voor het structuurplan waar de onthef-
fi ng voor werd aangevraagd, geen verplichting bestond. B&W moeten 
opnieuw beslissen over de ingebrachte bezwaren.67

De uitspraak van de Raad van State heeft vele gevolgen voor de 
planvorming. Een van de consequenties is dat de bouwwerkzaamheden 
worden stilgelegd. Een gevolg daarvan is dat er voldoende tijd is om een 
eerder ontdekt grafveld in Lent op te graven (fi guur 6.11 en 6.12). Het 
Bureau Archeologie Nijmegen hecht veel waarde aan het toegankelijk 

67)  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak; uitspraak 

d.d. 3 mei 2001. LJN nr. AB1717.

figuur 6.12 De Man van Lent, een impressie van een bewoner in zijn woonomgeving, 
een boerengehucht op de Betuwse kleigronden.

figuur 6.11 Plattegrond van het grafveld in Lent. In de Romeinse tijd is een skeletgraf verstoord bij 
het graven van een van de afwateringssloten op het terrein. Vijfde eeuw voor Chr.



      skeletgraf

  crematiegraf
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gepresenteerd wordt op een persconferentie, nadat in de zomer het MER 
voorgelegd is voor de inspraak.72 De belangrijkste nieuwe elementen 
in vergelijking met het structuurplan van 1996 zijn meer ruimte voor 
groen, meer aandacht voor cultuurhistorie, een betere bereikbaarheid en 
meer differentiatie in de woongebieden. Voor de archeologie betekent 
dit het behoud van de monumenten Zuiderveld-west en -oost. Om na 
te gaan welke ontwikkelingen op het monument kunnen plaatsvinden 
zonder de waarde van de vindplaatsen aan te tasten, wordt onderzoek 
gedaan. Zo zal bekeken worden of op het monument ‘weideachtige 
vegetaties te ontwikkelen zijn, al dan niet in de vorm van speel- en lig-
weiden’. Het woonpark Ressen zal niet ontwikkeld worden, mede om 
archeologische vindplaatsen te ontzien. Dit betekent wel dat er meer 
woningen gebouwd moeten worden bij Oosterhout, waar ook archeolo-
gische vindplaatsen ontdekt zijn. De gemeente denkt dat een belangrijk 
deel van deze vindplaatsen desondanks behouden kan blijven.73

72)  Een inspraakavond over het MER vindt plaats op 3 juli 

2002. De persconferentie is op 3 oktober.

73)  Gemeente Nijmegen, oktober 2002: Voorkeursmodel: 5.

locatie-MER en al het (deel)onderzoek dat daarna heeft plaatsgevonden 
voldoende en toereikend zijn als grondslag voor de ruimtelijke planont-
wikkeling en dat er geen relevante milieuaspecten over het hoofd zijn 
gezien.70 Vanuit de planvorming bezien, is steeds geprofi teerd van de 
beschikbare kennis van de milieueffecten. De plannen zijn waar nodig 
en wenselijk aangepast. Er is dan ook geen grond voor het idee dat de 
locatie-MER achterhaald zou zijn. De ROB is het hier niet mee eens:

In de eerste plaats is de achterstand – die is opgelopen door het aspect 
archeologie niet vanaf het begin systematisch in de planvorming mee te 
nemen – nooit meer ingelopen. Juist daardoor kon nooit een algehele 
afweging tussen belangrijke en minder belangrijke vindplaatsen tegenover 
de andere belangen gemaakt worden en konden slechts op enkele plek-
ken archeologische vindplaatsen worden ingepast in de inrichting van het 
gebied. Met andere woorden: er zijn slechts enkele archeologische vind-
plaatsen in situ behouden gebleven. Zo is inderdaad ten behoeve van een 
vindplaats de noordgrens van de Lentse plassen verlegd en is deze vind-
plaats inmiddels wettelijk archeologisch beschermd volgens de Monumen-
tenwet 1988, maar zouden de ten noorden daarvan gelegen oost-west ver-
binding (met ovatonde) en aan te leggen leidingen zeer veel schade aan 
de in de bodem aanwezige archeologische waarden toe kunnen brengen.71

De ROB vergeet de uitspraak van de Commissie m.e.r. dat de ROB, 
evenals de RDMZ, zelf initiatief had moeten nemen om betrokken te 
worden bij de m.e.r. (zie hiervoor). Bovendien vergeet de ROB dat het 
jaren heeft geduurd voor het hele gebied geïnventariseerd was. Afwe-
gingen kunnen daar niet op wachten en staan haaks op het beleid van 
het Bureau Archeologie dat juist tijdig afwegingen wil maken om de 
noodzakelijk geachte opgravingen voor de bouw uit te kunnen plannen 
en uitvoeren. De reactie van de ROB kwam hoe dan ook te laat om nog 
meegewogen te worden in de aanbevelingen voor de gemeenteraad, en 
is door de uitspraak van de Raad van State niet meer aan de orde. 

B&W laten weten dat de startnotitie ten behoeve van de m.e.r.-proce-
dure te zijner tijd ter inzage gelegd zal worden. De uitkomst van de pro-
cedure is het ‘voorkeursmodel’ (fi guur 6.13), dat in het najaar van 2002 

Milieu Effect Rapportage Woningbouw Regio Nijmegen in de 

ontwikkeling van de Waalsprong, oktober 2000.

70)  Er zijn vier aspecten van de doorwerking van milieueffecten 

bekeken: 1. landschappelijke waarden, waaronder cultuurhistorie 

en archeologie, 2. abiotische kwaliteit (bodem en water), 3. 

ecologische factoren, 4. woon- en leefmilieu.

71)  ROB: inspraakreactie evaluatie MER Waalsprong 

d.d. 31 januari 2001.

figuur 6.13 Voorkeursmodel Waalsprong 2002.
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De Grift, is hier voorgesteld als een intensief te bebouwen locatie met 
grootschalige voorzieningen en kantoren. Deze discrepantie is voor 
de ROB aanleiding genoeg om te dreigen met het niet verlenen van de 
noodzakelijke vergunningen.74Andere reacties op het voorkeursmodel 
hebben betrekking op de bereikbaarheid, de identiteit van met name het 
dorp Lent en de waterhuishouding, vooral de aanleg van de plassen. De 
reacties leiden tot heroverweging en herbezinning op het voorkeursmo-
del. Een nieuw voorkeursmodel ziet het licht (fi guur 6.14).75 De belang-
rijkste verandering is de locatie van het centrumgebied. Dat is verplaatst 
van Lent naar het zuidwesten, waardoor een betere aansluiting bij de 
bestaande stad ontstaat en de nieuw te bouwen brug het stedelijk cen-
trum verbindt met de oude stad. 

Een beter model dan ooit, is de mening van wethouder Paul Depla van 
ruimtelijke ordening over het nieuwe voorkeursmodel. Om te beginnen 
is er een betere bereikbaarheid vanuit het centrumgebied ten opzichte 
van Nijmegen, met de rivier als verbindend element. Het dorp Lent is 
beter in staat een eigen identiteit te ontwikkelen.

De plassen kunnen wellicht kleiner worden en een betere en meer 
verfi jnde vormgeving krijgen. Beter passend bij de traditionele cultuur-
historie van het gebied is ook de ontwikkeling van woningdichtheden 
die vanaf het centrum steeds minder dicht worden. Het actief betrekken 
van bewoners is door de gemeente altijd gestimuleerd en hun inbreng 
gehonoreerd: ‘Juist doordat we veel reacties hebben gekregen en die zo 
goed mogelijk in de plannen hebben verwerkt, ligt er nu een beter model 
dan ooit.’76

74)  ROB aan B&W Nijmegen, reactie op voorkeursmodel 

d.d. 23 oktober 2002.

75)  Het nieuwe voorkeursmodel wordt in juli 2003 

goedgekeurd door de gemeenteraad.

76)  Paul Depla in: Spronglevend, informatiebulletin over de 

Waalsprong, juli 2003, online publicatie.

Ondanks de grote inzet van de gemeente is de ROB niet tevreden en 
blijft van mening dat er te weinig archeologische vindplaatsen in situ 
beschermd zijn, en er te veel is opgegraven. Deze diskwalifi catie van het 
opgraven, dat ‘weliswaar veel nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht 
over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied’, vloeit voort uit het 
‘behoud in situ-beleid’ van de Rijksdienst, gebaseerd op ‘een van de 
hoofddoelstellingen van het Verdrag van Malta’. Toch ziet de ROB nog 
mogelijkheden voor behoud in situ: 

Ik spreek dan ook mijn verwachting uit dat de gemeente met name in het 
noordelijk en noordoostelijke plandeel, waar de archeologische terreinen 
nog niet zijn aangetast/opgegraven, aantoonbare inspanningen zal ver-
richten om archeologische vindplaatsen niet te verstoren, maar op een 
goede manier in te passen in de ruimtelijke plannen.

De ROB constateert vervolgens een verschil tussen tekst en plankaart 
in het voorkeursmodel. Hoewel er staat geschreven dat het behoud van 
het archeologisch monument uitgangspunt is, laat het kaartbeeld een 
andere werkelijkheid zien. Het gebied rond de ovatonde, het knooppunt 

figuur 6.14 Voorkeursmodel Waalsprong 2003.
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 cONgRuENtE bEtEkENIssEN  
bINNEN haNDbEREIk?

 Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken zijn de drie casussen uitvoerig beschre-
ven, nu volgt de analyse aan de hand van de theorie die ik in hoofdstuk 
3 uiteengezet heb. In deze analyse staat in de eerste plaats de vraag 
centraal of in de drie gevallen sprake is van congruente betekenissen 
en onder welke voorwaarden deze betekenissen lijken te verschijnen 
en mogelijk weer verdwijnen. Vervolgens is de bedoeling van dit hoofd-
stuk om op grond van de analyse aanknopingspunten te vinden voor 
de vraag: hoe kunnen de verschillende actoren de totstandkoming van 
congruente betekenissen stimuleren? 

De drie gevallen vertelden het verhaal van de strijd om het bodemar-
chief in de praktijk van ruimtelijke planningsprocessen en lieten de 
confrontatie zien tussen de in de eerste twee hoofdstukken geschetste 
werelden van de archeologie inclusief de AMZ enerzijds en de ruimte-
lijke ordening anderzijds. De beschrijving richtte zich op het handelen 
van de actoren betrokken bij de uitvoering van het Vinexbeleid en de 
implementatie van het Verdrag van Malta in de gemeenten Elst, Arn-
hem en Nijmegen. De focus van dat handelen lag op de omgang met 
het lokale bodemarchief. Het onderzoek bewoog zich daarmee van een 
abstracte analyse van de twee denkwerelden naar een beschrijving van 
processen, het concrete niveau van de praktijk.

Het begrip ‘handelingstheorie’, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet, 
verbindt deze twee niveaus en fungeert als heuristiek om het empirisch 
onderzoek theoretisch inzichtelijk maken. Met behulp van het theoreti-
sche begrip ‘handelingstheorie’, zo is aan de hand van de kwestie Bos-
hoverheide geïllustreerd, kunnen de interacties tussen de verschillende 
actoren in een beleids- of planningsproces uiteengelegd worden in deel-
processen. Ik heb aannemelijk gemaakt dat archeologen en planners als 
beroepsbeoefenaars worden gekenmerkt door een handelingstheorie. 
Een analyse van de casus zal dat moeten bevestigen door de reconstruc-
tie van handelingstheorieën. 

7 )
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In §7.1 reconstrueer ik de handelingstheorieën van de betrokken acto-
ren aan de hand van een aantal episoden uit de drie gevallen waarin 
kansen op ontstaan van congruente betekenissen aanwezig leken.

In het geval van Elst zijn er twee episodes aan te wijzen waar die 
mogelijkheden aanwezig waren; tijdens de perikelen rond het monu-
ment De Hoge Hof en vervolgens tijdens de vondst van de tempelres-
ten. In Arnhem betreft het de episode waarin het adviesbureau Archeo-
Logic gaat deelnemen aan het planproces en aanspraak maakt op het 
kunnen formeren van congruente betekenissen. En in Nijmegen het 
moment waarop het gemeentebestuur de workshops cultuurhistorie 
instelt, daarmee een bewuste poging ondernemend congruentie van 
betekenissen tot stand te brengen. In al deze vier episodes blijft het 
echter bij aanzetten; uiteindelijk lopen deze aanzetten op niets uit.

De vraag naar het waarom van dit mislukken wordt in §7.2 beantwoord. 
Anders geformuleerd is de vraag wat de voorwaarden zijn waaronder 
congruente betekenissen wel een kans van slagen hebben. En wanneer 
en waarom aan welke voorwaarden wel of niet werd voldaan. Die voor-
waarden zijn van belang, omdat het begrip ‘congruente betekenissen’ 
niet alleen een theoretisch en analytisch instrument is, maar ook indi-
caties geeft voor toepassing in de praktijk.

Als het concept ‘congruente betekenissen’ deel gaat uitmaken van 
het begrippenkader van actoren, als actoren zich bewust zijn van het 
concept en het zich eigenmaken, kunnen ze het aanwenden en benutten 
in praktijkgevallen. In plaats van de wereld te interpreteren in termen 
van tegengestelde belangen en strijd, waarin alleen compromissen een 
oplossing bieden, kunnen congruente betekenissen gecoördineerd han-
delen bewerkstelligen.

In §7.3 volgen de conclusies waarin ik dit laatste verder zal uitwerken. 
Vanuit een breder perspectief dan – strikt genomen – mogelijk is op 
grond van het empirisch materiaal, bekijk ik hoe van de kant van de 
archeologen de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen 
een reële mogelijkheid kunnen worden.

Ik zal beargumenteren dat de conclusie niet anders kan luiden dan 
dat vooral de denk- en werkwijze van de ROB verantwoordelijk is voor 
het niet tot stand komen van congruente betekenissen, omdat het blij-
vend vasthouden aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemar-
chief het zicht ontneemt op andere betekenissen, zoals de culturele of 
de sociale betekenis.

Om er achter te komen of congruente betekenissen voorkomen in de 
drie gevallen, zal ik om te beginnen die handelingstheorieën van de 
betrokken actoren – beleidsmakers, planners en archeologen – recon-
strueren. Handelingstheorieën van de actoren in de drie casussen geven 
immers inzicht in de betekenissen die actoren toekennen aan het lokale 
bodemarchief.

Het belang van de handelingstheorieën is breder dan het inzicht in 
betekenissen. Handelingstheorieën zijn immers ook de uitdrukking van 
de achtergronden en rechtvaardiging van het handelen. Omdat we hier 
van doen hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijk-
soortige handelingstheorieën, zullen rechtvaardigingen en achtergrond-
theorieën verschillen. Juist in die uiteenlopende achtergronden liggen 
de aanknopingspunten voor congruente betekenissen. Tegenstellingen 
die in eerste instantie onoplosbaar leken, kunnen door congruente 
betekenissen overwonnen worden, zoals in de Boshoverheide-kwestie 
duidelijk te zien was.

Wat onder congruente betekenissen verstaan moet worden is in 
hoofdstuk 3 besproken en ik herhaal dat hier nog eens voor een goed 
begrip. Van congruente betekenissen is sprake als elke actor een posi-
tieve betekenis toekent aan een stuk grond, het lokale bodemarchief, 
dat vanuit de eigen handelingstheorie als zinvol wordt ervaren en een 
perspectief biedt op een gewenste en realiseerbare uitkomst, terwijl 
al die verschillende betekenissen samen zicht geven op een gedeelde 
oplossingsrichting. Dat is het belang van congruente betekenissen, het 
ontstaan van een vorm van overeenstemming die gecoördineerd hande-
len binnen handbereik brengt.

In het geval Boshoverheide was de totstandkoming van congruente 
betekenissen een kwestie van serendipiteit: niet bewust naar gezocht, 
wel gevonden. Het theoretische karakter van het begrip ‘congruente 
betekenissen’ brengt met zich mee dat actoren in het algemeen niet in 
deze termen zullen denken. Daarom betekent de vraag naar het al of 
niet ontstaan van congruente betekenissen in de drie casussen, dat we 
dienen na te gaan of een onbewust streven naar zulke betekenissen is 
waar te nemen. Zoals gezegd, is uit de reconstructie en vervolgens de 
vergelijking van de handelingstheorieën van de verschillende actoren af 
te leiden of er sprake is van congruente betekenissen.
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bied. Het ruimtelijk concept moet zowel functioneel zijn in bijvoorbeeld 
de verkeerstructuur en de locaties van de voorzieningen, als esthetisch 
in compositie, doordat het verschillende functies verbindt. Zo kan het 
concept sfeer toevoegen en de nieuwe wijk uitstraling verlenen.

Wat de werkwijze (planningprincipe) betreft, betekent de verwezenlij-
king van het uiteindelijke doel – kwaliteit van de leefomgeving – dat de 
stedenbouwkundigen het masterplan niet opvatten als een blauwdruk, 
maar als een indicatief plan dat richting geeft aan de verdere planont-
wikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en condities van de gemeente en 
andere betrokkenen kunnen steeds weer leiden tot herhaald overleg 
over alternatieven, aanpassingen en verbeteringen. Aan deze zienswijze 
liggen twee opvattingen over planning ten grondslag: ten eerste dat 
planning via sociale interactie tot stand moet komen en ten tweede dat 
oplossingen als tijdelijk te beschouwen zijn.

De oplossing die de stedenbouwkundigen kozen in het masterplan is 
een ruimtelijke hoofdstructuur waarin rekening is gehouden met het 
behoud van cultuurhistorische waarden, waaronder de archeologische 
monumenten. De Hoge Hof vormde daarbij een probleem, omdat het 
monument in de ‘centrale zone’ lag. De eis van de ROB om De Hoge 
Hof integraal te behouden, dwong de planners een hoofdstructuur te 
ontwerpen die De Hoge Hof vrij liet van elke vorm van bebouwing. Het 
eerder genomen besluit van de ROB om het monument met 2 ha aan de 
zuidzijde te verkleinen is niet meegenomen in het plan. De vorm van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, een orthogonale opzet waarin de rechthoe-
kige vorm van De Hoge Hof goed past, is terug te vinden in de functie-
structuur (zie figuur 4.4).

De eis van de ROB aan het lokale bestuur en stedenbouwkundigen om 
de monumenten te ontzien, ontspringen aan de voorkeur voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief. Handhaving van de monu-
menten heeft uiteindelijk archeologische kennisvermeerdering tot doel.

Uitgangspunt van de ROB was dat gemeentebestuur en planners in 
de fase van de planvorming rekening konden houden met de monumen-
ten, door integratie in het ruimtelijk plan. De achterliggende zienswijze 
is dat een dergelijke inpassing van vindplaatsen – behoud in situ – de 
essentie vormt van het Verdrag van Malta. De AMZ staat traditiegetrouw 
ten dienste van de wetenschap; het beleid van de ROB was gericht op het 
behoud van monumenten als authentieke kennisbronnen voor weten-
schappelijk onderzoek op een onbepaald tijdstip in de toekomst.

7.1 handelingstheorieën in de vier episoden

7.1.1 Elst-Westeraam

De Hoge Hof

In het geval van de uitbreidingslocatie Elst is de eerste episode waarin 
een aanzet tot congruente betekenissen tevoorschijn komt tijdens de 
totstandkoming van het masterplan. Dit is een belangrijke episode in de 
planontwikkeling, waarin de stap wordt gezet van ideeënvorming naar 
de vaststelling van de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Het masterplan is de uitkomst van overleg en onderhandelingen tus-
sen betrokken actoren – het gemeentebestuur van Elst, de stedenbouw-
kundigen en de ROB – en tegelijkertijd het vertrekpunt voor verdere 
planontwikkeling, een fase in het proces dat tot het bestemmingsplan 
moet leiden.

Vanaf het begin van de planvorming is de gemeente Elst ervan over-
tuigd dat cultuurhistorische waarden een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het welbevin-
den van de bewoners. Cultuurhistorische waarden hebben in de ogen 
van het gemeentebestuur de potentie om in de nieuwe woonwijk het 
karakter van Elst als dorp te behouden. De behoefte om afstand te hou-
den van het oprukkende Arnhem en Nijmegen gaf een extra stimulans 
om de eigen identiteit van Elst als ‘dorp in het Nederlandse rivieren-
landschap’ te bewaren en te benadrukken.

In de uitwerking van het masterplan (1996) is de intentie van het 
gemeentebestuur om het culturele erfgoed te benutten als identiteitsbe-
palend element bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk duidelijk aan-
wezig. Bestaande historische structuren, zoals het Aamse pad, de daar-
aan gelegen boerderijen en monument De Hoge Hof, kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van de leefomgeving en de woonsatisfactie van de 
nieuwe bewoners. Van belang is wel dat het archeologische monument 
op de een of andere manier het verleden zichtbaar moet maken.

De stedenbouwkundigen van Buro 5 Maastricht ontwierpen een mas-
terplan op basis van voorkeuren en criteria van het gemeentebestuur. 
Hun eigen voorkeuren sloten hier goed bij aan. Kwaliteit van de leefom-
geving is voor de stedenbouwkundigen het uitgangspunt van het plan. 
Het realiseren van een kwalitatief hoogstaande leefomgeving betekent 
voor de stedenbouwkundigen qua vorm dat zij een ruimtelijk concept 
(inrichtingsprincipe) ontwikkelen dat past bij de aard van het plange-
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Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen Het Masterplan, waarin monument het Hoge Hof een 
open ruimte is waar elementen van het verleden zicht-
baar zijn, belooft op termijn de nieuwe dorpse woon-
wijk Westeraam op te leveren waar het aangenaam 
wonen is.

Oordelen over oplossingen Hoe te voorzien in de woning- behoefte, gebruikma-
kend van historische en landschappelijke elementen 
waaronder archeologische monumenten, zodat een 
attractieve leefomgeving ontstaat.
Betekenis monumenten: mogelijk middel als kwali-
teitsverhogend en identiteitsbepalend element in de 
dagelijkse leefomgeving.

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden kunnen een bijdrage  
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Het benutten van dit vermogen vereist dat het imago 
van ‘dorp in het rivierenlandschap’ als een van de  
uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwerp moet  
fungeren.

Gewenste inrichting van de samenleving Welzijn lokale samenleving bevorderen door het  
creëren van een goed woon- en leefklimaat.

Element van handelingstheorie Planners  Elst

Oordelen over oplossingen Het ontwerp van de ruimtelijke hoofdstructuur in het 
Masterplan, waarin bestaande historische structuren 
en elementen als uitgangspunt dienen en cultuurhisto-
rische waarden (waaronder de 3 monumenten) inge-
past zijn, zal bijdragen aan de kwaliteit van de leefom-
geving. 
Masterplan is stap op weg naar  bestemmingsplan.

Probleemdefinitie Het ontwerpen van een masterplan, rekening houdend 
met voorwaarden van de gemeente en eisen van de 
ROB, dat een goed woon-en leefklimaat kan genereren.
Betekenis monumenten: functie in het plan als open 
ruimte waar ‘archeologische kwaliteiten’ zichtbaar zul-
len  zijn. 

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe dat bijdraagt aan kwaliteit van de 
leefomgeving: ‘van cultuurlijk naar natuurlijk’.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg voor 
de kwaliteit van de leefomgeving. 

figuur 7.1 Handelingstheorie gemeente Elst episode Hoge Hof. figuur 7.2 Handelingstheorie planners Elst episode Hoge Hof.
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Uit een vergelijking van de handelingstheorieën van ROB, gemeentebe-
stuur van Elst en planners blijkt dat er een fundamenteel onderscheid 
bestaat in het niveau waarop de betekenissen zich bevinden die de acto-
ren toekennen aan het gemeenschappelijk object van het handelen: de 
archeologische monumenten. De betekenis van de monumenten in de 
handelingstheorieën van zowel gemeentebestuur als planners is gesitu-
eerd op het tweede niveau en dus een eerste-ordenotie. Dat wil zeggen 
dat die betekenis situationeel is bepaald en de monumenten een instru-
mentele functie vervullen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. 
Voor het gemeentebestuur heeft monument De Hoge Hof een betekenis 
als middel in het planningsproces, dat beoogt de voorkeuren voor de 
inrichting van de samenleving te realiseren. Ook de betekenis die de 
planners toekennen aan de monumenten is een middel of functie die 
kan bijdragen aan de gewenste inrichting van de ruimte.

Voor de ROB echter ligt de betekenis, niet van de monumenten, maar 
van het bodemarchief in het algemeen op het vierde niveau van de han-
delingstheorie. De monumenten spelen zeker een rol op de eerste laag, 
maar vanuit het normatief ontologische niveau dat de leidraad vormt voor 
de evaluatie van het proces van kennisverwerving. De betekenis van het 
bodemarchief is het leidende beginsel voor het oordelen over oplossingen.

Gemeente en planners zijn dus in staat geweest om het monument 
De Hoge Hof een positieve betekenis toe te kennen, waardoor congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden gingen behoren. Voor gemeente 
en planners ligt die betekenis in de kwaliteitsverhogende en identiteits-
bepalende mogelijkheden van De Hoge Hof door het monument een 
historisch aanzien te geven. Voor de ROB is het voldoende dat De Hoge 
Hof ontzien wordt in het plan, waarmee de wetenschappelijke betekenis 
van het monument in stand gehouden wordt en behouden blijft voor 
toekomstige generaties archeologen.

Het blijft echter bij deze abstracte aanzet tot congruente betekenis-
sen, ideeën voor een concrete uitwerking laten lang op zich wachten. 
Het gevolg is dat later in het planproces de grond weer nodig is voor 
andere functies.

De tempel 

De ontdekking van de tempelresten was de tweede episode in het 
planningsproces waar congruente betekenissen tot de mogelijkheden 
behoorden. In dit geval lagen congruente betekenissen zo voor de hand, 
dat het verbazingwekkend was dat de effectuering uiteindelijk niet van 
de grond kwam.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Handhaven van de bestaande monumenten waaron-
der de Hoge Hof door inpassing in het ruimtelijk plan, 
zal op termijn kennisvermeerdering opleveren.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwer-
ving door behoud van monumenten voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek.
Betekenis van het  behoud van de monumenten is de 
veronderstelde bijdrage aan de vermeerdering van ken-
nis over het verleden.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur voor 
behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.3 Handelingstheorie ROB episode Hoge Hof.
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figuur 7.4 Handelingstheorie gemeente Elst episode tempel.

Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Vereiste aantal woningen en benodigde voorzieningen 
bouwen in de vorm van de nieuwe woonwijk Weste-
raam, waar het aangenaam wonen is
Behoud en zichtbaar maken van de tempel  door het 
schrappen van vier woonkavels. 

Probleemdefinitie Voldoen aan behoefte aan woningen op een zodanige 
manier dat in de nieuwe wijk een aantrekkelijk woon-
milieu ontstaat. 
Betekenis tempel: middel om identiteit van Elst te 
promoten als toeristische attractie en extra accent te 
geven aan kwaliteit leefomgeving .

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden  kunnen een bijdrage leve-
ren aan kwaliteit leefomgeving door de potentie de 
identiteit van Elst als dorp te versterken.

Gewenste inrichting van de 
samenleving

Welzijn lokale samenleving bevorderen door het 
scheppen van een goed woon- en leefklimaat dat een 
eigen identiteit uitstraalt.

figuur 7.5 Handelingstheorie GEM episode tempel.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Opgraven van archeologische vondst om voortgang 
bouw niet te belemmeren en financiële strop te voor-
komen.

Probleemdefinitie Proces van ontwikkeling woonwijk financieel beheren 
en beheersen.
Betekenis archeologische vondst: obstakel.
Betekenis opgraven: grond wordt schoon opgeleverd.

Achtergrondtheorieën Opvattingen over management en risicobeheersing. 
Economische en financiële inzichten.
Archeologische wereld is voorstander van opgraven, 
niet van behoud. 

Voorkeuren Financieel haalbare/ winstgevende grondexploitatie. 



2 9 4 E R O P  O F  E R O N D E R 2 9 5 H O O F D S T U K  7 :  C O N G R U E N T E  B E T E K E N I S S E N  B I N N E N  H A N D B E R E I K ?

Het probleem dat de vondst van de tempel veroorzaakte, domineerde in 
deze episode het debat tussen de diverse participanten – de ROB, GEM, 
de wethouder van Elst, de provinciale archeoloog van Gelderland – in 
het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk hoe met de overblijf-
selen om te gaan. De kwestie verdeelde de partijen in adepten van het 
opgraven van de tempel en voorstanders van behoud en het zichtbaar 
maken van (delen) van het heiligdom. 

Een concreet perspectief op congruente betekenissen ontstaat wan-
neer de voormalige wethouder van Elst de tempel wil behouden en B&W 
van de gemeente Overbetuwe ervan kan overtuigen waarom dat zinvol 
is. De wethouder ziet opeens dat de tempel nieuwe kansen biedt voor 
Elst als een ‘Stonehenge in de Betuwe’. Het beeld van het religieuze cen-
trum dat Elst ooit was, kan gestalte krijgen met het behoud van zicht-
bare, authentieke tempelresten, aangevuld met de twee tempels onder 
de Grote Kerk in het centrum van Elst.

Anders dan monument De Hoge Hof, waar niets te zien is, biedt het 
tempelcomplex een buitengewone mogelijkheid het cultureel erfgoed op 
tastbare wijze te benutten met het oog op de kwaliteit van het leefmilieu 
voor bewoners, en eveneens om als toeristische attractie te fungeren.

Het is een mooie illustratie van hoe een goede professional of poli-
ticus volgens Schön te werk gaat. In een discussie met de situatie – ‘a 
reflective conversation with a unique and uncertain situation’1 – is de 
wethouder de tempelresten gaan zien als middel om de historische 
identiteit van Elst te versterken op het moment dat de gemeente niet 
meer autonoom bestaat. Het beeld van Stonehenge werkt als genera-
tieve metafoor, het zien als iets anders roept het gesprek met de situatie 
op en de situatie ‘talks back’, waardoor er oplossingen ontstaan die 
anders niet komen bovendrijven. De nieuwe betekenis van de vondst 
die de wethouder hier construeert, waarin de resten van tempel een 
functie vervullen in het publieke domein, raakt de kern van het Verdrag 
van Malta, waaraan de wethouder dan ook refereert ter ondersteuning 
van het behoud. De wethouder stelde voor vier kavels te schrappen om 
ruimte te scheppen voor het tempelcomplex.

Voor de ROB, die in alle Vinexlocaties het Verdrag van Malta trachtte 
te implementeren, was met het behoud van de tempel de wetenschap-
pelijke betekenis behouden gebleven voor toekomstige generaties 
archeologen. In plaats van deze ommezwaai in het standpunt van de 
gemeente met beide handen aan te grijpen, laat de ROB deze bijzondere 

1)  Schön 1983: 131-133. 

figuur 7.6 Handelingstheorie ROB episode tempel.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Claim op tempelresten leggen vanuit nationaal belang 
door opgraven van de tempelresten- op kosten van de 
verstoorder.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door gemeente dwingend tot opgraven aan te zetten; 
toevalsvondst noodzaakt tot een opgraving.
Betekenis van het opgraven van de tempelresten is 
de bijdrage aan de vermeerdering van wetenschappe-
lijke kennis over religieuze fenomenen in eerste eeuw 
na Chr.

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een wetenschappe-
lijke synthese moet leiden. Voorkeur voor opgraven. 
Archeologen bepalen op grond van hun deskundigheid 
welke keuzes gemaakt worden met betrekking tot het 
bodemarchief.
Gemeenten worden geacht deze ‘adviezen’ van ROB 
op te volgen.
Toegankelijk maken voor publiek is geen taak van ROB.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het onder-
zoek naar menselijke samenlevingen in het verleden, 
gericht op kennisvermeerdering.
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bezwaar, afgewogen tegen de kosten van een opgraving, die zij deels 
mee zouden financieren. Het voordeel van een voltooide opgraving is 
dat de grond schoon wordt opgeleverd, vrij van obstakels. Bovendien 
verkeerde GEM in de veronderstelling dat de meeste archeologen voor 
opgraven zouden zijn en dacht dat met een onderzoek onder archeolo-
gisch Nederland te kunnen bevestigen.

Een vergelijking van de handelingstheorieën van de belangrijkste 
actoren – ROB, gemeente en GEM – laat zien hoe de verschillende 
betekenissen die actoren toekennen aan de tempelresten, niet leiden 
tot congruente betekenissen en dus niet tot een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief. Voor de ROB gaat het om de wetenschappelijke 
betekenis die kennisvermeerdering van het religieuze landschap ten 
tijde van Romeinen en Bataven op zal leveren. De betekenis die de GEM 
de archeologische vondst toekent is een obstakel bij het bouwen van de 
eerste woningen. Voor de gemeente hebben de tempelresten een soci-
aal-culturele betekenis en zijn ze een middel om de identiteit van Elst 
te promoten, het leefmilieu voor bewoners een extra accent te geven en 
een interessante plek voor toeristen te creëren. Door deze verschillende 
betekenissen die betrokkenen toekennen aan de tempel is een coördina-
tie van het handelen onmogelijk. Pas als de gemeente zwicht en besluit 
tot een opgraving is gezamenlijk handelen een reële mogelijkheid. Deze 
optie is voor het gemeentebestuur hoe dan ook een tweede keus. De 
gemeente krijgt er niets voor terug en moet tevreden zijn met een erf-
goedplan.

7.1.2 Arnhem-Schuytgraaf

De verschijning van twee nieuwe spelers op het toneel, het adviesbu-
reau ArcheoLogic en de GEM, markeert het begin van de enige periode 
in het planningsproces van Schuytgraaf waarin de mogelijkheid van 
congruente betekenissen werd onderzocht. De actoren die de hoofdrol 
spelen in deze episode zijn de ROB, GEM/ArcheoLogic en de gemeente 
(archeoloog).

GEM contracteert het archeologische adviesbureau ArcheoLogic om 
financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen in het archeolo-
gische deel van het proces. Vooral vindplaats 10, een intussen door de 
ROB wettelijk beschermd monument, vormt een groot probleem. De 
ligging van dit monument precies in het centrum van de nieuwe woon-
wijk, op de duurste grond waar een dichte bebouwing van woningen, 
kantoren en voorzieningen moet zorgen voor een stedelijk aanzien, is 

kans op congruente betekenissen liggen, waarmee een gemeenschap-
pelijk handelingsperspectief verdwijnt en een conflict met het gemeen-
tebestuur opdoemt. 

Terwijl de gemeente de omslag maakte van opgraven naar behoud, 
ontpopte de ROB zich juist, anders dan verwacht, als een van de fer-
vente pleitbezorgers van een opgraving. De keuze voor deze oplossing 
is duidelijk een verandering van het tot dan toe, op de principes van 
Malta, gevoerde beleid. 

Naast de ROB zijn ook de provinciaal archeoloog van Gelderland, 
de GEM, de VU en Bureau Nijmegen voorstanders van een opgraving. 
Daarmee ontstaat een onverwachte en sterke gelegenheidscoalitie 
tussen alle betrokken archeologen en de GEM. Vanwege zijn voorkeur 
voor opgraven moet de ROB afzien van het machtsmiddel van de wet 
en moet de gemeente worden overtuigd op grond van argumenten. De 
ROB voert drie argumenten aan. In de eerste plaats wordt benadrukt 
dat de tempel een ‘toevalsvondst’ is, zoals archeologen een dergelijke 
vondst benoemen. Het fenomeen toevalsvondst heeft een lange tradi-
tie in het discours van de ROB, maar de vondst van de tempel is geen 
toevalsvondst in de zin van Van Giffen en Van Es (zie hoofdstuk 1). Het 
plangebied was immers al geïnventariseerd door RAAP, dat de funde-
ringsresten heeft gemist. Uit deze blunder van RAAP blijkt opnieuw dat 
archeologen methoden en technieken om het lokale bodemarchief te 
leren kennen niet goed onder controle hadden. Met alle gevolgen van 
dien. Het tweede argument dat de ROB – niet geheel vrij van oppor-
tunisme – in stelling brengt, is de redenering dat het planningsproces 
in een vergevorderd stadium verkeert en dat de binnen enkele weken 
ophanden zijnde aanvang van de bouw van de eerste huizen, het 
behoud van de tempel niet rechtvaardigt. De ROB voert in de derde 
plaats de onmogelijkheid aan van het bewaren van de stenen resten 
in de open lucht. Het is de vraag of dit standpunt empirisch houdbaar 
is. Met de huidige ter beschikking staande technologieën zou het toch 
mogelijk moeten zijn om resten zoals die van de tempel te fixeren en 
te conserveren. Dit argument wordt mede ingegeven door de voorkeur 
voor opgraven die de ROB en iedere archeoloog van oudsher beroeps-
halve heeft, vooral als het vanuit archeologisch perspectief om werkelijk 
unieke en bijzondere relicten van het verleden gaat die bijdragen tot 
belangrijke kennisvermeerdering. 

Ook de GEM verzet zich fel tegen het voornemen van B&W om de 
tempel te behouden. Voor de GEM als financieel manager en verkoper 
van de woningen, waren de hoge kosten –geraamd op enkele miljoenen 
guldens – die het opgeven van vier kavels met zich meebrengt een groot 
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figuur 7.7 Handelingstheorie ArcheoLogic.

Element van handelingstheorie archeologic

Oordelen over oplossingen Om fysieke bescherming van het monument te regelen 
is opstellen PvE –waarin vooraf randvoorwaarden wor-
den gesteld- in samenwerking met ROB een noodzake-
lijke maatregel.
Verleden zichtbaar maken. 

Probleemdefinitie Uitdaging is een balans te vinden tussen behoud 
monument en ontwikkeling Schuytgraaf. 
Fysieke bescherming betekent dat bepaalde bouw-
technische werken uitgevoerd kunnen worden zonder 
schade aan monument toe te brengen.
Maatschappelijk benutten van vindplaats 10 door 
geschiedenis zichtbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Adviesbureau als spil om voortdurende communica-
tieve interactie gericht op consensus te bereiken.
“Trias archeologica”: scheiding van beleid, uitvoering 
en controle.
Accent op maatschappelijke betekenis van bodemar-
chief, naast wetenschappelijke. 

Voorkeuren aangaande de ideologie  
van bedrijf

Voorkeur voor het bedrijven van ‘goede archeologie’: 
niet alleen gericht op kennisvermeerdering, maar ook 
op het maatschappelijk benutten van archeologie bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.

figuur 7.8 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Vergunningenstelsel van de Monumentenwet is  
effectieve fysieke bescherming van vindplaats 10 als 
vergunningen achteraf verleend worden.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud van monument voor toekomstig weten-
schappelijk onderzoek.
Betekenis van vergunningenstelsel is bodemversto-
rende ingrepen tegen te gaan om kennisbron te behou-
den. 

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een weten-
schappelijke synthese moet leiden. 
Voorkeur voor behoud in situ. 
Geloof in technologische en wetenschappelijke  
vooruitgang.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.
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een immense complicatie voor gemeente en GEM, zowel financieel als 
kwalitatief. Bovendien loopt het enige ontsluitingstracé van de nieuwe 
wijk en de verbinding met Arnhem-Zuid over het monument en kruist 
de spoorlijn Arnhem- Nijmegen, waar een voorstadhalte van de NS is 
gepland.

Het debat tussen ROB, gemeentearcheoloog en ArcheoLogic in deze 
episode concentreert zich op de fysieke bescherming van het monument. 
De positie van ArcheoLogic in het debat is een andere dan die van ROB 
en gemeentearcheoloog. Alle drie van opleiding archeoloog vertegen-
woordigen ROB en gemeentearcheoloog de overheid, terwijl ArcheoLogic 
als private partij enerzijds de belangen van GEM ter harte moet nemen en 
anderzijds rekening moet houden met het beleid van de overheid.

Het interessante is dat ArcheoLogic vanuit deze zelfgekozen positie 
als missie heeft geformuleerd een missing link te willen zijn tussen de 
uiteenlopende belangen van de archeologie en de ruimtelijke ordening. 
Hoe ArcheoLogic beide belangen interpreteert, wordt duidelijk in de 
handelingstheorie. ArcheoLogic heeft een onmiskenbare eigen visie op 
het uitoefenen van de archeologie als vak en op de AMZ in Nederland 
onder het Malta-regime. Als adviesbureau wil ArcheoLogic een bijdrage 
leveren aan het bedrijven van ‘goede archeologie’. Goede archeologie 
behelst niet alleen het nastreven van kennis over het verleden, maar ook 
bezinning op de mogelijkheden om de resultaten van archeologisch 
onderzoek maatschappelijk te benutten en door ze bijvoorbeeld in te 
zetten als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze overtui-
ging impliceert een tweevoudige betekenis van het bodemarchief: een 
wetenschappelijke en een maatschappelijke. Om recht te doen aan 
deze dubbele betekenis van het bodemarchief hanteert ArcheoLogic de 
volgende veronderstellingen. Ten eerste zou het bestel van Nederlandse 
archeologie georganiseerd moeten zijn volgens de ‘trias archeologica’. 
Naar analogie van de intussen allang verouderde triasleer, die het poli-
tieke systeem scheidt in drie verantwoordelijkheden, de wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht, staat ArcheoLogic een stringente 
scheiding voor in de AMZ tussen beleid, uitvoering en controle.2 In de 

2)  De triasleer is niet alleen verouderd, de meeste juristen 

zijn van mening dat deze scheiding in het politieke systeem 

van Nederland nooit heeft bestaan, behalve de autonome 

positie van de rechterlijke macht; de praktijk bestaat uit een 

stelsel van ‘checks and balances’, Van der Pot & Donner 

1977: 315, 316. Algra & Jansen 1981 (290) merken op dat 

voorstanders van de trias de leer vaak aanroepen als 

argument ‘tegen exorbitante bevoegdheidsuitbreiding van de 

ene staatsinstelling op het terrein van de ander’.

figuur 7.9 Handelingstheorie GEM.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen Verkoopbare woningen opleveren tegen marktprijzen 
in aantrekkelijke omgeving 
Archeologisch adviesbureau inhuren om probleem 
met lokale bodemarchief op te lossen.

Probleemdefinitie Proces ontwikkeling woonwijk beheersen en vol-
doen aan randvoorwaarden en eisen om aantrekkelijk 
woningaanbod te kunnen doen.
Betekenis vindplaats 10: grote – financiële – belem-
mering bij realiseren woonwijk.

Achtergrondtheorieën Financiële en economische inzichten
Opvattingen over management en risicobeheersing.

Voorkeuren Grondexploitatie beheren 
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Het door ArcheoLogic voorgestelde middel van het PvE is helemaal 
niet noodzakelijk voor een goede bescherming van het monument. De 
ROB kan elke ingreep die verstorend wordt geacht voorkomen door de 
gevraagde vergunning niet te verlenen. De ROB bepaalt – achteraf.  
Congruente betekenissen kwamen dan ook niet tot stand.

7.1.3 Nijmegen-Waalsprong

De episode waarin congruente betekenissen in aanzet verschijnen, 
begint als het gemeentebestuur van Nijmegen zich bezint op de kwestie 
‘wat te doen’ met de cultuurhistorische waarden in het plangebied, en 
besluit tot het instellen van de workshops. Naast het gemeentebestuur 
zijn de ROB, het Bureau Archeologie en de ontwerpers van de master-
plannen de actoren die in deze fase actief bij het proces betrokken zijn 
en die hier behandeld zullen worden.

Het gemeentebestuur van Nijmegen heeft, meer dan die van Elst en 
Arnhem, van meet af aan sterk ingezet op een ecologisch verantwoorde 
stedelijke ontwikkeling voor het nieuwe stadsdeel de Waalsprong. De 
gemeente wilde een op alle fronten duurzaam stadsdeel bouwen en 
ging daartoe te rade bij de wetenschap. De ecopolis-strategie, zoals 
ontwikkeld door Tjallingii en anderen in opdracht van de Rijksplano-
logische Dienst (RPD), vertegenwoordigde een visie die de gemeente 
sterk aansprak. De ecopolis-strategie is een nieuwe manier van denken 
over verstedelijking en duurzame ontwikkeling, die veel navolging heeft 
gevonden in binnen- en buitenland.

De denkwijze behelst een integrale benadering van de stad als eco-
systeem, waarin drie aandachtsvelden verbonden zouden moeten wor-
den in een samenhangend ruimtelijk beleid: ‘stromen’ (water, verkeer, 
energie, afval), ‘plekken’ en ‘participanten’, De metaforen ‘de verant-
woordelijke stad’, ‘de levende stad’ en ‘de participerende stad’, duiden 
de drie perspectieven aan van waaruit de aandachtsvelden benaderd 
kunnen worden.

In het Structuurplan Land over de Waal laat de gemeente Nijmegen 
zien dat het nieuwe stadsdeel bij uitstek geschikt is om de ecopolis-stra-
tegie uit te werken en toe te passen om een duurzaam, samenhangend 
beleid op het gebied van milieu, natuur en stedenbouw te voeren. De 
gemeente voegt daar zelf sociale duurzaamheid aan toe; een duurzame 
stad is een voorwaarde voor de kwaliteit van het bestaan. Met de ‘par-
ticiperende stad’ streeft de gemeente naar een sociaal en ecologisch 
duurzame samenleving waarin de verantwoordelijkheid voor het creëren 

tweede plaats, en samenhangend met de trias, is het onontbeerlijk actief 
om te gaan met de verschillende belangen door de communicatie en 
interactie op gang te houden tussen de actoren die de drie rollen ver-
tegenwoordigen. Te meer omdat de praktijk laat zien dat vooral tijdens 
de uitvoering steeds weer nieuwe problemen ontstaan en beslissingen 
genomen moeten worden.

Samenwerking en overleg over de archeologiebeoefening en AMZ 
zijn dus een belangrijke factor in de handelingstheorie van ArcheoLogic. 
Op basis van deze generieke inzichten en opvattingen probeert Archeo-
Logic de ROB, als uitvoerder van de Monumentenwet, te overtuigen van 
de noodzaak normen en randvoorwaarden op te stellen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Uit de vergelijking van de handelingstheorieën van ArcheoLogic, 
GEM en ROB blijkt dat de betekenis van het monument voor zowel 
ROB als ArcheoLogic een tweede-ordenotie is. Dit verklaart waarom in 
het overleg tussen deze twee partijen de betekenis van het monument, 
althans de wetenschappelijke betekenis, geen onderwerp van discus-
sie was. Voor ArcheoLogic was het feit dat vindplaats 10 een door de 
Rijksdienst beschermd monument is, een gegeven. ArcheoLogic zet wel 
vraagtekens bij de wetenschappelijke betekenis en de status als monu-
ment, maar dat is niet de inzet van het overleg met de ROB. De inzet is 
de maatschappelijke betekenis van het monument.

ArcheoLogic interpreteert de maatschappelijke betekenis op het 
eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke bescherming van 
het monument op een zodanige manier dat aan het probleem van 
beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente aan de andere 
kant. tegemoet wordt gekomen. ArcheoLogic stelt een onderzoek voor 
naar de fysieke bescherming van het monument door middel van het 
opstellen van een PvE, dat in samenwerking met de ROB uitgevoerd 
moet worden om de noodzakelijk geachte consensus op te leveren. Dit 
voorstel van ArcheoLogic is te begrijpen als een concrete poging om de 
mogelijkheid van congruente betekenissen op het materiële niveau te 
verkennen.

De handelingstheorie van de ROB laat zien hoe onmogelijk die 
opgave is. Ten eerste telt voor de ROB alleen de wetenschappelijke 
betekenis van het monument. Kennis van het verleden moet voor de 
toekomst bewaard blijven door het garanderen van het behoud van het 
monument. In de tweede plaats beroept de ROB zich op de procedures 
van de Monumentenwet. Het toepassen van het vergunningenstelsel 
en de Richtlijn vergunningen is voor de ROB een effectieve manier om 
het monument voor toekomstige generaties archeologen te bewaren. 
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figuur 7.11 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Ontwerpers moeten rekening houden met te behou-
den vindplaatsen door ze op te nemen in de plannen.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud in situ van geselecteerde vindplaatsen.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur  
voor behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.10 Handelingstheorie Gemeente Nijmegen.

Element van handelingstheorie gemeente Nijmegen

Oordelen over oplossingen Workshops cultuurhistorie, om te onderzoeken wat  
de voorwaarden zijn voor het tot stand komen van 
betekenissen van het culturele erfgoed die kwaliteit 
leefmilieu versterken.

Probleemdefinitie Hoe cultuurhistorische waarden te betrekken bij het 
planproces voor het nieuwe stadsdeel Waalsprong 
zonder duurzaamheiddoelstelling te frustreren. 
Betekenis cultuurhistorische waarden: mogelijk middel 
om woon- en werkomgeving te verbeteren door identi-
teit te versterken en geschiedenis beleefbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling 
voorkomen. Zorgvuldig omgaan met natuur. Gaande 
houden van maatschappelijke dialoog over kwaliteit 
van leefomgeving
Cultuurhistorische waarden kunnen een betekenisvolle 
functie hebben als bijdrage aan kwaliteit van de leef-
omgeving. 

Gewenste inrichting van de samenleving Lokale overheid, burgers en private partijen dragen 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een duur-
zame samenleving, zowel in ecologisch als sociaal 
opzicht.
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en in stand houden van een leefbaar woon- en werkmilieu niet alleen 
een verantwoordelijk is van het lokale bestuur, maar van alle betrokke-
nen: burgers, publieke en private partijen.
Het realiseren van een duurzame samenleving vereist allereerst een 
goed beheer van ‘stromen’ om schone lucht, water en energie te produ-
ceren die een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van plekken – de 
‘verantwoordelijke stad’. Een goed beheer en benutten van plekken 
betekent een ruimtelijke vormgeving die kwaliteit van de leefomgeving 
nastreeft in ‘de levende stad’.

Cultuurhistorische waarden speelden in eerste instantie geen rol van 
betekenis in de planvorming. Door de sterke concentratie op ecologi-
sche duurzaamheid ging het gemeentebestuur voorbij aan de culturele 
bijzonderheden van het plangebied. Hoewel er verschillende inventari-
saties, zoals de cultuurhistorische verkenning van de RDMZ, uitgevoerd 
zijn, kregen die geen duidelijke plaats en functie in het structuurplan. 
De bezwaren van de ‘stakeholders’ van de zichtbare cultuurhistorie 
tegen de veronachtzaming en de dreigende teloorgang van het karakte-
ristieke open landschap van de Betuwe met zijn kleine dorpen, bewoog 
de gemeente tot een bezinning over de positie van de cultuurhistorische 
waarden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Waalsprong.

Dat ook het bodemarchief schade kon oplopen door de bouw van de 
nieuwe uitbreidingslocatie was natuurlijk wel bekend bij de gemeente. 
Het bestaan van een bodemarchief is immers geen nieuw fenomeen 
voor de gemeente. De lange traditie die in Nijmegen bestaat op het 
gebied van het archeologisch onderzoek heeft veel kennis over geschie-
denis van de stad gegenereerd. Nijmegen ontleent een belangrijk deel 
van haar identiteit aan het verleden. De gemeente heeft een eigen 
archeologiebeleid en een archeologische dienst en kent dus de proble-
matiek van het beheer van dat archief en het belang daarvan voor de 
vroege geschiedenis van stad en omgeving. 

De gemeente ontkende niet dat het structuurplan eenzijdig gecon-
centreerd was op natuur en milieu en zocht naar een middel om de 
discrepantie tussen natuur en cultuur te overbruggen. Het bestuur koos 
niet voor meer inventarisaties, maar voor een andere, een interactieve 
aanpak van de problematiek. Deze politieke keuze voor een participa-
tiebenadering laat de voorkeur van het bestuur zien voor interactieve 
beleidsvorming op het gebied van de omgang met cultuurhistorische 
waarden, een benadering die goed aansluit bij het concept van de ‘parti-
ciperende stad’ uit de ecopolis-strategie.

figuur 7.12 Handelingstheorie planners Nijmegen.

Element van handelingstheorie Planners Nijmegen

Oordelen over oplossingen Overleg en brainstormen in workshops met deskun-
digen op gebied van cultuurhistorische waarden.

Probleemdefinitie Strijdige belangen proberen te verbinden in  
het ontwerp van een masterplan, op basis van het 
Structuurplan.
Betekenis cultuurhistorische waarden: indien mogelijk 
benutten en/of als inspiratiebron voor ontwerp.

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe: strategie van de twee netwerken, 
water en verkeer als leidraad voor de inrichting.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de 
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg  
voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
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De interactieve aanpak kreeg gestalte in het instellen van de workshops 
cultuurhistorie. De workshops die het gemeentebestuur formeerde, 
waren bedoeld om te onderzoeken hoe de culturele factor bij het plan-
proces betrokken kan worden zonder afbreuk te doen aan de duurzaam-
heiddoelstelling. En vervolgens welke bijdrage de cultuurhistorie aan de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving kan leveren.

De gemeente creëerde met de workshops dus de expliciete moge-
lijkheid congruente betekenissen tot stand te brengen. Een dergelijke 
strategie kan echter alleen slagen als ook de andere participanten, 
zoals de ROB (en RDMZ), een noemenswaardige inzet leveren. Aan 
de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congruente 
betekenissen is daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de moge-
lijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd aan 
de zelfreferentialiteit van handelingstheorieën van actoren, die tweede-
ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 al is besproken.

De ROB claimt een voorkeurspositie die zijn oorsprong vindt in de 
toegekende betekenis aan het bodemarchief. Voor de ROB betekent 
het bodemarchief de onderzoeksbron voor archeologen die toeganke-
lijk moet blijven voor toekomstige generaties. Voor de ROB is het dus 
vooral de wetenschappelijke waarde die verdedigd moet worden tegen 
de belangen van de gemeente. De ROB probeert in de workshops de 
ontwerpers ervan te overtuigen dat de archeologische vindplaatsen van 
grote waarde zijn en zoveel mogelijk behouden moeten blijven. De ont-
werpers worden geacht daar rekening mee te houden door de vindplaat-
sen in te passen in de plannen. 

De ecopolis-strategie is meer dan een ontwerpmethode, zoals hier-
boven duidelijk is gemaakt. Het model bevat echter wel een organise-
rend principe of leidraad voor het ontwerp. Dit is de zogenaamde ‘stra-
tegie van de twee netwerken’, die de ontwerpers van het structuurplan 
toepasten. Volgens de inzichten van de ontwerpers moet het water- en 
verkeerssysteem de ruimte structureren in een functionele samenhang 
die bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze structuren ken-
nen wel een zekere flexibiliteit, vooral het watersysteem. Zo schuiven de 
ontwerpers met de locatie van de plassen om tegemoet te komen aan 
de belangen van de ROB en het monument Zuiderveld-west te ontzien. 
Het overleg in de workshops met de stadsarcheoloog is vruchtbaar, 
omdat het afspraken oplevert over welke vindplaatsen ontzien kunnen 
worden in bijvoorbeeld groenstroken en parken, en welke opgegraven 
moeten worden.

De vergelijking van de respectievelijke handelingstheorieën laat zien 
dat van gedeelde betekenissen van het gemeenschappelijk object van 
interesse tussen de betrokken actoren geen sprake is. Voor de gemeente 
zijn de cultuurhistorische waarden een mogelijk middel om de kwa-
liteit van het stedelijk leefmilieu en woonomgeving te verbeteren en 
zodoende bij te dragen aan de ‘levende stad’. De archeologische vind-
plaatsen hebben vooral de betekenis van leverancier van kennis over 
de geschiedenis van de stad. Cultuurhistorische waarden inclusief de 
archeologische vindplaatsen hebben voor de ontwerpers een instrumen-
tele betekenis als eventuele inspiratiebron voor het ontwerp.

De ROB kent het bodemarchief uitsluitend een wetenschappelijke 
betekenis toe, gericht op kennisvermeerdering voor toekomstige gene-
raties archeologen. Voor de stadsarcheoloog heeft het bodemarchief een 
tweeledige betekenis, in de eerste plaats een wetenschappelijke en daar-
naast een sociaal-culturele betekenis als het geheugen van de samenle-
ving en speciaal van het oude en nieuwe Nijmegen.

Het gemeentebestuur had zich al voor het instellen van de workshops 
gerealiseerd dat er geen ‘gedeelde betekenissen’ te vinden zouden zijn. 
B&W beseften dat de cultuurhistorici gemotiveerd zijn door betekenis-
sen die normatief ontologisch van oorsprong zijn, en dat de discussie 
en het conflict over het behoud van cultuurhistorische waarden zich op 
het tweede-ordeniveau afspeelde.

Juist daarom bedacht de gemeente de workshops: om de deskundi-
gen op het gebied van de cultuurhistorie de gelegenheid te geven tot het 
ontwikkelen van ideeën over een andere manier van omgaan met het 
erfgoed en deze ideeën te transformeren in constructieve en vooral con-
crete voorstellen en oplossingen. De gemeente geeft daarmee aan het 
proces belangrijk te vinden, naast de inhoud. Een proces waarin samen 
met de ontwerpers nagedacht kan worden over wat de beste manier van 
omgaan met de cultuurhistorische waarden is, met als uiteindelijk doel 
het verbeteren van de dagelijkse woon- en werkomgeving. De gemeente 
probeerde het debat daarom te verplaatsen naar het niveau van de eer-
ste orde en de discussie met de ontwerpers en landschapsarchitect te 
stimuleren om nieuwe inzichten op te doen die tot uitvoerbare oplos-
singen leiden. De uitkomsten van de workshops lieten echter zien dat de 
congruente betekenissen die de gemeente bewust probeerde boven tafel 
te krijgen niet tot stand kwamen. Het resultaat van de workshops was 
minimaal. Alleen de stadsarcheoloog gebruikte de workshops op een 
constructieve en productieve manier door met de ontwerpers en uitvoer-
ders af te stemmen om geselecteerde opgravingen te kunnen plannen.
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7.2 condities voor congruente betekenissen

In de vorige paragraaf hebben heb ik aannemelijk gemaakt dat er in alle 
besproken episodes gunstige omstandigheden aanwezig waren om 
congruente betekenissen te realiseren, die zich uiteindelijk echter niet 
materialiseerden. De vraag is nu waarom dat niet gebeurde. Om die 
vraag te beantwoorden is het zinvol de voorwaarden te traceren waar-
onder congruente betekenissen meer of minder waarschijnlijk zijn. Uit 
de episodes en de reconstructie van de handelingstheorieën van alle 
betrokken actoren zijn twee wegen te distilleren die naar congruente 
betekenissen kunnen leiden: de weg van de substantiële en de weg van 
de procedurele rationaliteit. Deze twee denkwijzen bevatten een aantal 
condities, waaraan voldaan moet zijn om een voedingsbodem te creë-
ren voor zulke congruente betekenissen.

7.2.1 Verschillende rationaliteiten

Van substantiële rationaliteit is sprake als handelen getuigt van inzicht 
in de samenhang van gebeurtenissen in een bepaalde situatie en de 
oordeelsvorming en keuzen voor oplossingen gebaseerd zijn op afwe-
gingen van waarden en betekenissen, die relevant zijn in die situatie.3

Dit komt overeen met de essentie over een handelingstheorie zoals 
in hoofdstuk 3 besproken: mensen handelen vanuit waarden en achter-
grondtheorieën. De onverwachte ontdekking van de tempel in Elst-
Westeraam opende de weg voor een substantiële benadering van het 
probleem dat door de vondst werd veroorzaakt. De verschijning van een 
artefact prikkelde de reflectie van diverse actoren en bracht verscheidene 
betekenis- en zingevingconstructies voort.

De wethouder, door het artefact een betekenis toe te kennen als 
zichtbaar, tastbaar en authentiek teken uit het verleden, construeert een 
samenhangende visie waarin het dorp Elst een historische identiteit 
krijgt toebedeeld die vooral het religieuze centrum dat Elst ooit zou zijn 
geweest, accentueert. De afwegingen voor de keuze om het artefact 
te behouden, berusten op zijn waarden en overtuigingen, dus op de 
achtergrondtheorieën van de wethouder. Een belangrijke waarde is het 
vormgeven aan de kwaliteit van de leefomgeving, waaraan het behoud 
van het artefact kan bijdragen. 

3)  Blokland 2001: 243, 244. De auteur bespreekt hier de 

substantiële rationaliteit volgens Mannheim.

Procedurele rationaliteit is een denkwijze waarbij naar oplossingen 
wordt gezocht via een proces van interactie tussen verschillende actoren 
door dialoog, deliberatie en debat. Het idee van het gemeentebestuur 
van Nijmegen om workshops op te zetten is een voorbeeld van een 
dergelijke rationaliteit. De bedoeling is dat zich een dialoog ontspint 
waarin nieuwe ideeën over de omgang met het lokale bodemarchief tot 
ontwikkeling kunnen komen en het traditionele denken in termen van 
behoud ontmoedigd wordt. De gemeente probeert zodoende een vorm 
van heen en weer denken te stimuleren tussen het abstracte en concrete 
niveau – het algemenere niveau van waarden en betekenissen enerzijds 
en de concrete situatie van specifieke vindplaatsen anderzijds.

Langs deze weg proberen B&W met de participanten van de work-
shops tot overeenstemming te komen over hoe cultuurhistorische en 
archeologische waarden een plaats te geven in het planproces. Met de 
workshops introduceert de gemeente een nieuwe, informele vorm van 
communicatie die een meerwaarde kan betekenen ten opzichte van 
formeel, ambtelijk overleg.

De twee routes van de procedurele en substantiële rationaliteit – via het 
artefact en via de dialoog, die beide naar congruente betekenissen kun-
nen leiden – laten zich samenvatten in een reeks van condities waaraan 
voldaan moet zijn, willen congruente betekenissen te voorschijn komen 
en beklijven. Deze condities behoeven een nadere explicitering en zijn 
van belang omdat het concept ‘congruente betekenissen’ weliswaar 
theoretisch van aard is, maar ook aangrijpingspunten biedt voor toepas-
sing in de praktijk. De voorwaarden geven inzichten die een richtsnoer 
kunnen vormen voor het praktisch handelen en wat de verschillende 
actoren kunnen doen om het ontstaan van congruente betekenissen te 
stimuleren.

7.2.2 Voorwaarden

Het artefact waar het allemaal om te doen is, zien we in de handelings-
theorieën terug in meer concrete begrippen, om recht te doen aan de 
nuances en verscheidenheid aan betekenissen die er bestaan. Archeolo-
gen denken in termen van het bodemarchief, een overkoepelend begrip, 
dat hoewel vaak beperkt tot Nederland, in principe geen geografische 
grenzen kent. In specifieke situaties waar het lokale bodemarchief is 
onderzocht, gebruiken archeologen concretere begrippen als ‘monu-
menten’, ‘vindplaatsen’ en ‘tempels’.
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Voor de gemeenten en planners die niet bekend zijn met archeologie is 
een vindplaats een onbekend verschijnsel. Voor hen is wat archeologen 
een vindplaats noemen in eerste instantie niet anders dan een terrein,  
waarvan door archeologen aannemelijk is gemaakt met de thans 
beschikbare middelen dat zich in de bodem sporen en overblijfselen 
uit het verleden bevinden. In strikte zin is er dus geen sprake van een 
‘gemeenschappelijk object’ van handelen; dat object moet eerst gecre-
ëerd worden.

Als we de handelingstheorieën van alle actoren in de drie gevallen 
nader bezien, blijkt dat het element betekenissen die actoren toeken-
nen aan het ‘gemeenschappelijk object van beleid’ zich op verschillende 
niveaus bevindt. Bij alle archeologen is de betekenis van het bodemar-
chief op het vierde niveau gesitueerd. Voor de gemeenten en planners 
ligt de positie van de betekenis van het lokale bodemarchief op het 
tweede, fenomenologische niveau en is dus een notie van de eerste 
orde. Dat wil zeggen dat toegekende betekenissen situationeel bepaald 
worden. Gedeelde betekenissen liggen dan ook niet voor de hand. In 
een specifieke situatie gaat het bij planners en gemeente om delen van 
het lokale bodemarchief, voor archeologen om vindplaatsen. Dat is waar 
de strijd over gaat.

De constatering dat de betekenissen die actoren toekennen aan het 
lokale bodemarchief op een verschillend niveau liggen van de respectie-
velijke handelingstheorieën is een belangrijk gegeven. Deze fundamen-
tele discrepantie is de uitdrukking van het feit dat we hier te maken 
hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijksoortige han-
delingstheorieën.

Motieven voor het handelen en de argumenten om dat handelen te 
rechtvaardigen verschillen hemelsbreed. De ROB is gemotiveerd door de 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en de rechtvaardiging 
voor hun handelingen in specifieke situaties komt voort uit overtuigingen 
en veronderstellingen over wat AMZ is en behoort te zijn. Gemeenten en 
planners aan de andere kant handelen vanuit een visie op de inrichting 
van de samenleving respectievelijk de ruimte en rechtvaardigen hun han-
delen met argumenten die de kwaliteit van de leefomgeving bevorderen 
ten behoeve van de bewoners.

Actoren toetsen dus hun handelen aan de eigen achtergrondtheo-
rieën die voor gemeenten en planners enerzijds en de ROB anderzijds 
wezenlijk verschillen. Nu zijn het juist deze verschillen die ervoor zor-
gen dat er geen sprake is van rivaliteit, zoals wel het geval kan zijn bij 
beleidsmakers en politici die antagonistische opvattingen hebben over 
de inrichting van de samenleving en, bijvoorbeeld bij coalitievorming, 

compromissen moeten sluiten. In het geval van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën hoeven compromissen geen eerste optie 
te zijn. Het zijn voornamelijk de verschillen in achtergrondtheorieën 
en in de positie van betekenissen die het mogelijk maken voorwaarden 
voor het tot stand komen van congruente betekenissen te benoemen, 
zoals we nog zullen zien.

De tegenstellingen waarvan wel degelijk sprake is en die zich mani-
festeren op het eerste-ordeniveau in het claimen van voorkeursposities 
voor respectievelijk wonen of cultuur, kunnen echter overwonnen wor-
den door congruente betekenissen, althans als voldaan is aan de voor-
waarden die ik hieronder zal bespreken.

De condities voor het ontstaan van congruente betekenissen die impli-
ciet in de substantiële en procedurele denkwijzen en uit de reconstructie 
van de handelingstheorieën in §7.1 zijn af te leiden, zijn de volgende:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
 vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.
2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
 indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
 leven wordt gewekt.
3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 

 zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief tot een bewuste poging om ‘congruente 
 betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie en openstaan voor de 
 opvattingen van anderen. Met andere woorden: ze moeten de hande-
 lingstheorie van de ander leren kennen.

Deze condities zullen kort worden toegelicht om duidelijk te maken 
waarom ze belangrijk zijn voor de totstandkoming van congruente  
betekenissen. Vervolgens wordt voor de in §7.1 geselecteerde episodes 
aangeven aan welke condities in welke gevallen is voldaan. Eerst voor  
de eerste drie voorwaarden, later voor de vierde en vijfde.

De eerste drie voorwaarden, die vooral betrekking hebben op de 
gemeenten en planners, hangen onderling samen en moeten alle drie 
vervuld zijn om tot congruente betekenissen te komen.

De eerste voorwaarde is dat gemeentebesturen en planners in staat 
moeten zijn het lokale bodemarchief als middel te identificeren dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid, binnen de reikwijdte 
van hun empirische en normatieve achtergrondtheorieën. De betekenis 
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van het lokale bodemarchief bevindt zich op het tweede, fenomenolo-
gische niveau van hun handelingstheorieën, waar verschijnselen een 
betekenis krijgen toegekend in het licht van het probleem. Gemeenten 
en planners beoordelen of een vindplaats een probleem bij het realise-
ren van de Vinexlocaties kan oplossen of omgekeerd vooral problemen 
veroorzaakt. De afwegingen die gemeenten en planners in deze maken, 
worden getoetst aan hun achtergrondtheorieën. Zij beoordelen situaties 
conform hun tweede-ordenoties. Gemeenten en planners moeten dus 
in staat zijn een betekenis aan het lokale bodemarchief te geven die 
bijdraagt aan het uiteindelijk effectueren van de kwaliteit van de leefom-
geving van de nieuwe woonwijken. Die betekenis moet tevens resulteren 
in het behoud van vindplaatsen die door de ROB zijn geselecteerd, 
waarmee congruentie in het verschiet ligt.

Om de stap te kunnen maken van probleem naar mogelijk middel dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid is de tweede conditie 
noodzakelijk. Het artefact kan alleen een instrumentele functie vervul-
len bij het realiseren van de woningbouwlocaties als het zichtbaar is of 
zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan bereikt worden langs de twee wegen: 
direct via een zichtbaar artefact of via de dialoog. Om het artefact te 
kunnen identificeren als middel is het essentieel dat het verleden op de 
een of andere manier aanschouwelijk wordt gemaakt. Alleen op deze 
manier kan het artefact een positieve betekenis als middel toegekend 
krijgen. De relatie met het eigen beleid, vooral met de achtergrondthe-
orieën, is daarmee heel inzichtelijk; voor gemeenten en planners is de 
kwaliteit van de leefomgeving er alleen mee gediend als archeologische 
fenomenen een visuele verschijningsvorm krijgen, het liefst tastbaar en 
authentiek, maar ook abstractere referenties aan het verleden kunnen 
een positieve bijdrage leveren aan de identiteit van de nieuwe stadsde-
len en woonwijken. De ontwikkeling van ideeën die nodig zijn om delen 
van het lokale bodemarchief te ‘visualiseren’ zal in de meeste gevallen 
niet alleen van de kant van gemeenten en planners kunnen komen. Om 
het verleden zichtbaar te maken, is een samenspraak geboden tussen 
planners, archeologen en ROB. Die laatsten zijn immers de deskundi-
gen en dus de aangewezen actoren om behulpzaam te zijn bij het con-
ceptualiseren van het verleden, door bijvoorbeeld verhalen en beelden 
over de geschiedenis aan te reiken.

De derde voorwaarde is echter dat ideeënontwikkeling op zich niet 
voldoende is. Ook al monden ideeën uit in een concreet ontwerp waarin 
iedereen zich kan vinden, de uitvoering van het ontwerp moet gegaran-
deerd zijn. Elk ontwerp moet dus in overeenstemming zijn met de ach-
tergrondtheorieën van alle betrokken actoren, die zich vervolgens daar-

aan moeten verbinden. Een ontwerp om iets van het verleden zichtbaar 
te maken kan de uitdrukking zijn van congruente betekenissen en een 
perspectief bieden op gecoördineerd handelen. Maar een idee, want elk 
ontwerp is niet meer dan een concrete representatie van een idee, moet 
uitvoerbaar en haalbaar zijn. Tussen ontwerp en uitvoering kan nog van 
alles gebeuren, staan wetten in de weg en andere verdragen.

Te voldoen aan al deze condities is nog niet eenvoudig voor met 
name de gemeenten en planners. Het gaat niet vanzelf en meestal niet 
in één keer; in het algemeen is daar een proces van leren en zingeving 
voor nodig, zoals de veelvuldige literatuur over dit onderwerp – leren 
– uitwijst.4 In het type leren dat hier bedoeld wordt, gaat het niet om 
het bekende ‘schoolse’ leren als kennisoverdracht, maar om ‘[…] een 
proces van bezinning op de eigen overwegingen en gedachten dat ertoe 
leidt alternatieve gedragsopties als zinvol te beschouwen. “Zinvol” wil 
daarbij zeggen: als een haalbare en acceptabele oplossing voor de door 
henzelf ervaren problemen.’5 Deze omschrijving van leren is onder meer 
gebaseerd op het werk van Schön, die al signaleerde dat reflectie op 
het eigen handelen een kenmerk is van een goede professional. Schön 
merkte daar echter bij op dat ‘reflection-in-action’ vaak beperkt is tot 
eerste-ordereflectie over probleemdefinities en oplossingsrichtingen. 
Bezinning op de eigen achtergrondtheorieën komt minder frequent 
voor. Die achtergrondtheorieën, bestaande uit normen en waarden, 
ervaringskennis behorende bij een bepaald beroep, vormen een con-
stante en zullen niet snel ter discussie staan (hoofdstuk 3). De besten-
digheid van al deze theorieën zorgt nu juist voor houvast en zekerheid 
bij het zoeken van oplossingen voor problemen. Schön geeft daarmee 
aan dat reflectie op het eigen ‘frame’, dus op de eigen tweede-ordeop-
vattingen, zeldzaam is en alleen onder bepaalde omstandigheden plau-
sibel is. Veranderingen in of van achtergrondtheorieën vergt dus een 
leerproces. 

Om te verklaren waarom aan de genoemde voorwaarden niet vol-
daan was, zal ik in de volgende paragraaf de condities vergelijken met 
de vier episoden die behandeld zijn in §7.1. De eerste drie condities heb-
ben betrekking op de substantiële rationaliteit, de vierde en vijfde op de 
procedurele rationaliteit.

4)  Sabatier 1987 en 1993. Eberg e.a., 1996. Loeber 2004b.

5)  Loeber 2004a. Zie ook Grin & Van de Graaf 1996a en 

1996b. Schön 1983.
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7.2.3  De eerste drie condities 

De Hoge Hof

Het geval van Elst illustreert hoe gemeente en planners in eerste instan-
tie in staat leken een instrumentele visie te ontwikkelen op het lokale 
bodemarchief, en het monument De Hoge Hof als een mogelijk middel 
in hun eigen beleid konden identificeren, en waarom dat uiteindelijk niet 
van de grond kwam.

Nadat het monument eerder in het planproces als complicerende 
factor werd ervaren, leerde de gemeente echter door de communicatie 
en confrontatie met de ROB min of meer begrijpen wat een archeolo-
gisch monument in de bodem voorstelt en veranderde de betekenis 
van het monument geleidelijk aan van probleem naar mogelijk middel. 
Dit begrip leidde tot reflectie, met als gevolg dat gemeente en planners 
gingen inzien dat ook archeologische waarden, naast de cultuurhistori-
sche, als identiteitsverhogend element kunnen fungeren en de woon- en 
werkomgeving kwalitatief kunnen verbeteren. Tegelijkertijd werden hun 
achtergrondtheorieën aangevuld met noties over de positieve bijdrage 
van archeologische fenomenen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Nieuwe inzichten en interpretaties kunnen dus veranderingen bewerk-
stelligen in de achtergrondtheorieën. In de gemeente Elst is dit evident 
waarneembaar in de kwestie rond het wettelijk beschermde monument 
De Hoge Hof, dat uiteindelijk een betekenis kreeg als middel in een 
beleid, dat de kwaliteit van de leefomgeving beoogde te verwezenlij-
ken. De Hoge Hof werd gedacht als een open ruimte, als deel van het 
publieke domein.

Openbare ruimtes zijn in de visie van de stedenbouwkundigen in elke 
verstedelijkingslocatie een noodzakelijk bestanddeel van het plan, dus 
ook in Elst-Westeraam. In eerste instantie hebben deze openbare ruimtes 
nog geen concrete invulling, maar kunnen afhankelijk van de behoefte 
als ontmoetingsplaatsen in de vorm van bijvoorbeeld plein, brink of park 
fungeren. Zo worden de monumenten voorzieningen voor toekomstige 
bewoners in de sfeer van het publieke domein.

Aan de eerste voorwaarde was vooralsnog voldaan; gemeente en 
planners waren in staat geweest De Hoge Hof een functie te geven als 
een element dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daar-
mee was een aanzet aanwezig tot congruente betekenissen, omdat 
handhaven van het monument ook het behoud van de wetenschappe-
lijke betekenis voor de ROB garandeerde. Let wel, de gemeente was niet 

gemotiveerd om een bijdrage aan archeologische kennisvermeerdering 
te leveren, maar om de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen, 
waar het monument een hulpmiddel bij kon zijn.

Al snel bleek dat het idee van een open ruimte niet werkte en de plan-
ners de grond nodig hadden voor andere functies, omdat een braaklig-
gend stuk grond ten enenmale niet bijdraagt aan het creëren van een 
goede leefomgeving. De aanwezigheid van een onzichtbaar monument 
is op zich dus niet voldoende om de kwaliteit en identiteit van de nieuwe 
wijk een impuls te geven. De eerste voorwaarde op zichzelf volstaat dus 
niet.

Het gemeentebestuur wilde iets concreets zien en het is begrijpelijk 
dat daarbij een relatie gelegd werd met wat zich in de bodem bevindt. 
Hier komt dus de tweede voorwaarde tevoorschijn voor het ontstaan 
van congruente betekenissen: delen van het lokale bodemarchief die 
niet opgegraven worden, in tegenstelling tot de tempel, kunnen alleen 
een positieve betekenis toegekend krijgen als het verleden op de een 
of andere manier zichtbaar wordt gemaakt. ‘Visualiseren’ is de term 
die hiervoor gemunt is door ontwerpers en archeologen. Eenvoudig is 
dat nog niet, het wezen van een archeologisch monument bestaat er 
immers uit dat niet bekend is wat de bodem bevat. Althans niet empi-
risch aantoonbaar, maar archeologen vermoeden dat de bodem sporen 
herbergt van een Bataafse nederzetting.

Het ontwerp van de functiestructuur (figuur 4.4) laat zien hoe de plan-
ners denken over het zichtbaar maken van archeologische kwaliteiten. 
In deze visie moet het verbeelden van het verleden meer behelzen dan 
abstracte referenties. Het zijn in eerste instantie ‘vondsten’, concrete 
objecten, die op de een of andere wijze te benutten zijn bij de vormge-
ving van de open plekken als identiteitsbepalende elementen. De plan-
ners geven hoe dan ook blijk oog te hebben voor de culturele betekenis 
van het monument, anders dan de ROB, voor wie alleen de wetenschap-
pelijke betekenis telt. De ROB zou bovendien de planners behulpzaam 
moeten zijn met kennis om de geschiedenis toegankelijk te maken op 
een zodanige manier, dat zij een functie kan vervullen bij de vormgeving 
van de kwaliteit van de leefomgeving.

Een ander idee van de planners is om De Hoge Hof zichtbaar te 
maken als ‘lieu de mémoire’. De ingeving om van De Hoge Hof, niet 
voor niets eerder de Woerd genaamd, een ‘terp’ te maken als een aan-
schouwelijke herinnering aan de vroegere nederzetting, doet overigens 
recht aan de oorspronkelijke betekenis van het woord monument: 
gedenkteken.
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Het denken over het zichtbaar maken van authentieke overblijfselen 
en andere vormen van visualiseren is dus inderdaad een absolute 
voorwaarde voor het ontstaan van congruente betekenissen. De ideeën 
moeten echter omgezet worden in concrete ontwerpen en daadwerkelijk 
uitgevoerd, de derde conditie.

Of dat laatste gebeurd is, valt buiten de periode van dit onderzoek. 
Anno 2010 is er inderdaad een soort terp gecreëerd op het monument, 
waarin een rechthoekige groene speelweide is uitgediept. Op de zuid-
oostelijke hoek, langs het Aamse pad, staat een blauw kunstwerk, een 
kleine ‘uitkijktoren’, waar in stalen platen teksten zijn te lezen over het 
monument en de tempel. Vooralsnog lijkt de vormgeving een enigszins 
uitgeklede versie van het erfgoedplan (zie hoofdstuk 4).

De tempel

Als in een flits is aan de eerste twee condities voldaan in Elst tijdens 
de episode van de vondst van de tempel. De substantiële rationaliteit 
waarmee de wethouder het artefact benaderde, deed hem onmiddellijk 
de mogelijkheden zien om de identiteit van het dorp Elst te accentueren. 
Ook de derde conditie is voor een groot deel vervuld, als de authentieke 
tempelresten zichtbaar worden tijdens de opgraving. Cruciaal zou het 
kiezen van het juiste moment om de resten te conserveren, zijn geweest. 
Vervolgens had nog wel het een en ander moeten gebeuren, in de derde 
dimensie bijvoorbeeld, om het tempelcomplex werkelijk attractief te 
maken voor bewoners en andere bezoekers. Bovendien had het geheel 
onderbouwd moeten worden door een (wetenschappelijk) verhaal.

Zover komt het echter niet. De ROB besluit de tempel op te graven in 
plaats van in situ te behouden. De ROB blijkt niet geïnteresseerd te zijn 
in het toegankelijk maken van het erfgoed voor het publiek. Dat Reuvens 
deze mogelijkheid al zag, is niet in het collectieve geheugen van de ROB 
opgeslagen.

De verschillende betekenissen die gemeente en archeologen aan het 
artefact toekennen, vinden hun oorsprong in twee van elkaar verschil-
lende processen van toe-eigening. De wethouder verbeeldt het artefact 
als Stonehenge, benoemt Elst als een centrum in het religieuze land-
schap en verbindt het met het heden, de Grote Kerk, die zelf ook een 
geschiedenis heeft. Daarop volgt de herkenning van dat beeld, het derde 
element van het proces van toe-eigening volgens Frijhoff,6 als een zin-
volle representatie van Elst, dat zich onderscheidt van andere dorpen in 

6)  Frijhoff 1992: 614-634.

de omgeving. In dit proces van toe-eigening construeert de wethouder 
dus een identiteit van Elst en smeedt het artefact om tot erfgoed. De 
ROB eigent zich de tempel op een andere manier toe. Het artefact is 
aanleiding tot reflectie: hoe zien wij onszelf: als beleidsinstantie of als 
archeoloog, en wat doen wij als beroepsgroep: opgraven of behouden?

De voorkeur die archeologen delen voor de betekenis van het 
bodemarchief als onderzoeksbron, geeft de doorslag. Het streven naar 
kennisvermeerdering van het verleden is een zinvolle voorstelling van 
de beroepsgroep. In dit proces van toe-eigening gaat het om identi-
teitsbesef; het besef van de identiteit als archeoloog. Zo kan de omme-
zwaai die de ROB maakt verklaard worden: in het geval van de tempel 
gedraagt de ROB zich als ‘archeoloog’ die zich laat leiden door het 
wetenschappelijk discours en niet als een Rijksdienst die verantwoorde-
lijk is voor het implementeren van het Malta-beleid. 

7.2.4   De vierde conditie: een actor moet het initiatief nemen 

In het geval van De Hoge Hof lag het initiatief tot congruente betekenis-
sen bij de planners. Zij kwamen met ideeën om het verleden aanschou-
welijk te maken via het ontwerp. De wethouder was de initiatiefnemer in 
het geval van de tempel. Het zal duidelijk zijn dat iemand het initiatief 
moet nemen. Congruente betekenissen kunnen weliswaar bij toeval 
ontstaan, maar vereisen in het algemeen een speciale en extra inzet, het 
creëren van een forum waarin het debat gericht is op het bereiken van 
zulke betekenissen. Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten van een der-
gelijk proces congruente betekenissen zal opleveren; daartoe moet ook 
aan de eerste drie voorwaarden voldaan zijn.

Het adviesbureau ArcheoLogic neemt het initiatief, in het geval van 
vindplaats 10 in Arnhem-Schuytgraaf, om ‘congruente betekenissen’ 
te bewerkstelligen. Een initiatief dat echter gedoemd is te mislukken. 
ArcheoLogic doet een poging om door de fysieke bescherming van het 
wettelijke beschermde monument mogelijkheden te zoeken voor meer-
voudig ruimtegebruik. De bedoeling is de ontwikkeling van het stedelijk 
centrum van de nieuwe woonwijk niet onnodig te belemmeren en tegelij-
kertijd schade aan het monument zoveel mogelijk te beperken. Kortom: 
‘archeologie sparend bouwen’.7 ArcheoLogic verwoordt op deze wijze de 
bezwaren van zowel de GEM als de gemeenteraad, die weliswaar positief 
adviseerde over de wettelijke bescherming, maar daaraan twee voorwaar-

7)  Isarin 2007.
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den koppelde, die inhielden dat het monument niet kon blijven liggen 
als een grote, lege en ongebruikte open ruimte.8 De fysieke bescherming, 
zoals ArcheoLogic zich die voorstelt, begint met een onderzoek dat ken-
nis moet opleveren over welke bouwtechnische ingrepen en maatregelen 
wel of niet kunnen plaatsvinden op en in de omgeving van het monu-
ment, vertaald in begrijpelijke randvoorwaarden voor ontwerpers en 
technici. De bedoeling is om op voorhand duidelijke criteria te verkrijgen, 
opdat ontwerpers slimme oplossingen kunnen bedenken.

ArcheoLogic ziet in dat een dergelijk onderzoek waarin een PvE een 
belangrijk instrument is alleen maar positieve resultaten kan opleveren 
als het in samenwerking en interactie met de ROB wordt uitgevoerd. 
Het streven is consensus. Het onderzoek dat ArcheoLogic voorstelt, is 
te begrijpen als een concrete poging op het materiële niveau naar de 
mogelijkheid van – in mijn termen – congruente betekenissen. In de 
handelingstheorie van ArcheoLogic zijn de motieven voor een dergelijke 
benadering te vinden in de nadruk op de maatschappelijke betekenis 
van de archeologiebeoefening. Die maatschappelijke betekenis bestaat 
in het denken van ArcheoLogic uit twee aspecten. Het eerste element 
bestaat uit het rekening houden met andere belangen dan het belang 
zoals de ROB dat percipieert, en het tweede uit het maatschappelijk 
benutten van ‘de archeologie’ door het verleden op de een of andere 
manier zichtbaar te maken. ArcheoLogic interpreteert de maatschap-
pelijke betekenis op eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke 
bescherming van het monument op een zodanige manier dat aan het 
probleem van beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente 
aan de andere kant, tegemoet wordt gekomen.

Het streven naar consensus loopt echter op niets uit. De reden 
wordt duidelijk door een vergelijking van de handelingstheorieën van 
de ROB en ArcheoLogic. In die handelingstheorieën bevinden zich de 
betekenissen die deze actoren toekennen aan het bodemarchief op 
hetzelfde niveau, op het vierde normatief ontologische niveau. Deels 
overlappend in de wetenschappelijke betekenis, zijn de respectievelijke 
handelingstheorieën tegelijkertijd ook rivaliserend, omdat ArcheoLogic 
naast de wetenschappelijke ook de maatschappelijke betekenis van het 
bodem archief erkent. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de ach-

8)  De twee kanttekeningen die de gemeenteraad maakte bij 

het advies voor de wettelijke bescherming waren de volgende: 

de ontwikkeling van stedelijke functies in het centrumgebied 

moest doorgang kunnen vinden en men wilde weten wat de 

voorwaarden zijn waaronder ingrepen in de bodem wel of niet 

mogelijk zijn.

tergrondtheorieën van deze actoren. Dit verklaart de machtsstrijd die 
tijdens het overleg ontstaat. 

De ROB die geen kennis van het fysiek beschermen van monumen-
ten bezit en ook geen moeite doet om de benodigde expertise te verkrij-
gen, ziet zich de macht ontnomen worden door de als confronterend 
ervaren eisen die ArcheoLogic stelt. De ROB wil niet meedenken over 
de problematiek en gaat de dialoog uit de weg. De ROB blijft zich beroe-
pen op de wet met alle voorgeschreven procedures en verschaft zich 
zodoende een machtspositie. Hoewel ArcheoLogic probeert gunstige 
omstandigheden te creëren voor het bereiken van congruente betekenis-
sen, lukt het niet deze formalistische opstelling van de ROB te doorbre-
ken en de communicatie op gang te houden. Congruente betekenissen 
verdwijnen uit beeld.

De poging van ArcheoLogic was gedoemd te mislukken, omdat aan 
geen van de andere condities voldaan was. De ligging van vindplaats 
10 maakte het vrijwel direct na de ontdekking onmogelijk congruente 
betekenissen te bereiken. Christiaanse, de stedenbouwkundige, verant-
woordelijk voor het oorspronkelijke masterplan, zegt hier later over: ‘[…] 
Het eerste dat ik dacht was eerlijk gezegd: dat ruimen we binnenkort 
wel uit de weg. Een paar botjes en wat asresten uit een verleden tijd, 
waarvan de omvang en vorm niet duidelijk waarneembaar zijn. Moet je 
dat wel bewaren en miljoenen uitgeven om eromheen te bouwen?’9 Het 
probleem werd nog complexer toen de vindplaats steeds weer groter 
van omvang bleek dan gedacht. Omvang (circa 4 ha) en ligging, exact in 
de enige ontsluitingsweg en bij het NS-station, zorgden al voor onover-
komelijke problemen. Voeg daarbij de duurste grond van Schuytgraaf, in 
het centrum van de nieuwe woonwijk met de hoogste geplande bebou-
wingsdichtheid, en je praat over extreem grote verliezen voor gemeente 
en GEM.10 Het was dus onmogelijk voor gemeente en GEM om vind-
plaats 10 anders te zien dan een grote belemmering voor het realiseren 
van de eigen voorkeuren. Om de vindplaats en later het monument 
als middel te identificeren, als bijdrage aan de kwaliteit van de leefom-
geving, is nooit een optie geweest. De wettelijke bescherming van een 
monument blijkt congruente betekenissen juist in de weg te staan.

Duidelijk is dat het monument en de inrichting daarvan niet pas-
sen in de rationaliteit van de stedenbouwkundige en de GEM, terwijl 
in Elst precies het omgekeerde het geval was. Daar was de inrichting 

9)  GEM Schuytgraaf 2005: 18.

10)  Idem: 11.
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van De Hoge Hof juist wel rationeel, omdat ze paste in de achtergrond-
theorieën van de planners en het gemeentebestuur, die een historisch 
aanzien van het monument als bijdrage tot de kwaliteit van de leefom-
geving beschouwden. Daarmee wordt opnieuw geïllustreerd dat actoren 
handelen conform hun achtergrondtheorieën. De inrichting van vind-
plaats 10 kan dan ook geen invloed meer uitoefenen op het ontstaan 
van congruente betekenissen. 

Aan ideeën is in ieder geval geen gebrek in de brainstormsessies die 
georganiseerd worden op initiatief van ArcheoLogic om suggesties te 
doen voor de visualisering van het monument. Een archeologiepark is 
de eerste optie, een in die tijd vaker gehanteerde oplossing om wettelijk 
beschermde monumenten te ontzien, die dan vervolgens ‘ingericht’ 
moeten worden, maar vaak genoeg braak blijven liggen.11 De eerste 

11)  In Leiden-Roomburg bijvoorbeeld, waar intussen 

initiatieven ontwikkeld worden voor een Archeologiepark. 

Ook ‘Groot archeologiepark’ Leidsche Rijn, heeft er lang 

uitgezien als een ‘undulating meadow or a sporting ground’, 

Van Assche 2004: 138. De Vinexlocatie Leidsche Rijn heeft 

ideeën hebben nog betrekking op de steentijd en de jagers en verzame-
laars die daar vermoedelijk in tijdelijke kampementjes woonden. Later 
komt de beleving van het verleden centraal te staan en de vraag hoe dat 
vorm te geven. Een scala aan ideeën, van concreet naar abstract en van 
tijdelijke performances naar permanente reconstructies, passeert de 
revue, allemaal geput uit de omvangrijke geschiedenis van Arnhem, van 
Romeinen tot en met de Tweede Wereldoorlog. De vraag welk verleden 
de voorkeur verdient om verbeeld te worden en op welke gronden, blijkt 
gecompliceerd en blijft onbeantwoord. 

Dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog als thema is verkozen voor 
de inrichting van een archeologisch monument hoeft op zich niet te ver-
bazen. Veel inwoners zullen zich daar nog in herkennen. Het winnende 
ontwerp ‘De Landing’ van de door GEM Schuytgraaf uitgeschreven 
prijsvraag voor de inrichting van het monument verwijst naar de Slag 
om Arnhem, waarbij de parachutes als icoon bij uitstek fungeren van 
operatie Market Garden. (figuur 7.13 en 7.14). Een dergelijke verbeelding 

intussen een scala aan visualisaties en publieksgerichte 

activiteiten.

figuur 7.13 Referentiebeeld De Landing. figuur 7.14 Winnend ontwerp  De Landing.
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van de geschiedenis roept echter ook vragen op. De relatie tussen monu-
ment en ‘inrichting’, het verband met de vindplaats – een steentijdloca-
tie – is volledig zoek geraakt. Alleen in de bovenkant van de relingen die 
her en der op het monument een plaats zullen krijgen, worden afbeel-
dingen van vondsten gegraveerd die uit andere opgegraven vindplaatsen 
komen. De plek krijgt daarmee iets willekeurigs. Het ontwerp zou, bin-
nen de fysieke grenzen van het gebied waar de operatie Market Garden 
plaatsvond, net zo goed ergens anders uitgevoerd kunnen worden. Ook 
is de aansluiting met het stedenbouwkundig ontwerp niet helder.

Christiaanse houdt oog voor de relatie met zijn ontwerp en met de 
achterliggende idee, het evenwicht tussen natuur en bebouwing. Hij 
stelt een simpele en wellicht de beste oplossing voor in de ontstane 
situatie: ‘Ik zou er natuur plannen, het is daar al zo dicht bebouwd. Ik 
zou de contouren van het archeologisch veld zichtbaar maken door 
inheemse planten, bijvoorbeeld koolzaad. En er steeds andere planten 
laten groeien, zodat er afwisseling in zit.’12

Gezien dit bizarre compromis en het ontbreken van congruente 
betekenissen is het zeer de vraag of het ontwerp voor ‘De Landing’ ooit 
uitgevoerd zal worden. GEM Schuytgraaf is van mening dat de hele loca-
tie geen cent extra meer mag kosten en omgekeerd geld zou moeten 
genereren.13 De beste oplossing voor deze kwestie zou daarom zijn om 
vindplaats 10 alsnog op te graven, en wel zo snel mogelijk.

7.2.5  De vijfde conditie: openstaan voor anderen

Ook de casus Waalsprong is een voorbeeld van hoe één actor, B&W van 
Nijmegen het initiatief nam om ‘congruente betekenissen’ teweeg te 
brengen door het organiseren van de workshops en tegerlijktijd voldeed 
aan de voorwaarde ‘open staan voor anderen’.

Zoals al eerder in dit hoofdstuk aan de orde is geweest, kozen B&W 
een procedurele en interactieve aanpak van de problematiek waarin 
karakteristieken van ‘governance’ te herkennen zijn. Governance is in 
de beleidswetenschappelijke literatuur een concept dat een vorm van 
sturing aanduidt gericht op samenwerking tussen overheid, marktpar-
tijen en maatschappelijke organisaties. Hoewel de overlegcultuur in 
Nederland een lange traditie kent, heeft governance betrekking op een 
nieuwe vorm van interactie tussen overheid en samenleving.14 In dit type 

12)  Christiaanse 2005: 18.

13)  GEM Schuytgraaf 2005.

14)  Hajer e.a. 2004: 11,12.

interactie, zo blijkt uit de literatuur, is het belangrijk dat actoren probe-
ren door een inhoudelijke uitwisseling van argumenten en visies oplos-
singen te zoeken voor concrete problemen. Dat lukt vaak alleen indien 
betrokkenen in staat zijn om traditionele en geïnstitutionaliseerde rol-
patronen te doorbreken en aangeleerde intellectuele reflexen af te leren. 
‘Leren’ gericht op veranderingen is een belangrijk element wil er van 
governance gesproken kunnen worden.15

Dit is precies wat het Nijmeegse gemeentebestuur beoogde. Door 
een proces op gang te brengen waarin aan de participanten de gelegen-
heid werd geboden de problematiek openlijk te bespreken, creëerde 
de gemeente een grote discursieve ruimte voor een uitwisseling van 
ideeën, gericht op uitvoerbare en voor iedereen aanvaardbare oplos-
singen. Op deze manier probeerde de lokale overheid congruente 
betekenissen te bewerkstelligen, en zodoende gecoördineerd handelen 
mogelijk te maken. De procedurele benadering begint dus niet op het 
concrete niveau waar een betekenis wordt toegekend aan een artefact, 
maar vertrekt als het ware vanuit de gewenste betekenis en zoekt daarbij 
een artefact.

Het uitgangspunt lag op het tweede-ordeniveau, bij de voorkeuren en 
achtergrondtheorieën van het gemeentebestuur: cultuurhistorische en 
archeologische waarden, zo is de veronderstelling, kunnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en betrokken worden in de 
voortdurende maatschappelijke dialoog hierover, die het opbouwen van 
een duurzame samenleving vraagt. De vraagstelling die hieruit voort-
vloeide voor de participanten in de workshops is welke cultuurhistori-
sche en archeologische fenomenen kunnen bijdragen aan de kwaliteit 
van de leefomgeving.

De voorkeur van het gemeentebestuur voor een duurzame samenle-
ving die een gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn van lokale 
overheid, burgers en maatschappelijke organisaties, geldt ook voor 
de rijksdiensten wanneer zij op lokaal niveau bemoeienissen denken 
te hebben met cultuurhistorische waarden en het bodemarchief. De 
samenstelling van de workshops weerspiegelde deze voorkeur: deelne-
mers zijn de rijksdiensten, het Gelders Genootschap, een maatschap-
pelijke organisatie, planners en landschaparchitecten. De burgers zijn 
vertegenwoordigd door de historische kringen, die een eigen platform 
kregen. De gemeente creëerde dus een forum waarin gezocht kon wor-
den naar een combinatie van de ecologische doelstelling met cultuur-
historische waarden, en de confrontatie van verschillende inzichten en 

15)  Hajer en Wagenaar 2003: 2,3.
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ideeën tot innovatieve oplossingen kon leiden; dit is een van de in de 
literatuur genoemde voorwaarden voor de reflectie die nodig is om tot 
congruente betekenissen te komen.16

De participanten in de workshops, met name de ROB en de RDMZ, 
bleken geen begrip voor deze opzet te hebben en gebruikten de work-
shops uitsluitend om hun eigen waarden en belangen voor het voetlicht 
te brengen. De ROB definieerde dit belang als ‘behoud in situ’. Ont-
werpers en planners werden geacht rekening te houden met het lokale 
bodemarchief door vindplaatsen te ontzien. 

De ROB had in deze periode geen oog voor het ‘behoud door ontwik-
keling’ van de Belvedere-benadering, die het gemeentebestuur voorstond. 
In de Belvedere-visie gaat het juist om het opheffen van de tegenstelling 
behoud versus vernieuwing door een synthese te verwerkelijken tussen 
ruimtelijke inrichting en cultuurhistorie. In deze verbinding tussen nieuw-
bouw en behoud, is een belangrijke rol weggelegd voor het ontwerp en 

16)  Schön 1983. Grin & Van de Graaf 1996a. Zie hoofdstuk 3 

dit boek.

het zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen. De voorbeelden 
hieronder tonen in twee recente visualisaties hoe Romeinse overblijfselen 
in de grond boven de grond zichtbaar gemaakt kunnen worden: de con-
touren van een Romeins badhuis in het horizontale vlak en een Romeinse 
villa in de driedimensionale ruimte (figuur 7.15 en 7.16).17

Vergelijkbare ideeën kwamen in de workshops niet naar voren. De 
gelegenheid die de gemeente gaf om te zoeken naar nieuwe betekenis-
sen van het cultureel erfgoed, werd duidelijk niet herkend door de parti-
cipanten en dus ook niet benut. De ROB zag die ruimte niet – noch de 
fysieke noch de discursieve – om kennis van het verleden in te zetten 
voor de kwaliteit van het plan. De ROB bleef gefixeerd op de betekenis-
sen die de wetenschappelijke waarde vertegenwoordigen en had geen 
oog voor de sociaal-culturele betekenis.

17)   De villa en het badhuis zijn beschermde monumenten. 

De ROB (toendertijd RACM) was bij deze twee projecten 

betrokken. De medewerking aan het visualiseren van het 

badhuis in Leidsche Rijn wordt door de ROB gezien als een 

pilotproject voor de toekomst, Groffen en Posthuma 2008.

figuur 7.15 Visualisatie Romeins badhuis in Leidsche Rijn, Utrecht. figuur 7.16 Visualisatie Romeinse villa bij Plasmolen, Limburg.
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Aan de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congru-
ente betekenissen was daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de 
mogelijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd 
aan de zelfreferentialiteit van de handelingstheorieën van actoren, die 
tweede-ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 is besproken.
In de literatuur over planning wordt de openheid van planprocessen 
gezien als een onmisbare voorwaarde om tot gezamenlijke besluiten 
en oplossingen te komen. Conflicterende claims op de ruimte zouden 
juist als uitgangspunt moeten dienen voor de discussie, waarin de 
deelnemers de eigen problematiek begrijpelijk en bespreekbaar maken 
voor anderen.18 Vooral dat laatste is belangrijk: congruente betekenissen 
kunnen alleen tot stand komen als participanten in het debat openstaan 
voor commentaar van anderen en hun schroom om zich op andermans 
terrein te begeven, laten varen. Over elkaars schouder meekijken zowel 
op theoretisch als op praktisch niveau .19 Alleen dan is gecoördineerd 
handelen mogelijk en kunnen compromissen vermeden worden.

Als archeologie een inspiratiebron moet zijn volgens het Belvedere-
gedachtegoed, dan zou de discussie niet moeten gaan over behoud en 
inpassen van vindplaatsen, maar over hoe de geschiedenis van de plek 
zichtbaar kan worden gemaakt in ten eerste het ontwerp, en ten tweede 
de concrete uitvoering van dat ontwerp. Ten derde is relevant welke 
kennis daarvoor nodig is en vervolgens of authentieke overblijfselen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn. Verbeeldingskracht is hierbij een eigen-
schap die van archeologen verwacht mag worden, omdat zij toch al 
‘images of the past’ creëren om zich het verleden te kunnen voorstellen.

Congruente betekenissen kwamen niet tot stand, hoewel er twee 
initiatieven in die richting wezen. In Arnhem ging het initiatief uit van 
ArcheoLogic, in Nijmegen van het gemeentebestuur, dat een element 
toevoegde met de workshops. Deze initiatieven wijzen erop dat congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden behoren, als er tenminste  
openheid bestaat om te luisteren naar de andere actoren. Bij de ROB,  
zo moesten we constateren, was deze openheid niet aanwezig.

In alle episodes bleek het dilemma erop of eronder – behouden of 
opgraven – grote problemen op te leveren. De haalbaarheid en uitvoer-
baarheid van het ROB-beleid om overblijfselen van het verleden in de 
grond te laten zitten waren gering. Behoud in situ in stedelijke omgevin-
gen, anders dan door het inzetten van de wet, bleek vooral in Arnhem-
Schuytgraaf onhaalbaar. 

18)  Oosterbaan 2006: 195, 196. Hajer e.a. 2006. Fischer en 

Forester 1993.

19)  Nota Belvedere, 1999: 19.

7.3 conclusies 

‘Congruente betekenissen’ is weliswaar een theoretisch concept, toch 
is in de beleidspraktijk waar te nemen dat zulke betekenissen veelvuldig 
bij toeval ontstaan. Oplossingen vinden voor beleidsproblemen is een 
complex en heuristisch zoekproces, omgeven met veel onzekerheden 
en ambiguïteiten. Niettemin zijn actoren vaak in staat een creatieve 
synthe se te bewerkstelligen.20

Ook in het geval van de Boshoverheide was duidelijk zichtbaar hoe 
door een gelukkige samenloop van omstandigheden, verschillende 
initiatieven samenkwamen en resulteerden in gecoördineerd handelen. 
Deze vruchtbare samenwerking werd mogelijk op basis van de congru-
ente betekenissen die ontstonden door de combinatie van de verschei-
denheid aan betekenissen, die de betrokken actoren ieder voor zichzelf 
toekenden aan het artefact. Congruente betekenissen zijn dus zowel 
resultaat van een dynamisch proces van zingeving waarin betekenissen 
ontstaan en veranderen, als factor die dat proces mede beïnvloedt.

Dit brengt ons bij de praktische toepassing van het begrip ‘congru-
ente betekenissen’ in beleids- en planningsprocessen, zoals de drie 
casussen. Ik beperk me daarbij tot de vraag hoe van de kant van de 
archeologen in het algemeen en de ROB in het bijzonder de kansen op 
het ontwikkelen van congruente betekenissen vergroot kunnen worden.

Van het geval Boshoverheide is te leren wat een praktische toepas-
sing betekent: het ontstaan van congruente betekenissen niet aan de 
omstandigheden overlaten, maar het toeval orkestreren door rekening 
te houden met de condities (genoemd in §7.2) waaraan voldaan moet 
zijn, willen congruente betekenissen tot de mogelijkheden behoren. Met 
het besef dat deze condities vervuld moeten zijn om congruente bete-
kenissen binnen handbereik te brengen, ontstaat het perspectief om ze 
bewuster toe te passen. Dit betekent inderdaad een perspectiefwisse-
ling, waarin de werelden van de AMZ en ruimtelijke ordening niet langer 
geïnterpreteerd worden als belangen die tegengesteld zijn en slechts 
door het sluiten van compromissen uit de weg geruimd kunnen worden.

Als archeologen en ROB een beleid willen blijven voeren waarin 
behoud in situ het voornaamste doel is, dan zullen ze rekening moeten 
houden met de vijf, in de vorige paragraaf genoemde condities waar-
aan simultaan voldaan moet worden. Zo moet er een initiatiefnemer 
zijn, een gegeven dat op zichzelf echter niet voldoende is, zoals bleek 
in twee gevallen, Arnhem en Nijmegen. Dat wijst op de noodzaak van 

20)  Grin & Van de Graaf 1996a. Grin 2006.
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een boven de partijen staande actor, die een leerproces op gang brengt. 
Conform conditie 1-3 moeten gemeenten een te behouden artefact als 
een instrument kunnen identificeren dat de einddoelen van hun eigen 
beleid dichterbij brengt. Het is van belang te beseffen dat beleidsmakers 
en planners alleen een betekenis aan een artefact zullen toekennen die 
congruent is met die van de ROB, als die betekenis past binnen hun 
tweede-ordeopvattingen en dus niet in strijd is met hun achtergrond-
theorieën en voorkeuren.

Ten slotte is het openstaan voor andere zienswijzen en opvattingen 
een conditie, die neerkomt op het leren kennen van de handelings-
 theorieën van de andere actoren die bij de planningsprocessen betrok-
ken zijn. Samenwerking vereist het begrijpen van de motieven van de 
andere actoren en hoe die motieven doorwerken in het definiëren van 
problemen en het formuleren van doelen. Ook het reflecteren op het 
eigen handelen, op de eigen handelingstheorie dus en de gemaakte en 
te maken keuzes, is noodzakelijk voor het tot stand brengen van congru-
ente betekenissen.

In de vier episodes, zo bleek uit de vorige paragraaf, was aan deze 
condities niet voldaan; congruente betekenissen kwamen niet tot stand 
en dus geen oplossingen waar iedereen zich in kon vinden. Het was 
vooral de ROB die hier debet aan was. De ambitie om behoud in situ 
uitsluitend op grond van de wetenschappelijke betekenis te bewerkstel-
ligen, bleek in strijd met de kwaliteit van de leefomgeving, waar zowel 
gemeentebesturen en planners naar streven. Het blijven vasthouden 
aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief ontnam het 
zicht op de maatschappelijke betekenis.

De achtergrond van dit falen om gezamenlijke oplossingen te zoeken, 
is te vinden in de rolopvatting van de ROB en de positie van de AMZ, 
zoals in de drie gevallen duidelijk is gebleken. De handelingstheorie van 
de ROB, zoals ik die gereconstrueerd heb op basis van het empirisch 
materiaal, laat de opvattingen van de ROB zien over de AMZ gedurende 
de onderzoeksperiode. De erfenis van Van Es, de voormalige directeur 
van de ROB, is daar duidelijk in te herkennen.

In het reddingsdiscours, dat dominant was tijdens de periode Van 
Es, werd AMZ opgevat als een wetenschappelijke activiteit. In de visie 
van Van Es stond de AMZ ten dienste van de wetenschap, een visie 
die naadloos aansloot bij zijn streven de ROB te transformeren in een 
wetenschappelijke dienst. De wetenschappelijke betekenis van een 
monument is het enige motief voor wettelijke bescherming. Het behoud 
van een monument is niet bedoeld voor de eeuwigheid, maar altijd om 
toekomstige generaties archeologen in de gelegenheid te stellen opgra-

vingen te doen; niet omdat de opvolgers betere methoden en technie-
ken zullen hebben, maar andere vragen zullen stellen. Met het benoe-
men van opgraven als een vorm van AMZ, door te benadrukken dat alle 
opgravingen in feite ‘noodopgravingen’ zijn die kennisvermeerdering 
ten doel hebben, sloot Van Es de cirkel (hoofdstuk 1). Waarmee kennis-
vermeerdering dus niet alleen het uiteindelijke doel van de wetenschap 
was, maar ook van de AMZ. Het doen van onderzoek – het gesprek 
gaande houden met de mensen van het verleden – vormde in de ogen 
van Van Es de reden van bestaan van de hele beroepsgroep.21

Een dergelijke opvatting is niet onbegrijpelijk in het besef dat de 
Monumentenwet vooral bedoeld was voor de historische gebouwen, 
zowel het afzonderlijke bouwwerk, als stads- en dorpsgezichten. Het 
belang van behoud van gebouwen, het ‘museum op straat’, is veel 
inzichtelijker dan het nut van een onzichtbaar archeologisch monument 
in een korenveld of kersenboomgaard.

Van Es zelf wijst er later op dat niemand in die tijd ook maar enig 
idee had wat archeologische monumentenzorg kon betekenen,22 anders 
dan in de eerste plaats het beschermen van de zichtbare relicten uit 
het verleden en vervolgens de ondergrondse ‘oude woongronden’. 
Archeologische monumenten missen dan ook ten enenmale het ‘monu-
mentale’ dat zo duidelijk een rol speelt bij de selectie van historische 
bouwwerken.

De aandacht van de politiek ging vooral naar de gebouwen; de wets-
wijziging van 1988 betrof dan ook uitsluitend de gebouwde omgeving, 
waar een decentralisatie van de bevoegdheden plaatsvond naar de 
gemeentebesturen. De nieuwe wet op de AMZ, waarin de gemeenten 
een zelfstandige bevoegdheid kregen, kwam pas in 2007 tot stand. De 
AMZ kenmerkte zich in deze periode als een vrij gesloten beleidster-
rein, bevolkt door een kleine groep van archeologen, die objectgericht 
waren, en verder door een hiërarchische sturing en een beperkte visie 
op archeologische monumentenzorg.

Het Verdrag van Malta had daar verandering in kunnen brengen; een 
adequate paradigmawijziging kwam echter niet van de grond. De door 
Van Es geformuleerde visie op de AMZ, die jarenlang heeft standgehou-
den, is zo verankerd in het denken van de ROB over de omgang met het 
bodemarchief, dat de interne noodzaak daartoe niet werd gevoeld. Sinds 
Malta is het een moeizaam, tien jaar durend zoeken naar een nieuwe 
invulling en betekenis van de AMZ. Het debat in de vele symposia en 

21)  Van Es 1999: 29.

22)  Idem.
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conferenties die begin jaren negentig georganiseerd worden, laat zien 
dat de archeologen moeite hebben met het doordenken van de implica-
ties van Malta voor de omgang met het bodemarchief.

Een belangrijke verandering is het privatiseren van het ‘opgravings-
bedrijf’, dat niet rechtstreeks uit Malta voortvloeit, maar te maken heef 
met de ideologie van de ‘markt’ die in jaren negentig politiek dominan-
ter wordt. Alle archeologen kunnen dan onder bepaalde voorwaarden 
een opgravingbevoegdheid verkrijgen, in plaats van alleen de ROB, de 
universiteiten en de gemeentearcheologen. Zoals gebruikelijk gaan 
privatiseringen van overheidstaken vergezeld met het instellen van een 
toezichthouder, de Rijksinspectie Archeologie (RIA). De kwaliteit van 
de opgravingen die de inspectie moet bewaken, wordt vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), een handboek waarin 
eisen en normen zijn vermeld waar opgravingen aan moeten voldoen.

Hoewel Malta aanleiding is geweest tot ingrijpende veranderingen 
in vooral het archeologisch bestel, kwam een nieuwe manier van den-
ken over AMZ niet tot ontwikkeling. De essentie van het verdrag werd 
gemist. Het Verdrag van Malta kan niet uitsluitend uitgelegd worden 
als behoud in situ en als opgraven op kosten van de verstoorder. Het 
Verdrag is een politiek statement dat het collectieve geheugen van 
Europa centraal stelt en daarmee een – veronderstelde – Europese iden-
titeit. Dus het gaat heel duidelijk over de culturele en maatschappelijke 
betekenis van het erfgoed. Deze cultuurpolitieke betekenis impliceert 
ook het toegankelijk maken van kennis van het (gemeenschappelijke) 
verleden en het doen van wetenschappelijk onderzoek dat daar voor 
noodzakelijk is. De taak van de overheid om zorg te dragen voor een 
goede bescherming van erfgoed in ruimtelijke planningsprocessen, zou 
dan ook moeten bestaan uit het zorgvuldig afwegen tussen maatschap-
pelijke en wetenschappelijke belangen.

De keuze van ministerie en ROB om wel sterk in te zetten op behoud 
in situ, past, afgezien van de financiële overwegingen, in het nieuwe 
‘behoudsoffensief’ dat in de jaren negentig van de vorige eeuw domi-
nant wordt. Cultureel erfgoed is de overkoepelende term die in gebruik 
raakt en niet beperkt wordt tot het traditionele erfgoed, dat wil zeggen 
de materiële cultuur zoals beeldende kunst, gebouwen, literaire nalaten-
schappen, volkskundige objecten, maar ook, zoals honderd jaar eerder, 
natuur, nu aangevuld met het landschap en immateriële cultuur.

Dat het cultuur- en stedelijk landschap voorkomt in dit rijtje is vooral 
te danken aan Belvedere. De Nota Belvedere geeft bovendien een 
belangrijke draai aan het behoudsdiscours door niet behoud centraal te 

stellen, maar ontwikkeling: behoud door ontwikkeling. Daarmee is het 
Belvedere die de draad van Malta oppakt; afwegingen in de ruimtelijke 
ordening moeten worden gemotiveerd door een ‘bewustzijn van het 
verleden’. Hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan, is een kwestie 
van lokale plannen en omstandigheden.

In de praktijk van het Vinexbeleid van de ROB, een eerste poging om het 
Verdrag van Malta te implementeren, zagen we een dergelijke aanpak 
niet terug, zoals de drie casestudies aantoonden. Van de drie doelstel-
lingen die de ROB zich stelde, is de eerste geslaagd: het uitvoeren van 
inventarisaties van de plangebieden op kosten van de verstoorder.23 De 
tweede doelstelling, de integratie van (geselecteerde) in situ te behou-
den vindplaatsen door planologische bescherming werd echter niet 
gehaald. Ook het visualiseren, waar de ROB geen affiniteit mee bleek te 
hebben, van onzichtbare vindplaatsen, de derde doelstellig, kwam niet 
van de grond. Met een uitsluitend wetenschappelijk gerichte betekenis 
van het bodemarchief, lukte het niet gemeenten en planners te overtui-
gen van nut en noodzaak van behoud. Het implementeren van beleid, 
zoals onder anderen Lindblom en Wildavsky al vaststelden (hoofdstuk 
2), is inderdaad geen vanzelfsprekende aangelegenheid.

De argumenten die de ROB hanteerde om behoud in situ te beplei-
ten zijn niet erg sterk te noemen. Toekomstige generaties archeologen 
zouden ook nog wat te vinden moeten hebben in het bodemarchief en 
met eigen vraagstellingen opgravingen kunnen ontwerpen en uitvoeren. 
Bedoeld wordt het voortbestaan van het vak te garanderen – daarmee 
impliciet toegevend dat de archeologie vooral bestaat uit opgraven. Een 
argumentatie die gemeentebesturen en planners vrij snel doorzagen. 
Om toch de geselecteerde vindplaatsen te behouden, moest de ROB 
zijn toevlucht zoeken in de monumentenwet. In de drie gevallen fun-
geerde de wet vooral als instrument om niet te hoeven argumenteren.

Keuzes voor behoud of opgraven kunnen echter niet anders dan op 
een afweging van belangen berusten. De wet als zodanig beschermt 
tegen allerlei vormen van vandalisme, maar alleen al de mogelijkheid 
om de wet in te zetten, werkt als rem op een meer open en participa-
tieve omgang met het bodemarchief en verhindert het zoeken naar 
andere betekenissen dan de wetenschappelijke. Daardoor verminderen 
de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen. 

23)  RAAP voert de feitelijke inventarisaties uit, maar onder 

auspiciën van de ROB.
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Door deze handelswijze boet de positie van de ROB aan geloofwaardig-
heid in, terwijl Malta alle kansen bood om de maatschappelijke positie 
van de Rijksdienst en van de archeologie in het algemeen te versterken. 
Maatschappelijke erkenning moet van twee kanten komen. D’Ancona, 
de voormalige minister van cultuur, benadrukte dat al op een van de 
symposia in de jaren negentig over de maatschappelijke positie van de 
archeoloog.

In alle debatten op openbare bijeenkomsten in die tijd blijkt hoeveel 
moeite archeologen, niet alleen de ROB, hebben om zich een meer 
maatschappelijke benadering van het vak en de AMZ voor te stellen. 
Elke vorm van vermaatschappelijking wordt gezien als mogelijkheid tot 
politiek misbruik en commercialisering, die principieel afgewezen moet 
worden24.

Vaessen heeft erop gewezen dat commercialisering van de cultuur 
al een eerder ingezet proces is, dat gepaard ging met de musealisering 
van de maatschappij. Vaessen ziet deze processen als twee structurele 
ontwikkelingen die samenhangen met het moderniseringsproces en het 
ontstaan van de kapitalistische productiewijze.25 Hij wil hiermee aange-
ven dat deze ontwikkeling geen nieuw fenomeen is en onder ongewij-
zigde maatschappelijke en economische verhoudingen ook niet tegen 
te houden is. De nieuwe ‘dirigenten van de herinnering’ zullen zich dus 
moeten aanpassen aan deze omstandigheden. Bestaande instituten 
en instituties die wetenschappelijk georiënteerd zijn, hebben er moeite 
mee hun taken te herdefiniëren. De defensieve en strijdbare houding 
van de ROB, waarin de nadruk ligt op het unieke en waardevolle van het 
bodemarchief voor de wetenschap, valt in dit licht te begrijpen.

Een meer innovatieve en op de huidige samenleving georiënteerde AMZ 
zou niet langer uitsluitend begrepen moeten worden als een activiteit 
die ten dienste staat van de wetenschap. Het behouden van delen van 
het bodemarchief voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is niet 
de enig denkbare opvatting, de AMZ is veel eerder als een culturele en 
maatschappelijke activiteit te beschouwen. Het denken over de doelen 

24)  Zie bijvoorbeeld Knoop 1993.

25)  Vaessen 1986. Harvey (1989: 62, 63), in navolging 

van Hewison (1987), brengt de commercialisering van de 

geschiedenis en het ontstaan van een ‘erfgoedindustrie’ 

in verband met het postmodernisme, waarin de ‘cultural 

logic of late capitalism’ ervoor zorgde dat de productie van 

cultuur onderdeel is geworden van de warenproductie. Ook 

erfgoed is een product geworden en tevens product van deze 

ontwikkelingen.

van AMZ en van de wetenschappelijke discipline zou een slag moeten 
draaien. Het doel van de AMZ zou moeten zijn om kennis van het ver-
leden te produceren in de vorm van geschiedenis en deze kennis toe-
gankelijk te maken voor de samenleving, op een voor de samenleving 
toegankelijke wijze.

De archeologie als wetenschappelijke praktijk zou mede ten goede 
moeten komen aan de AMZ. Ook de universitaire archeologen hebben 
de plicht zich de vraag naar de maatschappelijke relevantie van hun vak 
te stellen. Een dergelijke reflectie hoeft niet onmiddellijk te leiden tot 
een slaafse dienstbaarheid aan politiek en publieke opinie, zoals Frijhoff 
van mening is, maar historici – en dat zijn archeologen in mijn ogen 
– hebben wel tot taak het verleden voor de samenleving inzichtelijk te 
maken, zonder daarbij aan wetenschappelijke normen in te leveren.26

Voor archeologen gaat dit des te meer op, omdat de bron van hun 
onderzoek zich in de bodem bevindt. De bodem is echter ook in gebruik 
door anderen en is geen eigendom van de archeologen, wat de archeo-
logen zelf nog wel eens willen vergeten. Het bodemarchief is een col-
lectief goed, misschien niet helemaal in de gebruikelijke economische 
betekenis, maar wel min of meer.27 Dat gegeven brengt een verantwoor-
delijkheid met zich mee voor de beroepsbeoefenaars in de archeologie, 
die meer inhoudt dan een beroep op het belang van de wetenschap.

De AMZ zou zich moeten richten op het bewerkstelligen van con-
gruente betekenissen, de rode draad van dit boek. Zoals eerder is 
opgemerkt, kunnen congruente betekenissen op twee manieren worden 
bereikt: via de substantiële of de procedurele rationaliteit. De AMZ-
cyclus, die meestal aanvangt bij een ruimtelijke ingreep op het lokale 
niveau, gaat uit van een substantiële denkwijze. Via het opsporen van 
het artefact worden keuzes tussen behoud of opgraven van delen van 
het lokale bodemarchief gemaakt, op grond van waarden en het toeken-
nen van betekenissen. Deze weg, zoals in de drie casussen gebleken is, 
leidde niet tot congruente betekenissen. De andere weg, de procedurele 
benadering, die het gemeentebestuur van Nijmegen koos, bracht welis-
waar ook geen congruente betekenissen voort, maar belooft niettemin 
een beter resultaat. Als tenminste rekening wordt gehouden met de vijf 

26)  Frijhoff 2007: 20.

27)  Volgens de econoom Van Mierlo (2005: 41-46) is de 

plaats van het ‘archeologisch erfgoed’, in de typologie van 
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eerder genoemde condities. De procedurele denkwijze begint niet met 
het artefact, maar aan de andere kant, op het algemenere, abstracte 
niveau, en zoekt naar een zinvolle betekenis van een artefact.

De AMZ-cyclus zou dus omgedraaid moeten worden: niet beginnen 
met het inventariseren, het opsporen van het artefact, maar als het ware 
vertrekken vanuit de synthese. Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou 
in dit geval, in deze specifieke situatie een synthese kunnen zijn? Deze 
omkering van het perspectief begint niet met het verleden, maar met het 
heden en vertrekt vanuit de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
voor het gebied in kwestie door vragen te stellen als: wat is de potentie 
van het bodemarchief hier in deze situatie en op deze plek, wat gaan we 
daar mee doen en hoe kan dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een 
dergelijke benadering gaat niet van het primaat van de archeologie uit, 
noch van de ruimtelijke planning, maar is gericht op het creëren van een 
gemeenschappelijk object van beleid: een artefact. Het doel zou moeten 
zijn een proces in gang te zetten waarin de betrokken actoren congru-
ente betekenissen van het artefact tot stand brengen. Dit betekent dat 
bestuurders en planners voor wie het artefact een instrumentele bete-
kenis heeft, een artefact verwerven dat de gewenste betekenis heeft en 
voor archeologen mogelijkheden schept tot kennisverwerving nu of in 
de toekomst.

In de drie gevallen had die vraag kunnen zijn wat de mogelijkheden 
waren van het bodemarchief ter plekke om een bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. In een open debat met de betrok-
ken actoren had de ROB achter de voorkeuren van de gemeenten en 
planners kunnen komen en daarop in kunnen spelen. In de Vinex was 
dat ook expliciet de functie van de archeologie. Gebruikmaken van de 
archeologie zou de dreigende eentonigheid van landschap en dagelijkse 
leefomgeving tegen kunnen gaan, zo was de veronderstelling.

De procedurele denkwijze is ook terughoudend met het inzetten van 
de wet, een activiteit die de dialoog en dus het tot stand komen van 
congruente betekenissen juist verhindert, zoals uit de drie casussen 
bleek. Het accent in de procedurele benadering ligt op debat en dialoog, 
op het overleg met alle betrokkenen bij een ruimtelijke ingreep. In een 
dergelijke benadering is behoud in situ geen einddoel van het beleid en 
geen prioriteit. De bodem wordt niet gezien als ‘de beste bewaarplaats’, 
maar als een reservoir vol potenties voor het construeren van erfgoed. 
Pas als die mogelijkheden door een selectie worden geactiveerd, kan er 
zinvol erfgoed ontstaan.

Zinvol erfgoed is, in de visie van Frijhoff, ‘iets wat we in het heden met 
elkaar delen en gezamenlijk de moeite waard vinden om naar de toe-
komst door te geven’.28 De historicus A. Schuurman, deelt deze dyna-
mische opvatting van cultureel erfgoed. Bovendien denkt hij dat een 
culturele planologie gebaat zou zijn met een verbinding met de alge-
mene geschiedenis. Geschiedenis die niet blijft steken in de lokale of 
regionale historie, maar uitstijgt boven de bewoningsgeschiedenis van 
een plek door het vertellen van het grote verhaal – vertel, muze, vertel.29 
Het Belvedere-gedachtegoed kan op deze wijze een verdieping onder-
gaan, zo betoogt Schuurman, die het bij uitstek geschikt maakt voor 
de versterking van de civil society in een bepaalde regio: ‘voorwaarde 
scheppen voor vormen van gemeenschapsleven op de langere termijn 
op het niveau van de space of places; het versterken van betrokkenheid 
van mensen bij elkaar en bij het publieke domein’. Het bevorderen van 
de civil society gaat, in zijn ogen, goed samen met een open omgang 
met het verleden, waarbij niemand bij voorbaat van dat verleden wordt 
uitgesloten.30

In archeologische kring is het concept ‘biografie van het landschap’ 
ontwikkeld als alternatief voor traditionelere benaderingen.31 Het is een 
breed concept dat op verschillende manieren ingevuld kan worden32. Zo 
ziet Roymans de biografie als een verhaal, niet over het landschap op 
zichzelf, maar als een geschiedenis van de bewoners en hoe zij het land-
schap door de eeuwen heen hebben gebruikt, aangepast en veranderd. 
Hoe de bewoners zich verhielden tot het landschap, welke identiteit zij 
daaraan ontleenden en welke betekenissen de bewoners zelf aan het 
landschap toekenden vormen de kernpunten van een dergelijke biogra-
fie.33 Naast het verhaal heeft de biografie van het landschap de functie 
om als inspiratiebron te dienen voor de ruimtelijke (her)inrichting van 
het huidige cultuurlandschap en voor publiekspresentaties.34

Roymans, Kolen en Bazelmans signaleren de problemen met de 
afwegingen tussen opgraven of behoud – het archeologisch dilemma 
– die zich continu in ruimtelijke-ordeningskwesties voordoen, zoals in 
de drie door mij besproken casussen. Om een wetenschappelijk gefun-
deerd verhaal te vertellen, is opgraven noodzakelijk. Hetzelfde geldt 

28)  Frijhoff 2007: 19, 20.

29)  Schuurman 2003, Vertel, muze, vertel: 9-49. 

30)  Idem: 38,43.

31)  NWO-programma Bodemarchief in behoud en 

ontwikkeling, Bloemers e.a. 2001. 

32)  Kolen, Bosma & Renes 2010: 218-220. Zie ook Kolen 2005.

33)  Roymans e.a. 2010: 387-406.

34)  Roymans, Kolen & Bazelmans 2010: 29-39.
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voor het verhaal als inspiratiebron voor visualisaties: wat moet zichtbaar 
worden gemaakt als onbekend is wat de bodem bevat? Het niet kennen 
van het lokale bodemarchief kan bovendien nooit goede argumenten 
opleveren voor behoud. De auteurs pleiten dan ook voor een nieuwe 
behoudsfilosofie, ook als dat in strijd zou zijn met de Maltawetgeving.35 
Deze in het wetenschappelijke circuit ontwikkelde visies over erfgoed en 
de omgang met het bodemarchief, kunnen de AMZ ten dienste staan en 
sluiten aan bij een procedurele denkwijze die een open omgang veron-
derstelt met alle in het AMZ-proces betrokkenen.

De procedurele benadering ten slotte, verloopt incrementeel door de 
bewust toepassing van de ‘seriële en wederzijdse aanpassing’ van Lind-
blom (zie hoofdstuk 2 en 3). In het proces is een belangrijke plaats inge-
ruimd voor leren door trial-and-error en eveneens voor het openstaan 
voor de zienswijzen van anderen en daar rekening mee houden.

De afwegingen tussen behoud en opgraven, die in de ruimtelijke 
ordening gemaakt moeten worden, kunnen noch alleen het maatschap-
pelijk belang, noch uitsluitend het wetenschappelijk belang dienen. Alle 
bij deze overwegingen betrokken partijen zouden moeten erkennen dat 
beide belangen alleen in samenhang bekeken moeten worden en naar 
gelang de omstandigheden op hun merites beoordeeld.

De fricties, die ontstaan door het wetenschappelijk belang voorrang 
te geven, kunnen alleen vermeden worden als de afwegingen tussen het 
maatschappelijk en wetenschappelijk belang, van geval tot geval en in 
overleg met alle betrokkenen worden gemaakt. Alleen dan zijn congru-
ente betekenissen binnen handbereik; de enige manier om zonder con-
flict en strijd de uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen.

35)  Idem: 38.
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 samENvattINg

 EROP OF ERONDER
De strijd om het bodemarchief in drie Vinexlocaties
Over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening
en de kwaliteit van de leefomgeving

Dit boek beoogt een verklaring te zoeken voor de spanningen en fricties 
die zich voordoen in de praktijk van het ruimtelijk beleid wanneer de 
aanspraken van de archeologische monumentenzorg (AMZ) conflicteren 
met andere claims op de ruimte en de bodem. Om dit spanningsveld 
tussen de AMZ en de archeologie enerzijds en de ruimtelijke ordening 
anderzijds te verduidelijken, behandelt het onderzoek twee niveaus: het 
abstracte niveau van de denkwerelden binnen de twee beleidsvelden en 
het concrete niveau van de praktijk. De bijdrage die het onderzoek wil 
leveren is om op basis van een analyse van de problematiek suggesties 
voor oplossingen aan te reiken, zowel in theoretische als praktische zin. 
Deze suggesties geven een antwoord op de vraag hoe actoren betrokken 
bij de omgang met het bodemarchief succesvoller kunnen samenwerken 
en onder welke condities die vruchtbare coöperatie mogelijk is.

Begin jaren negentig van de twintigste eeuw zoeken de twee beleids-
velden, die jarenlang gescheiden opereerden, toenadering tot elkaar. In 
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (Vinex) wordt archeo-
logie expliciet genoemd als een factor die kan bijdragen aan de kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving. De woon- en leefomgeving mag in deze 
visie niet vervlakken en monotoon worden. In het Verdrag van Malta 
heeft het archeologisch erfgoed vooral een politieke betekenis als het 
‘collectieve geheugen’ van Europa, dat bescherming behoeft. Ook stelt 
het verdrag dat archeologen actief zouden moeten participeren in ruim-
telijke planningsprocessen om die bescherming te effectueren.

Het uitvoeren van de Vinex – de bouw van een miljoen nieuwe 
woningen – betekent voor archeologen bouwen op het bodemarchief, 
waardoor het behoud onder de grond (behoud in situ) van waardevolle 
archeologische vindplaatsen bemoeilijkt wordt. Het nastreven van 
behoud in situ in Vinexlocaties is het op het Verdrag van Malta geba-
seerde beleid dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (ROB) begin jaren negentig besluit te implementeren.

Drie casestudies geven inzicht in hoe de betrokken actoren omgaan 
met de verschillende ruimteclaims vanuit de AMZ en de woningbouw. 
De casussen zijn drie Vinexlocaties in de Betuwe: Elst-Westeraam, Arn-
hem-Schuytgraaf en de Waalsprong bij Nijmegen.
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Hoofdstuk 1 behandelt de ontwikkeling van het denken over archeologie 
en AMZ en de omgang met het culturele erfgoed vanaf de eerste helft 
van de negentiende eeuw tot en met de jaren negentig van de vorige 
eeuw. De beheerders van dat erfgoed, de ‘dirigenten van de herin-
nering’, zagen zich continu geconfronteerd met vraagstukken die tot 
op de dag van vandaag van belang blijken te zijn voor de archeologie 
als wetenschappelijke discipline en voor de AMZ. Deze vragen: wat is 
archeologie, wat is AMZ, wat is waardevol erfgoed en waarom, zijn van 
normatieve en ontologische aard en impliceren ook de motieven voor 
het behoud van het erfgoed.

Het hoofdstuk beschrijft hoe het vak zich vanaf de eerste helft van 
de negentiende eeuw langs twee lijnen heeft ontwikkeld tot een zelf-
standige wetenschap. De eerste is de institutionele lijn van het Rijks-
museum van Oudheden en de leerstoel archeologie in Leiden, waar in 
aanvang een oriëntatie op de klassieke oudheid overheerste, maar later 
ook Nederlandse bodemvondsten werden verzameld. Leiden is ook de 
school waar het klassieke Bildungs-ideaal het belangrijkste motief was 
voor het verzamelen en tentoonstellen van artefacten. De tweede is de 
empirische lijn van de liefhebbers en geleerde genootschappen, die 
bodemvondsten opspoorden en verzamelden vanuit een brede inte-
resse waarin oudheidkunde en volkskunde in elkaars verlengde lagen. 
Het zelf waarnemen in het veld, weliswaar ad hoc en niet systematisch, 
vormde het voorzichtige begin van een empirische traditie die aan het 
einde van de negentiende eeuw in kringen van Groningse genootschap-
pen gevestigd wordt. Met de oprichting van het Biologisch-Archaeolo-
gisch Instituut begin jaren twintig wordt deze richting, gebaseerd op de 
methoden van het natuurwetenschappelijke onderzoek, bestendigd. Een 
autonome wetenschap wordt de archeologie pas na de Tweede Wereld-
oorlog wanneer het vak zich bevrijdt van de ballast van het nationalisme 
en de discipline zich gaat beschouwen als een empirische sociale weten-
schap volgens het neopositivistische onderzoeksmodel, gericht op ken-
nisvermeerdering.

Het hoofdstuk behandelt ook de historische totstandkoming van de 
Monumentenwet van 1961, waarvan de uitvoering is opgedragen aan 
de in 1947 opgerichte ROB. Het denken over AMZ is nog jong en volop 
in ontwikkeling. De verschillende opvattingen behelzen intellectuele en 
praktische noties over het uiteindelijke doel van de AMZ, de relatie met 
de vakdiscipline en erfgoedbeheer. Dit denken wordt begrepen als ‘dis-
cours’: het reddingsdiscours en het behoudsdiscours.

Hoofdstuk 2 bespreekt het denken over de ruimtelijke ordening en laat 
zien hoe vanaf de Woningwet de zorg voor een goede leefomgeving 
een constante factor is geweest in het ruimtelijk beleid. Het hoofdstuk 
beschrijft de ontwikkelingen in de opvattingen over wat die goede 
leefomgeving inhoudt en welke planningsmethoden daaraan kunnen 
bijdragen. De opvattingen over de fysieke inrichting en planning van de 
leefomgeving blijken een voedingsbodem te vinden in esthetische, soci-
ale en planningstheorieën. 

Er worden vier perioden onderscheiden waarin denkbeelden over de 
ruimtelijke inrichting en planning van de leefomgeving veranderingen 
of accentverschuivingen laten zien en gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van de leefomgeving. In de jaren zestig vindt een van die veranderingen 
plaats, wanneer ingezien wordt dat een bewuste toepassing van de 
deterministische zienswijze dat de fysieke omgeving invloed heeft op 
het gedrag van de mens, een sturingsmechanisme oplevert. Rationele 
planning en inrichting van de gebouwde omgeving zouden in deze visie 
maatschappelijke processen kunnen sturen. De grootschaligheid van de 
bouwprojecten van deze periode wordt in latere jaren vervangen door 
kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, zoals het woonerf. De 
bewoners willen zelf invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in hun 
buurt en wijk. Eind jaren negentig is ‘ruimtelijke kwaliteit’, begrepen 
als belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde, expliciet de 
leidraad van het ruimtelijk beleid. De morfologische betekenis van kwa-
liteit, de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is naast 
duurzaamheid ook het uitgangspunt voor de Vinexwijken.

Het ontwikkelen van een methodiek om de casussen te analyseren is 
het onderwerp van hoofdstuk 3. De casussen opgevat als beleidspro-
cessen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin handelende actoren – 
archeologen, planners en beleidsmakers – de hoofdrolspelers zijn. De 
analyse richt zich op het verklaren van het handelen van deze actoren. 
De methodiek die ontwikkeld wordt, biedt een kader waarmee het han-
delen van actoren in beleidsprocessen op systematische wijze ontleed, 
beschreven en vergeleken kan worden. Deze methodiek is ontleend aan 
inzichten uit de beleidswetenschappen en gebruikt theoretische con-
cepten, waarvan ‘handelingstheorieën’ en ‘congruente betekenissen’, 
de belangrijkste zijn. Om deze theoretische begrippen te verduidelijken, 
dient een vroege casus uit de AMZ, het geval Boshoverheide, als voor-
beeld.
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figuur 3.7). Dit object is bij beleidsmakers en planners gesitueerd op 
het tweede niveau, maar bij archeologen op het vierde niveau. Dit ver-
schil is de uitdrukking van het verschil in epistemologische status. Voor 
beleidsmakers en planners heeft de betekenis van het bodemarchief een 
instrumentele functie en kan een middel zijn bij het realiseren van het 
eigen beleid. Voor archeologen is de betekenis van het bodemarchief 
een normatief ontologische notie, op het vierde niveau van de hande-
lingstheorie.

De conclusie moet zijn dat de drie beroepsgroepen gekenmerkt 
worden door ongelijksoortige handelingstheorieën en dat ‘gedeelde’ 
betekenissen tussen die actoren daarom niet voor de hand liggen, noch 
consensus over de in het geding zijnde waarden. De vraag die zich ver-
volgens voordoet, is hoe actoren wel succesvol kunnen samenwerken 
en tot gezamenlijk gedragen oplossingen komen door gecoördineerd 
handelen.

Het begrip ‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en Van de 
Graaf als voorwaarde voor het gecoördineerd handelen van actoren met 
ongelijksoortige handelingstheorieën.4 Het bewust op zoek gaan naar 
‘congruente betekenissen’ volstaat in deze optiek om gemeenschap-
pelijke oplossingen tot stand te brengen. Van congruente betekenissen 
is sprake als elke actor een positieve betekenis toekent aan een stuk 
grond, het lokale bodemarchief, dat vanuit de eigen handelingstheorie 
als zinvol wordt ervaren en een perspectief biedt op een gewenste en 
realiseerbare uitkomst, terwijl al die verschillende betekenissen samen 
zicht geven op een gedeelde oplossingsrichting.

Met deze begrippen worden de drie casussen geanalyseerd. De cen-
trale vraag daarbij is of zich kansen op het ontstaan van congruente 
betekenissen hebben voorgedaan. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden aangegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden 
en wat de voorwaarden zijn om congruente betekenissen tot stand te 
brengen.

De drie casestudies vormen het empirische gedeelte van dit onderzoek: 
Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf en Nijmegen-Waalsprong (res-
pectievelijk de hoofdstukken 4, 5 en 6). De casestudies beschrijven in 
chronologische volgorde de strijd om het bodemarchief gedurende de 
periode van ongeveer 1994 tot 2004. 

De drie casussen moeten inzicht geven in hoe de betrokken actoren 
omgaan met het bodemarchief. De invalshoek daarbij is het ‘actorper-

4) Grin & Van de Graaf 1994, 1996a. Grin 2006.

Fishers theorie van de vier discursieve niveaus – ‘the logic of practical 
deliberation’ – die het hele spectrum beslaat van politieke oordeelsvor-
ming, verschaft inzicht in de gelaagdheid van het denken en doen van 
beleidsmakers en dient als basis voor een schematische voorstelling 
van het concept handelingstheorie (zie figuur 3.1).1 Een handelingsthe-
orie is het stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan 
zijn handelen in een concreet geval. Een handelingstheorie bestaat uit 
vier lagen, verdeeld in een eerste en tweede orde. De eerste orde bestaat 
uit het oordelen over oplossingen (laag 1) en de probleemdefinitie (laag 
2), terwijl de tweede orde de motieven van een actor bevat, waaronder 
de achterliggende opvattingen (laag 3) en de uiteindelijke voorkeuren 
van een actor (laag 4). De tweede orde is te zien als de blik (denkkader) 
waarmee een actor naar een problematische situatie en mogelijke oplos-
singen kijkt. Dit actorperspectief van de handelingstheorie wordt onder-
steund door onderzoek van Hisschemöller naar beleidsproblemen en 
hoe die theoretisch te conceptualiseren. Problemen zijn geen gegeven-
heden, maar sociale constructies. In een bepaalde beleidskwestie kun-
nen actoren het wel of niet eens zijn over zowel de probleemformulering 
als de doelen en middelen van het beleid.2

Met het begrip ‘handelingstheorie’ kunnen de vragen van deze stu-
die naar de aard van de conflicten rond het bodemarchief, hoe ze zich 
ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het bodemarchief, 
de planning van bouwlocaties en de kwaliteit van de lokale leefomge-
ving, op systematische wijze in beeld worden gebracht. Het concept 
handelingstheorie is in de literatuur in eerste instantie met het oog op 
beleidsmakers ontwikkeld, maar is van toepassing op diverse beroeps-
groepen, waaronder archeologen en planners. Schön heeft aangetoond 
dat niet alleen professionals uit een en dezelfde beroepsgroep, maar 
ook uit verschillende beroepgroepen problemen op vergelijkbare wijze 
benaderen. Ook Schön gaat ervan uit dat problemen constructies zijn 
en actoren problemen en de situatie waarin die zich voordoen tegemoet 
treden vanuit hun achtergrondtheorieën en voorkeuren.3 

Op basis van de genoemde elementen is het mogelijk om per 
beroepsgroep – archeologen, planners en beleidsmakers – de ideaal-
typische handelingstheorieën te construeren. Vervolgens blijkt uit een 
vergelijking van de drie handelingstheorieën dat, als er sprake is van 
een gemeenschappelijk object van beleid, dit object zich op verschil-
lende niveaus van de respectievelijke handelingstheorieën bevindt (zie 

1) Grin & Van de Graaf 1994, 1996a en b.

2) Hisschemöller 1993.

3) Schön 1983.
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spectief’, dat wil zeggen dat in de beschrijving het gezichtspunt van 
alle belanghebbenden aan bod komt. De beschrijving van de doelen die 
actoren nastreven, de middelen die ze inzetten, hoe ze een probleem 
benaderen, welke oplossingen ze voorstaan, hun achtergronden en 
voorkeuren, heeft twee bedoelingen. Ten eerste willen we inzicht ver-
krijgen in de problematiek en de omstandigheden, om vervolgens de 
handelingstheorieën van de hoofdrolspelers te reconstrueren. Deze 
beschrijvingen zijn gebaseerd op de analyse van bestaand materiaal: 
van schriftelijke bronnen, zoals beleids- en bestemmingsplannen, ver-
slagen van vergaderingen en overleggen, brieven, onderzoeksrapporten 
en krantenartikelen. 

De drie Vinexlocaties zijn landschappelijk gezien gelegen in de 
Betuwe en bestuurlijk in de KAN-regio (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), 
een gebied dat meer is dan een ruimtelijk concept. De KAN-regio heeft 
een eigen bestuur met eigen doeleinden, waarvan de belangrijkste het 
versterken van de economische concurrentiepositie van de regio is. Om 
de kansen hierop te maximaliseren, vindt het KAN-bestuur het noodza-
kelijk een goede woon- en werkomgeving te creëren.

Alle drie de gemeenten zijn in de Vierde nota over de ruimtelijke orde-
ning extra (1990) als uitbreidingslocatie voor woningbouw aangewezen. 
Elst is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners, gelegen 
tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebied Westeraam ten oosten van de 
bebouwde kom van Elst wordt bestemd voor de bouw van 2350 wonin-
gen. Het plangebied is ongeveer 220 ha groot en ligt ten oosten van de 
spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 

De gemeente Arnhem, een middelgrote stad met 135.000 inwoners, 
begint in 1994 met de ontwikkeling van de polders ten zuiden van de 
Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost, later Schuytgraaf geheten. 
De omvang van het plangebied is ongeveer 440 ha, waarop 6500 wonin-
gen gebouwd moeten worden.

Nijmegen is een middelgrote stad met 147.000 inwoners. De uitbrei-
dingslocatie de Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als 
Land over de Waal en ligt ten noorden van Nijmegen. Het plangebied 
heeft een omvang van ongeveer 600 ha, waarop 12.000 woningen zul-
len verrijzen.

De problemen die zich voordoen rond het bodemarchief hebben te 
maken met de verschillende doelen en voorkeuren die actoren nastre-
ven. De gemeentebesturen willen nieuwe stadsdelen of woonwijken 
realiseren, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving het leidende prin-
cipe is. De planners moeten daar plannen voor maken die bijdragen aan 
een goede inrichting van de ruimte. De ROB wil het Verdrag van Malta 

implementeren en erop toezien dat de archeologische werkzaamheden 
volgens de AMZ-cyclus plaatsvinden. Het doel van de ROB is zoveel 
mogelijk vindplaatsen onder de grond (in situ) te behouden, vanuit een 
voorkeur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en 
gerichtheid op kennisvermeerdering van het verleden.

Grote problemen ontstaan in Schuytgraaf over vindplaats 10, een 
steentijdvindplaats, die de ROB tijdens het planproces een status toe-
kent als wettelijk beschermd monument. In Elst ontstaan fricties en 
spanningen over de bij grondwerkzaamheden gevonden overblijfselen 
van een Romeinse tempel en over een al langer bestaand monument, 
de Hoge Hof, gelegen in het centrum van de nieuwe wijk. De problemen 
in Nijmegen zijn het grote aantal vindplaatsen en hoe daar zorgvuldig 
mee om te gaan. Een conflict ontstaat rond de ovatonde, waar volgens 
de archeologen ook een steentijdvindplaats aanwezig is, die wettelijk 
beschermd wordt. Het gemeentebestuur van Nijmegen neemt het ini-
tiatief tot het instellen van workshops cultuurhistorie om gezamenlijke 
oplossingen voor de problematiek te vinden.

In de analyse van de casussen (hoofdstuk 7) staat de vraag centraal of er 
congruente betekenissen tot stand zijn gekomen en welke voorwaarden 
daarvoor noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt de vraag beantwoord wat 
met name archeologen kunnen doen om het ontstaan van congruente 
betekenissen te stimuleren. De analyse concentreert zich op vier episo-
den waarin congruente betekenissen tot de mogelijkheden leken te beho-
ren, maar zich uiteindelijk niet materialiseerden. Congruente betekenis-
sen zouden in deze gevallen inhouden: het waarborgen van het behoud 
van vindplaatsen voor de archeologen en een concrete bijdrage aan de 
kwaliteit van de leefomgeving voor de gemeentebesturen en planners.

De handelingstheorieën van de actoren laten zien dat er wel diverse 
aanzetten tot congruente betekenissen tevoorschijn kwamen, vooral 
van de kant van de gemeentebesturen en planners. In Elst was het 
gemeentebestuur vanaf het begin geporteerd voor het benutten van 
cultuurhistorische en archeologische waarden als kwaliteitsverhogend 
en identiteitsbepalend element voor de woon- en leefomgeving, zowel 
in het geval van de tempel als het monument de Hoge Hof. Ook in 
Nijmegen, waar de lokale bestuurders in eerste instantie sterk inzetten 
op de ecologische duurzaamheid, werden in de genoemde episode de 
cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt voor de verdere 
planontwikkeling. Met het instellen van workshops cultuurhistorie gaf 
de gemeente de deelnemers alle vrijheid om creatieve oplossingen te 
bedenken. In Arnhem was de totstandkoming van congruente beteke-
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nissen bij voorbaat een verloren zaak, hoewel het adviesbureau Archeo-
Logic een poging waagde. De locatie van het monument, vindplaats 10, 
op de duurste grond en in het hart van de nieuwe wijk, maakte congru-
ente betekenissen onmogelijk.

In alle episodes hield de ROB vast aan de wetenschappelijke beteke-
nis van het bodemarchief en had geen oog voor de culturele en sociale 
betekenis. De mogelijkheden die gemeenten en planners boden, werden 
door de ROB niet gezien. Deze eenzijdige gerichtheid op kennisver-
meerdering is de belangrijkste oorzaak waarom congruente betekenis-
sen niet tot stand kwamen.

Nadere bestudering van de handelingstheorieën levert een aantal condi-
ties op waaraan voldaan moet zijn om zulke betekenissen wel tot stand 
te brengen. Er zijn vijf condities geformuleerd, waarvan de eerste drie 
condities een voorbeeld zijn van de zogenoemde substantiële rationali-
teit en de andere twee van de procedurele of interactieve rationaliteit:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.

2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
leven wordt gewekt.

3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 
zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief om ‘congruente betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie op de eigen handelingstheorie 

en openstaan voor de opvattingen van anderen.

In de vier episodes was in geen van de gevallen aan deze voorwaarden 
voldaan.

 conclusies

Als het streven naar congruente betekenissen een oplossing geacht 
wordt en als de vijf condities daarvoor de richting aangeven, dan zou de 
AMZ-cyclus omgedraaid moeten worden: vertrekken vanuit de synthese 
en niet beginnen met het inventariseren, het opsporen van het artefact. 
Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou in dit geval, in deze specifieke 
situatie een synthese kunnen zijn? Deze omkering van het perspectief 
begint niet met het verleden, maar met het heden en vertrekt vanuit de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied in kwestie 

door vragen te stellen als: wat is de potentie van het bodemarchief hier 
in deze situatie en op deze plek, wat gaan we daarmee doen en hoe kan 
dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een dergelijke benadering gaat 
niet uit van het primaat van de archeologie of de ruimtelijke planning, 
maar is gericht op het creëren van een gemeenschappelijk object van 
beleid: een artefact. Het doel zou moeten zijn een proces in gang te zet-
ten waarin de betrokken actoren congruente betekenissen van het arte-
fact tot stand brengen. Dit betekent dat bestuurders en planners voor 
wie het artefact een instrumentele functie vervult, een artefact verwerven 
dat de gewenste betekenis heeft en voor archeologen mogelijkheden 
schept tot behoud (ex situ of in situ), tot kennisvermeerdering nu of in 
de toekomst. 
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 summaRy
 

 EX SITU OR IN SITU
The battle for the buried archaeological record 
On archaeological heritage, planning and the quality of the living  
environment

This book attempts to find an explanation for the strains and frictions 
that arise when archaeological interests clash with other claims on 
space and land. To elucidate the tensions involved, it describes research 
conducted at two levels: the abstract and the practical. In the former we 
look at underlying thinking patterns in the two areas of policy in ques-
tion, archaeology and planning, whilst in the latter we examine actual 
cases where conflict has occurred. The intended outcome of the study 
is to suggest solutions, both theoretical and practical, based upon 
the insights gained from analysing the issues at stake. These sugges-
tions should help all those concerned with the archaeological record to 
work together more successfully, as well as defining conditions for the 
improvement of that collaboration.

In the early 1990s, archaeological heritage management (AHM) and 
planning – two policy fields that had previously operated in separate 
spheres – finally began to seek one another out. In the Netherlands, the 
1990 white paper on planning known by the acronym Vinex (Vierde nota 
over de ruimtelijke ordening extra) explicitly mentioned archaeology 
as a factor able to enhance the quality of the day-to-day living environ-
ment. In the vision outlined, that environment should not be allowed to 
become dull and monotonous. At about the same time, the 1992 Valletta 
Convention ascribed a largely political significance to archaeological 
heritage, as the “collective memory” of Europe and hence worthy of 
protection. It also stated that archaeologists should participate actively 
in planning processes in order to effectuate that protection.

For Dutch archaeologists, the repercussions of Vinex – which entailed 
the construction of a million new homes, most of them in greenfield 
locations – struck at the heart of the principle that valuable sites should 
be preserved “in situ”. Nevertheless, in the early 1990s the then State 
Service for Archaeological Investigations (Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek, ROB) decided to implement a Valletta-driven 
policy of preservation in situ at these locations.

In this study, we present three cases to illustrate how those involved 
have dealt with the different claims on land, from archaeologists and 

developers, at Vinex locations. All three are in the riverine Betuwe region 
of the eastern Netherlands: Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf and 
Waalsprong near Nijmegen.

First, though, chapter 1 reviews the intellectual development of archaeol-
ogy and archaeological heritage management in the Netherlands, together 
with attitudes towards cultural heritage, between the first half of the nine-
teenth century and the final decade of the twentieth. The guardians of that 
heritage, in their capacity as “conductors of memory”, have found them-
selves confronted constantly by issues that remain central to archaeology 
as a scientific discipline and to AHM to this day. The core questions here – 
“What is archaeology?”, “What is archaeological heritage management?”, 
“What is valuable heritage, and why?” – are normative and ontological in 
nature, and also draw in the motives for preserving heritage.

From the early nineteenth century, archaeology evolved along two 
distinct lines into a scientific discipline in its own right. The first of these 
is the institutional line represented by the National Museum of Antiqui-
ties and the chair in Archaeology at Leiden. Although dominated origi-
nally by an orientation towards classical antiquity, these later developed 
an interest in Dutch finds. In Leiden, the classic ‘Bildung’ ideal was the 
driving force behind the collection and exhibition of artefacts. 

The second line is the empirical path taken by gentleman collec-
tors and learned societies as they sought and gathered finds out of an 
eclectic curiosity in which archaeology and ethnography were viewed 
as extensions of one another. Early personal observations in the field, 
albeit ad hoc and unsystematic, constituted the tentative beginnings of 
an empirical tradition that would take root in the Physics Society of Gro-
ningen in the last years of the nineteenth century. This current, founded 
upon methods drawn from research in the natural sciences, would be 
formalised with the establishment of the Biological-Archaeological Insti-
tute (BAI) at the University of Groningen in the early 1920s.

However, archaeology would not become a truly autonomous disci-
pline until after the Second World War, when it finally managed to shake 
off the ballast of nationalism and came to regard itself as an empirical 
social science grounded in the neopositivist research model and dedi-
cated to increasing knowledge.

The first chapter also examines the background to the Historic Build-
ings and Monuments Act (Monumentenwet) of 1961, enforcement of 
which was entrusted to the ROB, itself established in 1947. With the idea 
of AHM still comparatively new and developing fast, the various atti-
tudes towards it embrace fundamental intellectual and practical notions 
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concerning its own ultimate purpose, its relationship with the academic 
discipline of archaeology and heritage in general.

Chapter 2 discusses Dutch thinking in the area of town and country 
planning, showing how the provision of a good living environment has 
been a constant factor in planning policy ever since the passage of the 
first Housing Act (Woningwet) in 1901. The second chapter goes on to 
describe how notions as to what constitutes a good living environment, 
and what planning methods can contribute to it, have developed over 
time. This review shows that ideas about the physical organisation and 
planning of such environments have long been nourished by aesthetic, 
social and planning theories.

Four distinct periods in this evolution are identified, each character-
ised by changes or shifts of emphasis in those organisational and plan-
ning ideas with clear repercussions for the quality of the living environ-
ment itself. One of these periods of change occurred in the 1960s, when 
it was realised that conscious application of the deterministic notion 
that the physical environment affects human behaviour can create a 
guiding mechanism. In this vision, rational planning and organisation 
of the built environment could steer social processes. In later years, 
however, the massive scale of the housing projects from this period 
gave way to developments on a smaller scale and in new forms, such as 
the home zone. Residents themselves now wanted a say in the quality of 
the living environment in their own neighbourhood. By the late 1990s, 
so-called “spatial quality” – referring to a combination of experiential 
value, user value and future value – had become the clear guiding prin-
ciple in Dutch planning policy. This morphological interpretation of 
quality, with overall visual impression as a key aesthetic precept, would 
(along with sustainability) become one of the basic principles for the 
new Vinex estates.

The subject of chapter 3 is the development of a methodology to analyse 
the cases under review. Summarised as policy processes, these repre-
sent an approach to the buried archaeological record at three state-des-
ignated Vinex locations, with the principal participants including archae-
ologists, planners and policymakers. The main purpose of the analysis 
is to explain why these actors behave as they do, so the methodology we 
have devised provides a framework that enables us to dissect, describe 
and compare such behaviour in a systematic fashion within the context 
of policy processes. It thus draws upon insights from the policy sciences 
and makes use of certain theoretical concepts, the most important of 

these being ‘action theories’ and ‘congruent meanings’. To help eluci-
date these, an early case from Dutch AHM – Boshoverheide – has been 
taken as an example.

Covering the entire spectrum of political opinion formation, Fischer’s 
theory of the four discursive levels – “the logic of practical deliberation” 
– provides an insight into the stratification of policymakers’ thinking and 
conduct, and so offers a solid basis for a schematic presentation of the 
action theory concept (See figure 3.1)1 An action theory (or interpretive 
frame, in Dutch: handelingstheorie) is the system of internalised ideas 
and beliefs that guide what an individual does in specific circumstances. 
That frame has four layers, divided into a first and a second order. The 
former consists of judging solutions (layer 1) and defining the prob-
lem (layer 2), whilst the latter covers the motives of the actor involved, 
including their underlying beliefs (layer 3), and their final preferences 
(layer 4). This second order can thus be regarded as the perspective or 
mental framework from which the actor looks at a problematic situation 
and its possible resolution.

This actor-based view of the action theory is supported by Hiss-
chemöller’s research into policy problems and how to conceptualise 
them theoretically. Problems are not givens, but rather social constructs. 
Actors may or may not agree upon a particular policy matter, as regards 
either how the problem is formulated or the policy objectives and the 
means used to achieve them.2

The action theory concept can be used to establish a systematic pres-
entation of the questions this study raises concerning the nature of the 
conflicts surrounding the buried archaeological record, how they unfold 
and what consequences they have for that record itself, for the planning of 
building developments and for the quality of the local living environment.

In the literature, the action theory concept was originally developed 
with a focus upon policymakers. It is just as applicable to a variety of 
other professional groups, though, not least archaeologists and plan-
ners. Schön has demonstrated convincingly that not only do practition-
ers of one profession tend to approach problems in a similar way, but so 
too do members of different ones. Moreover, he shares the belief that 
problems are constructs and that actors approach them and the situa-
tions in which they occur from the perspective of their own background 
ideas and priorities.3

1)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996 a and b.

2)  Hisschemöller 1993.

3)  Schön 1983.
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Given all this, it is possible to construct an ideal type of action theory  
for each of the main professional groups covered by our study: archae-
ologists, planners and policymakers. Next, a comparison of these three 
action theories shows that, even when there is a common object to 
policy, such as an archaeological site, it appears at different levels in 
each of them (See fig. 3.7).

In the case of policymakers and planners, that object is situated at 
the second level. But for archaeologists is at the fourth. This disparity is 
the expression of a difference in epistemological status. To policymak-
ers and planners, the significance of the archaeological record lies in its 
instrumental function, and it may be a means whereby they can succeed 
in achieving their own policy objectives. For archaeologists, the record’s 
significance is a normative ontological notion at the fourth level of the 
action theory.

The conclusion, then, has to be that these three professional groups 
are characterised by heterogeneous action theories and so neither a 
“shared” perception of meanings by the actors involved nor consensus 
regarding the values at stake is likely. This in turn raises the question 
of whether those actors can actually work together successfully and, 
through co-ordinated action, arrive at solutions they all support.

As a precondition in this respect – effective co-ordinated action by 
actors with heterogeneous action theories – Grin and Van de Graaf 
introduced the notion of “congruence”.4 Their view is that actively seek-
ing out “congruent meanings” should suffice to bring about mutually 
acceptable solutions. In our case, such meanings can be said to exist 
when every actor involved attributes a positive significance to a piece of 
land as holding the local buried archaeological record, so that it is per-
ceived as meaningful within their own action theory. This attitude holds 
out the prospect that a desirable outcome is achievable, whilst at the 
same time all the different attributed meanings together point the way 
towards a shared solution.

It is in these terms that the three cases have been analysed. Our cen-
tral question was whether opportunities to form congruent meanings 
existed in each case. We also examined whether, and if so how, those 
opportunities were seized – or why they were not – and what precondi-
tions must be met to enable the formulation of congruent meanings.

4)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996a.

The three cases make up the empirical component of this study. Chapters 
4, 5 and 6 address Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf and Nijmegen-
Waalsprong in turn, providing a chronological description of the battles 
for the buried archaeological record between about 1994 and 2004.

The aim of these descriptions is to reveal how the actors involved 
approach the archaeological issue. Our chosen angle is what might be 
called the “actor perspective”, by which we mean that each relevant point 
of view is presented. In describing the actors’ objectives, the means they 
used, how they approached problems, what solutions they advocated 
and their own backgrounds and priorities, our purpose is twofold: on 
the one hand to outline the unfolding situation so as to provide an initial 
insight into the issues and circumstances involved, and on the other to 
enable reconstruction of the main players’ action theories.

The descriptions themselves are based upon an analysis of existing, 
mainly written sources such as policy and development control plans, 
reports of meetings and consultations, letters, research reports and 
newspaper articles.

Topographically, all three sites are in the riverine Betuwe region. 
Administratively, during the period covered by our study they fell within 
the so-called Arnhem-Nijmegen Hub (Knooppunt Arnhem-Nijmegen, 
KAN), which was both a geographical designation and, to some extent, 
a political entity. The KAN had its own executive body with its own aims, 
the most important of which was to improve the region’s economic 
competitiveness. To maximise opportunities in this respect, the KAN 
executive considered it necessary to create a good living and working 
environment.

Elst, Arnhem and Nijmegen were all listed in the 1990 Vinex white 
paper as suitable districts for large-scale housing development. A small 
community with a population of about 17,000, Elst is situated in the 
rural Betuwe to the south of Arnhem. Westeraam, a greenfield site cover-
ing about 220 hectares to the east of Elst’s main built-up area and the 
Arnhem-Nijmegen railway line, has been designated for the construction 
of 2350 homes.

Arnhem, a town of some 135,000 residents, began work on the new 
Driel-Oost Vinex housing estate in 1994. Later renamed Schuytgraaf, 
this development on polderland to the south of the River Rhine covers 
about 440 hectares and will eventually contain 6500 homes.

Nijmegen has a population of some 147,000. Waalsprong, originally 
known as Land over de Waal, lies to the north of the town and is des-
tined to provide 12,000 homes covering an area of approximately 600 
hectares.
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At all these locations, problems related to the buried archaeological 
record can be traced back to the different objectives and priorities being 
pursued by the actors involved. The local authorities wanted to build new 
residential areas, with the quality of the living environment as their guid-
ing principle. With that in mind, the planners were expected to produce 
schemes that make the best possible use of the space available. The 
ROB wanted to anticipate the ratification of the Valletta Convention and 
to make sure that archaeological work followed the proper AHM cycle. 
Since its priority was the scientific value of the buried record as a means 
to enhance our knowledge of the past, the ROB sought to preserve as 
many finds as possible in situ.

At Schuytgraaf, major difficulties arose over Site 10. This is a find of 
Stone Age relics which the ROB decided to designate as a protected 
ancient monument during the planning process. In Elst, there were 
frictions and tensions after the remains of a Roman temple were found 
during excavation work, and also problems with a known site, De Hoge 
Hof, situated right in the centre of the new estate. The main issue in 
Nijmegen was the sheer number of archaeological finds and how to 
treat them with due care. One source of conflict was the construction 
of a major traffic roundabout on what the archaeologists claimed was a 
Stone Age site, which has been given protected status. The local coun-
cil here took the initiative to organise cultural history workshops in an 
effort to agree on solutions to the problems.

The central question in our analysis of the cases, presented in chapter 
7, is whether congruent meanings emerged and what preconditions had 
to be met for them to come about. We then ask what archaeologists, in 
particular, can do to encourage their creation. The analysis concentrates 
upon four episodes where it seemed possible that congruent mean-
ings might appear, but in the end failed to materialise. In these cases, 
congruence would have entailed the find sites being safeguarded for the 
archaeologists, but also making a concrete contribution towards the 
quality of the living environment for the local authorities and planners.

The actors’ action theories reveal a number of attempts to insti-
gate congruence, especially on the part of authorities and planners. 
In Elst, for example, from the outset the local council was very keen to 
exploit the area’s cultural history to help raise the quality of the living 
environment and shape its identity. And in Nijmegen, where the local 
authority’s main priority at first was ecological sustainability, one of the 
episodes we analysed prompted the designation of cultural history as 
a basic factor to be considered in further development of the plans. By 

organising cultural history workshops mentioned above, the council 
afforded participants considerable freedom to come up with creative 
solutions. In Arnhem, however, it was never likely that congruent mean-
ings would be established, even though the consultancy firm Archeo-
Logic did make an attempt. They were ruled out here by the location of 
the find, Site 10, on the most expensive land at the heart of new estate.

In all the episodes we looked at, the ROB focused solely upon the 
scientific value of the archaeological record and showed no interest 
in its cultural and social significance. Consistently rejecting ideas put 
forward by local authorities and planners, its single-minded concern for 
knowledge enhancement was the main reason why congruent meanings 
failed to materialise.

Further study of the frames of meaning has identified five conditions 
that need to be met for congruence to come about. The first three of 
these can be described as examples of what is known as substantive 
rationality, whilst the other two exemplify procedural or interactive 
rationality. 

1 Local authorities and planners must be in a position to identify  
archaeological sites as an instrument in their own policies.

2 Local authorities and planners will only view a site in this way if it  
can be used to “bring the past to life” in a concrete and evocative way.

3 On their own, ideas for “visualisation” – presenting the past to the  
public – are not enough. There must also be guarantees that they  
will be developed and implemented.

4 One or other actor must make a conscious effort to bring about  
congruent meanings.

5 Actors must be prepared to reflect upon their own action theory and  
be open to others’ ideas.

These conditions were met in none of the four episodes we analysed.

 conclusions

If trying to forge congruent meanings is regarded as a solution, and if 
that effort is seen as guided by the five conditions above, then the AMH 
cycle has to be reversed. In other words, the starting point needs to be 
the synthesis rather than the survey that finds the artefact. Which means 
that the first question to ask is: in this case, in this specific situation, 
what might be a synthesis? This inverted perspective begins with the 
present, not the past, with its point of departure being the proposed 
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development of area concerned. That is, by asking such questions as, 
“What potential does the archaeological record hold here, on this site 
and in this situation?”, “What are we going to do with it?” and “How 
can that benefit the quality of the environment?”. An approach of this 
kind eschews assumptions of primacy, for either archaeology or plan-
ning, instead focusing upon the creation of a common object of policy: 
an artefact. The objective should be to initiate a process in which those 
involved establish congruent meanings in respect of that artefact.  
This means that local authorities and planners, for whom it has an 
instrumental meaning, acquire an artefact with the desired significance 
and also, for archaeologists, with the potential to enhance knowledge 
now or in the future.
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 Lijst met afkortingen

AAI  Aanvullende Archeologische Inventarisatie
AAO  Aanvullend Archeologisch Onderzoek
ADC  Archeologisch Dienstencentrum
AIC  Archeologisch Informatie Centrum
AMZ  Archeologische Monumentenzorg
AUP  Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam
AWN  Archeologische Werkgemeenschap Nederland
BAI  Biologisch Archeologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
BAS  Begeleidingsgroep Archeologie Schuytgraaf
Bro  Besluit op de ruimtelijke ordening 
BLS  Besluit Locatiegebonden Subsidies
CAA  Centraal Archeologisch Archief
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek
CHS  Cultuurhistorische Hoofdstructuur
CMA  Centraal Monumentenarchief
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
HSL  Hoge Snelheidslijn
GEM  Grondexploitatie Maatschappij
GS  Gedeputeerde Staten
IPO  Interprovinciaal Overleg
IPP  Instituut voor Pre-en Protohistorie, Universiteit van Amsterdam
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(K)NOB  (Koninklijke) Nederlandse Oudheidkundige Bond
LNV  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
NOaA  Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
NBP  Natuurbeleidsplan
NMP  Nationaal Milieubeleidsplan
NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OKW  (voormalig) Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
PKB  Planologische kernbeslissing
PPC  Provinciale Planologische Commissie
PPS  Publiek Private Samenwerking
PvE  Programma van Eisen
RAAP  (Stichting) Regionaal Archeologisch Archiverings Project
RACM  Rijkdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
RAM  Rapporten Archeologische Monumentenzorg
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RDMZ  Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RIA  Rijksinspectie archeologie
RMO  Rijksmuseum voor Oudheden
RMNO  Raad voor het Milieu-en Natuuronderzoek
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ROB  Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
ROM  Ruimtelijke Ordening en Milieu
RPD  Rijksplanologische Dienst
RWS  Rijkswaterstaat
SBO  afdeling Stedenbouw gemeente Elst
SPVE  Stedenbouwkundig Programma van Eisen
SGR  Structuurschema Groene Ruimte 
TK  Tweede Kamer
TRAP  Toeristisch Recreatief Archeologisch Project 
UvA  Universiteit van Amsterdam
Vinex  Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VenW  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WRR  Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid
WVC  (Voormalig) Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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van Van Giffen, Bron: Bloemers J.H.F./ L.P.Louwe Kooijmans / H. Sarfatij, 1981  
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143,5x136,5 cm, Metropolitan Museum, New york. Bron: www.metmuseum.org/
works_of_art/collec.

fig. 1.5 D. Cannegieter. Vondsten uit de wierde te Hallum, 1870, aquarel, Fries Museum, 
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(Dorestad), datering: 755-800, diameter 8,5 cm. Bron: Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden.

fig. 1.7 Cyclische opvatting van de monumentenzorg (naar Van Es). 
fig. 1.8 AMZ-cyclus. Bron: ROB/Ministerie van OCenW 1995, 21.

fig. 2.1 ‘Plattegrond der Stad Arnhem’, behorende bij ‘Plan tot den uitleg van de stad 
Arnhem’, 1853. H.J. Heuvelink (1806-1867). Bron: Lavooij 1990, 38.

 fig. 2.2 Keizer Karelplein, Nijmegen in 1938, aangelegd in 1879. Bron: B. Gunterman 
2006: 33.

fig. 2.3 Stedenbouwkundige uitbreidingsmodellen: concentrisch, radiaal en door middel 
van satellietsteden. Bron: Van Schendelen 1997, 158.

fig. 2.4 Plan voor Gooistad, 1926. Bron: Ottens 1975.
fig. 2.5 Verstedelijkingsvorm volgens de Eerste Nota. Schets van de RPD. Bron: yap, 

Hong Seng, 2000, 130.
fig. 2.6 Schets van de agglomeratie Amsterdam, eind jaren vijftig. Bron: Bolte&Meijer 

1981, 221.
fig. 2.7 Algemeen uitbreidingsplan Amsterdam, 1935. Van Eesteren, Van Lohuizen. Bron: 

Wikimedia Commons.
fig.2.8 Fragment ruimtelijke structuurschets van Nederland omstreeks 2000. 
 Bron: Tweede nota over de ruimtelijke ordening, 1966.
fig. 2.9 Schetsmatige toelichting van het begrip ‘stadsgewest’. 
 Bron: Naar Tweede nota  1966: 84.
fig. 2.10 Fragment integratiekaart Vierde nota. Schets van de Stedenring. 
 Bron: Vierde nota over de ruimtelijke ordening, 1988: 36. 
fig. 2.11 Criteria voor de locatiekeuzen van nieuwe uitbreidingslocaties. 
 Bron: Vinex 1990, deel 1: 140. 

fig. 3.1 Vier niveau’s van oordeelsvorming, naar Fischer 1995, 17-23.
fig. 3.2  Vier typen beleidsproblemen en corresponderende bestuurlijke strategieën 
 Bron: Hisschemöller 1993.
fig. 3.3 Studies voor woningbouw, J.J.P. Oud. Bron: Wonen/TABK 1983, (3) 14.
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fig. 3.4 Handelingstheorie archeologen.
fig. 3.5 Handelingstheorie planners.
fig. 3.6 Handelingstheorie beleidsmakers.
fig. 3.7 Handelingstheorieën van archeologen, planners en beleidsmakers.

fig. 4.1 Plangebied Westeraam  
fig. 4.2 Ontwerp stationslocatie. Bron: kopie ROB.
fig. 4.3 Inventarisatie plangebied Westeraam met de drie monumenten. Bron: RAAP 115
fig. 4.4 Functiestructuur Westeraam. Bron: buro5 Maastricht.
fig. 4.5 Beleidskader bestemmingsplan.
fig. 4.6 Vooraanzicht van de Gallo-Romeinse Tempel met waterput en palissade, rond 100 

na Chr; reconstructie door PANSA. Bron: PANSA BV.
fig. 4.7 Schets van de verschillenende fases van de tempel en tempelterrein. 
 Bron: Bureau Archeologie Nijmegen.
fig. 4.8 Opgraving van het tempelcomplex. Bron: Bureau Archeologie Nijmegen.
fig. 4.9 Ontwerp deel Centrale Zone. Bron: GEM Westeraam.
fig. 4.10 Schoolgebouw Westeraam, 2003-2007, bureau Kraaijvanger - Urbis. 

Bron: Kraaijvanger - Urbis.

fig. 5.1 Plangebied Schuytgraaf .
fig. 5.2 Stedenbouwkundige hoofdopzet, Plan Christiaanse.
 Bron: website Christiaanse Architects & Planners. 
fig. 5.3 Archeologische beleidskaart. Bron: RAAP 106, 1995.
fig. 5.4 Raamplan RAAP 199, 1996: 60.
fig.5.5 Archeologische vindplaatsenkaart op geomorfogenetische ondergrond. 
 Bron: RAAP 199, 1996. Kaartbijlage 1.
fig. 5.6 Overzicht aanbevelingen gebaseerd op het RAAP-rapport 199, 1996.
fig.5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf. Bron: Bestemmingsplan Schuytgraaf, 4 

januari 1999: 56.
fig. 5.8 Fragment plangebied Schuytgraaf met vindplaats 10. Bron: website GEM 

Schuytgraaf.
fig. 5.9 Overzicht van de maximale diepte van toegestane bodemingrepen. 
 Bron: RAAP 368, 1998: 42.
fig. 5.10 Website gemeente Arnhem over vindplaats 10.
fig. 5.11 Art 11 van de Monumentenwet 1961.
fig. 5.12 Tunnelmodel ultrakort. Bron: GEM Schuytgraaf, 2001: 28. 
fig. 5.13 Campus 3 model. Bron: GEM Schuytgraaf, 2001: 23. 
fig. 5.14 Corridor 2 model. Bron: GEM Schuytgraaf, 2001: 19. 
fig 5.15 Monument vindplaats 10, januari 2005. Bron: GEM Schuytgraaf 2005: 17.
fig. 5.16 Schema van ideeën voor de inrichting van het monument. Bron: ArcheoLogic, 12 

juli 2002: 7.
fig. 5.17 Winnend ontwerp De Landing voor de inrichting van het monument. 
 Bron: GEM Schyutgraaf, 2005: 52.

fig. 6.1 Plangebied Waalsprong.
fig. 6.2 Affiche tegen de voorgenomen sloop van  de Romeinse muur. Bron: Enckevort,  

H. van / J. Thijssen,1999: 14.
fig. 6.3 Toekomstig imago: nieuwe eigen identiteit en horend bij de stad. Bron: Het Land 

over de Waal, Structuurplan / Gemeente Nijmegen, 1996: 19.
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fig. 6.4 Schets planconcept. Bron: Het Land over de Waal, Structuurplan / Gemeente 
Nijmegen, 1996: 25.

fig. 6.5 De twee netwerken, blauwe en grijze stromen. Bron: Het Land over de Waal, 
Structuurplan / Gemeente Nijmegen, 1996: 69.

fig. 6.6 Structuurplan 1995. Bron: Masterplan Stadas / Gemeente Nijmegen, mei 1997.
fig. 6.7 Overzicht archeologische vindplaatsen in het plangebied per 1-10-2001 (gegevens 

van RAAP en Bureua Archeologie Nijmegen). 
 Bron: Milieueffectenrapport Waalsprong 2002: 30.
fig. 6.8 Cultuurhistorische waarden in het plangebied. Bron: Naar Het Land over de Waal, 

Structuurplan / Gemeente Nijmegen, 1996: 17.
fig. 6.9 Overzicht masterplannen. Bron: Masterplan woonpark Oosterhout / Gemeente 

Nijmegen, ontwerp mei 1997: 3.
fig. 6.10 Verkeerstructuur Stadsas met geplande ovatonde. Bron: Website gemeente 

Nijmegen.
fig. 6.11 Plattegrond van het grafveld in Lent. Bron: Naar Broeke, P.W. van den, 2002b: 22.
fig. 6.12 De Man van Lent. Bron: Broeke, P.W. van den, 2002b: 23.
fig. 6.13 Voorkeursmodel Waalsprong 2002. Bron: Voorkeursmodel Waalsprong, Bijlage C /

Gemeente Nijmegen, 2002.
fig. 6.14 Voorkeursmodel Waalsprong 2003. Bron: Website gemeente Nijmegen.

fig. 7.1 Handelingstheorie gemeente Elst episode Hoge Hof.
fig. 7.2 Handelingstheorie planners Elst episode Hoge Hof.
fig. 7.3 handelingstheorie ROB episode Hoge Hof.
fig. 7.4 Handelingstheorie gemeente Elst episode tempel.
fig. 7.5 Handelingstheorie GEM episode tempel.
fig. 7.6 Handelingstheorie ROB episode tempel.
fig. 7.7 Handelingstheorie ArcheoLogic.
fig. 7.8 Handelingstheorie ROB.
fig. 7.9 Handelingstheorie GEM.
fig. 7.10 Handelingstheorie gemeente Nijmegen.
fig. 7.11 Handelingstheorie ROB.
fig. 7.12 Handelingstheorie planners Nijmegen.
fig. 7.13 Referentiebeeld De Landing. Bron:  Gem Schuytgraaf 2005: 1.
fig. 7.14 Winnend ontwerp De Landing. Bron: Gem Schuytgraaf 2005: 60.
fig. 7.15 Visualisatie Romeins badhuis in Leidsche Rijn. Bron: Foto gemeente Utrecht.
fig. 7.16 Visualisatie Romeinse villa bij Plasmolen, Limburg. Bron: Foto 

Natuurmonumenten.


