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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.


