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 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.

beleidskader bestemmingsplan

– Bestemmingsplan Buitengebied dorp Elst
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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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