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 gROENE staD IN DE bEtuwE:  
aRNhEm-schuytgRaaF 

 

 Proloog

Op 10 juni 2003 slaat burgemeester P. Krikke van de gemeente Arnhem 
in het dan nog lege polderlandschap de eerste paal in de grond waar de 
wijk Schuytgraaf moet verrijzen. Historische grond waar al duizenden 
jaren voor Christus mensen woonden, zo zegt de directeur van een 
projectontwikkelingsmaatschappij, betrokken bij de ontwikkeling van 
Schuytgraaf tijdens de feestelijke bijeenkomst. Ook in de Romeinse tijd 
was het gebied bewoond en van de recente geschiedenis zijn sporen 
aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.

Een maand later verwerpt de Raad van State het laatste beroep van 
de milieuorganisatie Geen S 101 en bekrachtigt daarmee het bestem-
mingsplan Schuytgraaf. De eerste paal is nu definitief de start voor de 
bouw van de nieuwe woonwijk, meer dan tien jaar na de verschijning 
van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra.

Hoe is de gemeente omgegaan met de ‘historische gronden’ in 
die tien jaar, wat hebben de archeologen precies ontdekt en hoe gaan 
zij met die vindplaatsen om? In dit hoofdstuk zal het verloop van het 
beleidsproces worden geschetst, waarbij de nadruk ligt op de interactie 
en communicatie tussen de betrokken actoren. In de start van dit pro-
ces zijn de ROB en de stichting RAAP de actoren die het archeologisch 
‘belang’ vertegenwoordigen, en de gemeente Arnhem, in het bijzonder 
de Dienst Stadsontwikkeling, moet ervoor zorgen dat de nieuwbouw-
wijk wordt gerealiseerd. In een latere fase stelt de gemeente een eigen 
archeoloog aan en wordt de grondexploitatiemaatschappij opgericht, 
die het archeologisch adviesbureau ArcheoLogic contracteert.

In het uitbreidingsgebied Driel-Oost, zoals vastgelegd in het Vinex-
uitvoeringsconvenant (figuur 5.1), had de gemeente Arnhem al eerder 
woningbouw gepland. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het tekort 
aan woningen de grootste prioriteit binnen het geheel van het weder-
opbouwproject. De gemeente Arnhem is na de grote verwoestingen 
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figuur 5.1 Plangebied Schuytgraaf.
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directeur van de ROB en specialist Romeinse tijd, vermoedt namelijk 
dat de eerder aangetroffen overblijfselen wel eens de resten van een 
Romeins castellum kunnen zijn en dus van grote wetenschappelijke 
waarde. Willems baseert dit idee onder andere op de bodemkaart van 
het gebied, het onderzoek van de archeoloog Modderman en op de 
uitgebreide en jarenlange waarnemingen van de gebroeders Gerritsen, 
amateurarcheologen woonachtig in Driel.2

Het toekennen van een waardering aan een terrein met archeolo-
gische overblijfselen en het vinden van argumenten voor wettelijke 
bescherming blijkt in de praktijk gecompliceerd te zijn. De boringen die 
nu gezet worden op de percelen, ook in een aangrenzend perceel, geven 
geen aanwijzingen voor oude woongronden. Integendeel, de veldtechni-
cus Noordam constateert dat het aangrenzende terrein3 door intensieve 
tuinbouw ‘één groot warenhuis is geworden’ en hij vindt het dan ook 
niet zinvol het terrein wettelijk te beschermen. De twee boringen die hij 
zet in het al in 1972 onderzochte perceel, waar de boomgaard inmiddels 
gerooid is en in gebruik als weiland, ‘wijzen ook in genen dele op oud-
heidkundige verschijnselen’. 

De provinciaal archeoloog, die nu ingeschakeld wordt, vindt het 
gebied belangrijk genoeg om te beschermen; de vondsten liggen name-
lijk diep genoeg en op een flank van een bedding die ‘in de Romeinse 
tijd open lag’. In zijn ogen gaat het om ‘een uitgestrekte woongrond 
van, archeologisch gezien althans, hoge kwaliteit’. De drie archeologen 
hanteren dus verschillende criteria om de waarde te bepalen van de 
terreinen. Voor Noordam is de gaafheid van de relicten doorslaggevend, 
voor Willems de vondsten in de loop van jaren gedaan plus de geomor-
fogenetische ondergrond, terwijl de provinciaal archeoloog de dieptelig-
ging van de vondsten (aanname: hoe dieper de vondsten hoe minder 
verstoord) en de oude bodem als het argument aanhaalt. De besluitvor-
ming vindt plaats in een overleg tussen de drie heren waarin het expert-
judgement van Willems uiteindelijk de doorslag geeft. De beide percelen 
zullen voorgedragen worden voor wettelijke bescherming, maar de 
procedure loopt vertraging op. In de tussentijd krijgen de terreinen de 
status van ‘meldingsgebied’.

2)  De bodem van de Betuwe is al in de jaren vijftig gekarteerd 

in verband met diverse ruilverkavelingen en zogenaamde 

‘oude woongronden’ worden op de bodemkaarten speciaal 

aangegeven. Modderman (1949, 1955) heeft vondsten 

systematisch vergeleken met deze woongronden.

3)  Perceel 329.

van de oorlog bijna continu met bouwen en plannen bezig. Nog voor 
de wederopbouwplannen in de binnenstad zijn voltooid, zoekt de 
gemeente al naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden, ook gestimuleerd 
door de bevolkingsprognoses van de Tweede nota ruimtelijke ordening 
(1966). De nota voorziet een buitensporige hoge bevolkingsgroei, de 
verwachting is dat Nederland in het jaar 2000 twintig miljoen bewoners 
zal tellen. Voor de Arnhemse regio wordt deze aanwas geschat op een 
half à één miljoen inwoners. Voldoende redenen om grootscheepse 
uitbreidingsplannen op stapel te zetten. Als een paar jaar later blijkt dat 
de prognoses er flink naast zitten, is dit voor het Arnhemse gemeente-
bestuur geen reden om de plannen te wijzigen. Hoewel de ‘sprong over 
de Rijn’ lange tijd een controversiële kwestie vormde in de gemeente-
politiek, blijft er nu weinig anders over dan een uitbreiding in zuidelijke 
richting, dus aan de andere kant van de Rijn. Het ontwikkelingsplan 
Groot Malburgen wordt geboren en krijgt vorm op de tekentafels van 
de gemeentelijke planologen. De bebouwing van Driel-Oost – als indus-
triegebied – is al opgenomen in dit plan, waarvan de omvang nauwelijks 
kleiner is dan het huidige, later Schuytgraaf genoemde plangebied. De 
bouw in Driel-Oost gaat echter in jaren zeventig niet door, wel worden 
de polders Elderveld, het Broek en Rijkerswoerd omgevormd tot woon-
wijken. 

Ook de ROB was in de jaren zeventig al actief in het latere plange-
bied. Naast het doen van opgravingen en wetenschappelijk onderzoek 
is het vergroten van de kennis over de horizontale verspreiding van 
archeologische relicten een doelstelling van de ROB. De contacten met 
amateurarcheologen en de regelmatig binnenkomende vondstmeldin-
gen zijn daar zeer behulpzaam bij. Tegen deze achtergrond verkent de 
provinciaal archeoloog van de ROB voor Gelderland in de jaren zeventig 
een terrein in de buurt van Driel. Het terrein heeft een agrarische func-
tie en is in gebruik als akker, weide en boomgaard, terwijl een gedeelte 
dienst doet als kwekerij. De provinciaal archeoloog lijkt het terrein niet 
erg belangrijk te vinden in ‘archeologische zin’.1 Hij treft weliswaar 
sporen van menselijke bewoning aan uit IJzertijd en Romeinse tijd en 
constateert in het noorden een gedeelte met een hogere ligging, maar 
de grond is door de vroeger in de Betuwe veel voorkomende tabaksteelt 
diep verstoord. Het perceel wordt dan ook niet voorgedragen voor wet-
telijke bescherming, noch voor opgraven. Toch wordt het gebied elf 
jaar later, in 1983, opnieuw door de ROB bezocht. W. Willems, de latere 

1)  Het betreft perceel 22, De Baarskamp genoemd. Na 

kadastrale wijziging krijgt het perceel nummer 337. 
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Naast deze verplicht aan te geven ‘voorgenomen activiteit’ wordt een 
alternatief geschetst: ‘het Groene Netwerk’. Op basis van een vergelij-
king van deze twee alternatieven is het ‘meest milieuvriendelijk alterna-
tief’ ontwikkeld. De uiteindelijke keuze is voor het plan Christiaanse.

Inventarisatie van het plangebied

In deze voorbereidingsperiode van planontwikkeling en m.e.r wordt 
het plangebied ook onderzocht op het voorkomen van archeologische 
relicten. Na overleg met de ROB geeft de gemeente de Stichting RAAP 
de opdracht dit onderzoek uit te voeren. RAAP heeft zich sinds de 
oprichting in 1985 gespecialiseerd in het opsporen van archeologische 
resten via non-destructieve methoden. De reden voor het onderzoek is 
de verwachting dat het bodemarchief ernstig wordt bedreigd door de 
nieuwbouwplannen.

RAAP voert van 1995 tot 1998 in totaal drie onderzoeken uit in het 
gebied. Het eerste onderzoek bestaat uit een Standaard Archeologische 
Inventarisatie (SAI), een bureaustudie om alle in het archief bekende 

5.1 Fase 1 (1994-1997) – inventarisaties en planontwikkeling

Als de gemeente in 1994 een begin maakt met de ontwikkeling van de 
polders ten zuiden van de Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost 
met een totale omvang van 440 ha voor de bouw van 6500 woningen, 
en de Nota van ambities uitbrengt, liggen er al twee archeologische 
‘meldingsgebieden’ in het plangebied (A en B) en twee net buiten het 
gebied (C en D) bij Driel (figuur 5.3).

De behoefte aan woningen is groot in Arnhem, ook in de regio, de 
gemeente gaat daarom voortvarend van start met een ambitieus pro-
gramma. Ruimtelijke kwaliteit, hoogwaardige architectuur, aandacht 
voor het milieu, duurzaamheid, spiegelbeeldig bouwen en meer van der-
gelijke concepten moeten allemaal in de nieuwe wijk worden verwezen-
lijkt. De nieuwbouw zal vooral gericht zijn op hogere inkomensgroepen, 
naast de verplichte sociale woningbouw; de beide categorieën zullen in 
gedifferentieerde wijken worden gerealiseerd.

De grenscorrecties die noodzakelijk zijn, omdat de locatie tot het 
grondgebied van de gemeenten Heteren en Elst behoort, zijn snel 
geregeld en worden in een convenant vastgelegd waarin onder andere 
afspraken zijn gemaakt over de relatie tussen verstedelijking en het 
behoud van landschappelijke elementen waar de niet te bebouwen 
zones zijn aangegeven.4 De complexiteit van het planproces voor een 
grote Vinexwijk is af te lezen aan de opleveringstermijn van de eerste 
woningen, die vóór 1 januari 2005 is gepland.

Na deze eerste stappen start het college van B&W de procedure van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) die verplicht is voor nieuwbouwwijken 
waar meer dan vierduizend woningen zullen worden gebouwd. Om tijd 
te winnen werkt de gemeente tegelijkertijd aan de m.e.r., de ontwik-
keling van de planvorming op weg naar het bestemmingsplan en een 
stedenbouwkundig ontwerp. Zo kunnen de verschillende procedures 
en plannen op elkaar worden afgestemd. De gemeente ontwikkelt drie 
alternatieven, waarin de milieueffecten van de inrichtingsplannen wor-
den beschreven. De gemeente zelf heeft een voorkeur voor het steden-
bouwkundig ‘Plan Christiaanse’, genoemd naar de ontwerper.5

4)  Op 1 januari 1995 is Schuytgraaf toegevoegd aan de 

gemeente Arnhem.

5)  Christiaanse Architects & Planners, Visie op de ontwikkeling 

van de vinex-locatie Driel-Oost Arnhem, december 1994. Idem, 

Concept ontwikkelingsplan Driel-Oost, oktober 1995.

figuur 5.2 Stedenbouwkundige hoofdopzet, Plan Christiaanse.
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Uitgangspunt van de adviezen is dat de belangrijke zones zoveel moge-
lijk ontzien moeten worden door bijvoorbeeld de waardevolle terreinen 
te integreren met landschappelijke elementen en de inrichting van het 
groen. De historisch-geografi sche identiteit van het plangebied zou 
zodoende behouden kunnen worden. Maar graafwerkzaamheden voor 
groenaanleg dienen te worden vermeden.

Een dergelijke beleidskaart is uiteraard veel te globaal voor de 
gemeente en de planners, bijna twee derde van het plangebied is in 
archeologische zin min of meer waardevol. Dat betekent dat er eigen-
lijk helemaal niet gebouwd kan worden. RAAP ziet ook wel in dat de 
geschetste aanpak ‘slechts beperkt uitvoerbaar is’ en bepleit daarom 
een tweede onderzoek in een vroeg stadium van de planontwikkeling 
waarin een meer gedetailleerde verkenning en een waardering van de 
zes vindplaatsen uitgevoerd zal worden.

Nu blijkt ook op welke normatieve grondslag de aanbevelingen geba-
seerd zijn: ‘Waardevolle vindplaatsen behoren, indien mogelijk, door 
middel van planaanpassing te worden beschermd. Als deze mitigerende 
maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden, is een opgraving noodza-
kelijk, om zoveel mogelijk oudheidkundige informatie veilig te stellen.’7

In het tweede onderzoek zijn zoals aangekondigd met de beleidskaart in 
de hand terreinen geselecteerd voor een systematische kartering door 
middel van booronderzoek en oppervlaktewaarnemingen.8 Bovendien is 
rekening gehouden met de planning van de te bebouwen gedeelten; op 
de plaatsen waar geen grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden is dus 
niet gekarteerd.

Anders dan de fasen van de AMZ-cyclus en het raamplan uit het 
onderzoeksvoorstel van RAAP waarin inventariseren en waarderen twee 
onderscheiden stappen zijn, is om tijd en geld te sparen het inventa-
riserende onderzoek direct gecombineerd met het waarderen van het 
gevondene. Voor de waardering hanteert RAAP vier categorieën,9 die 
gebaseerd zijn op de informatiewaarde van de vindplaatsen. Deze infor-
matiewaarde is uitsluitend bepaald op grond van de kwalitatieve, fysieke 
conditie van de vindplaatsen en het type vindplaats. De kwaliteit wordt 
gemeten met de criteria gaafheid en conservering, het type vindplaats 
wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde complextype (nederzet-
ting, grafveld enzovoort). Zo gedefi nieerd betekent ‘informatiewaarde’ 

7)  Idem: 15.

8)  RAAP-rapport 199, 1996.

9)  1. Grote waarde, 2. Belangrijke waarde, 3 Minder 

belangrijk, 4. Weinig of geen waarde (RAAP 199, 1996).

gegevens, zoals relevante kaarten en literatuur, op te sporen en die ver-
volgens te controleren in het veld door middel van boringen en opper-
vlaktewaarnemingen, een AAI.6 Het resultaat is een ‘beleidskaart’, een 
nieuw product van RAAP. De beleidskaart deelt het plangebied in drie 
zones in (belangrijke, minder belangrijke en niet belangrijke archeologi-
sche zones) en is bedoeld om de gemeente te assisteren bij de besluit-
vorming aangaande de in archeologisch opzicht belangrijke gebieden, 
waarin zes vindplaatsen zijn geconstrueerd (fi guur 5.3). Op basis van de 
beleidskaart worden per zone adviezen en aanbevelingen gedaan.

6)  RAAP-rapport 106, 1995.

figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.figuur 5.3 Archeologische beleidskaart, RAAP 106, 1995.
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Wat wel onmiddellijk duidelijk wordt, is dat bijna alle vindplaatsen 
opnieuw onderzocht moeten worden door middel van proefsleuven om 
nader te bepalen welke maatregel de voorkeur verdient (fi guur 5.6). 11

De hoogste waardering is toegekend aan de vindplaatsen 7 en 10; 
deze zouden bij voorkeur beschermd moeten worden. Over de vorm 
van bescherming laat RAAP zich niet uit. Voor het cluster van vindplaat-
sen rond boerderij De Laar, waar naast vindplaats 7 ook de nummers 
4, 6, 8 en 9 liggen, wordt echter geadviseerd dit te beschermen door 
inpassing in de plannen. Volgens de stand van zaken in de planvorming 
op dat moment zijn er op die plek namelijk geen diepe bodemingrepen 
gepland, waardoor de inpassing geen probleem hoeft op te leveren. 
Toch zullen alle vindplaatsen, behalve vindplaats 10, geheel of gedeelte-
lijk opgegraven worden.12

11)  Gezien de eerder vermelde onduidelijkheid van de 

adviezen is dit overzicht mijn interpretatie. In een later 

stadium geeft ArcheoLogic een net iets andere interpretatie.

12)  Bestemmingsplan ‘Schuytgraaf’ van de gemeente 

Arnhem d.d. 4 januari 1999: 87, 88.

of een archeoloog überhaupt de sporen en vondsten nog voldoende 
kan lezen. Op deze manier zijn de al bekende zes vindplaatsen, het 
meldingsgebied A (op de nieuwe kaart nummer 11) en vier nieuwe vind-
plaatsen – in totaal 11 – gewaardeerd (fi guur 5.5). Niet expliciet meege-
wogen wordt de waarde van die informatie in een bredere context, met 
andere woorden: waar de informatie aan zou kunnen bijdragen. Een der-
gelijk referentiekader ontbreekt. De gebruikte waarderingscategorieën 
worden vervolgens gekoppeld aan beheersmaatregelen. Elke vindplaats 
wordt afzonderlijk beschreven, ingedeeld in een categorie en voorzien 
van een aanbeveling met betrekking tot het beheer, meestal uitgedrukt 
in beschermen en/of opgraven. Ondanks de uitvoerige beschrijving en 
de vele afbeeldingen zijn de conclusies en aanbevelingen niet transpa-
rant, het rapport is daarom moeilijk toegankelijk voor leken.10 

10)  Zo corresponderen de aanbevelingen per vindplaats niet 

altijd met aanbevelingen zoals in de conclusie omschreven. 

Verwarrend is ook het gebruik van terminologie zoals: bij 

voorkeur opgraven, eventueel beschermen of opgraven, 

eventueel opgraven, gedeeltelijk opgraven enz.

figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
RAAP 199, 1996.

figuur 5.4 Raamplan RAAP 199, 1996. figuur 5.5 Archeologische vindplaatsenkaart 
op geomorfogenetische ondergrond, 
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5.2 Fase 2 (1997-2001) – gemeentelijk archeologiebeleid  
en vindplaats 10: de eerste confrintatie

Naar een gemeentelijk archeologiebeleid

De gemeente is intussen naast de m.e.r. en de ontwikkeling van een 
stedenbouwkundig plan bezig met beleidsvorming ten aanzien van de 
archeologie. De Dienst Stadsontwikkeling (SO) bepleit dat de gemeente 
een eigen archeologiebeleid moet gaan voeren en de archeologie niet 
meer moet overlaten aan de ROB en de vrijwilligers van de Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland (AWN). De archeologienota 
Onzichtbaar maar niet Onverschillig (1997) bevat vooral argumentaties 
ten gunste van dit eigen beleid in de vorm van het aanstellen van een 
gemeentearcheoloog en is gericht op het overtuigen van het gemeen-
tebestuur. De inhoud van het beleid komt minder uit de verf, maar de 
nieuwe gemeentearcheoloog en het op te zetten apparaat kunnen dit 
nader formuleren.

De aanleiding voor de beleidsnota is het anticiperen op de imple-
mentatie van het Verdrag van Malta, dat de gemeenten een grotere 
verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het archeologisch 
erfgoed zal verlenen. Dit betekent dat ook Arnhem een beleid en instru-
mentarium moet ontwikkelen. De ontwikkelingen in de KAN-regio en de 
Overbetuwe, ook op het gebied van de archeologie, maken het wenselijk 
dat Arnhem een gelijkwaardige partner van de ROB en Nijmegen wordt.

Hoewel in de naoorlogse wederopbouwperiode veel archeologisch 
onderzoek is verricht door de conservator van het Gemeentemuseum 
en de vrijwilligers van de AWN, ontbreekt het aan een consistent 
archeologiebeleid en is er zelfs sprake van een achterstand. Een nieuw 
gemeentelijk archeologiebeleid moet echter niet opgevat worden als 
uitsluitend opgraven, maar als AMZ in de zin van Malta. Behoud en 
beheer van het bodemarchief staan centraal als onderdeel van een 
integraal erfgoedbeleid. Zo beschouwd draagt het erfgoed bij aan ste-
denbouwkundige ontwikkelingen en daarmee aan het versterken van de 
belevingswaarde en identiteit van de stad. Burgers kunnen meer bewust 
worden gemaakt van cultuurhistorische waarden van stad en omgeving. 
Bovendien heeft het stadsbestuur een verantwoordelijkheid voor cul-
tuur, waaronder ook het beheer van het bodemarchief in al zijn aspec-
ten, omdat het leren kennen en doorgronden van de eigen geschiedenis 
fundamenteel is.

Relativeerde RAAP zelf al de resultaten van haar eerste onderzoek in 
die zin ‘dat er bij een kartering nooit sprake kan zijn van een volledige 
inventarisatie van het aanwezige bodemarchief’ en dat er geen garan-
ties gelden ‘dat er geen archeologische waarden in de niet belangrijke 
archeologische zones worden aangetroffen’,13 het rapport van het 
tweede onderzoek is omzichtig en behoedzaam van toon, zeker als 
het gaat om de grenzen en omvang van de vindplaatsen. En inderdaad 
wordt verreweg de belangrijkste vindplaats, nummer 10, waar overblijf-
selen zijn vastgesteld uit de steentijd, gevonden op een pleistocene 
zandopduiking in een niet belangrijke zone die in tegenstelling met de 
systematiek van de beleidskaart niet gekarteerd zou worden. De betrek-
kelijkheid van een beleidskaart wordt hiermee nogmaals aangetoond. 
Vindplaats 10 zal nog een cruciale rol spelen in dit verhaal. Zoals ver-
meld, wordt de wetenschappelijke waarde van deze vindplaats hoog 
aangeslagen door archeologen. Maar de locatie van de vindplaats, pre-
cies in het geplande tracé van de ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, is 
op zijn minst lastig te noemen.

Over de rest van de vindplaatsen is gedurende de eerste twee fasen 
in het planproces overeenstemming tussen de betrokkenen.

13)  RAAP-rapport 106, 1995: 17.

figuur 5.6 Overzicht aanbevelingen gebaseerd op het RAAP-rapport 199, 1996.

aanbeveling vindplaatsnummer aantal vindplaatsen

Proefsleuven 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 8

Bij voorkeur  
beschermen

3, 4 en 8, 7, 9, 10 en 11 7

Eventueel beschermen 
of opgraven

1 en 6 2

Eventueel opgraven 2 1

Controle bij graafwerk-
zaamheden

5 1
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met de aanleg van de belangrijkste verkeerswegen. De ROB, die zichzelf 
verantwoordelijk acht voor het beleid in alle Vinexlocaties, is al op de 
hoogte via RAAP van vindplaats 10. Ook is intern al nagedacht over de 
wenselijkheid van een wettelijke bescherming van de vindplaats.

Bij het overleg dat de gemeentearcheoloog organiseert, zijn de 
steentijdspecialisten en de sector Behoud regio Oost van de ROB aan-
wezig, alsook een medewerker van RAAP. Iedereen is het eens over de 
bijzondere kwaliteit en de wetenschappelijke waarde van de vindplaats, 
gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat de materiële overblijfselen goed 
geconserveerd zullen zijn. Die kans is groot, omdat de resten erg diep 
en onder de grondwaterspiegel liggen. Gronden genoeg om de vind-
plaats wettelijk te beschermen en van nationaal belang te verklaren. 
Dit uitgangspunt roept geen discussie op en wordt unaniem aanvaard. 
Alternatieven komen niet aan de orde.

Hoewel de gemeente al heeft toegezegd rekening met de vindplaats 
te willen houden, vormt de locatie van de vindplaats wel een probleem. 
Al zou de vindplaats ingepast kunnen worden, dan nog bestaat het 
gevaar dat bodemverstorende ingrepen in de nabijheid schade toebren-
gen. Vindplaats 10 ligt lastig: precies in het centrum van de nieuw te 
bouwen wijk en gedeeltelijk in het tracé van de enige ontsluitingsweg. 
Over de effecten van diverse ingrepen op een steentijdvindplaats, die 
toch 1.90 m onder het maaiveld ligt, is echter weinig bekend bij de aan-
wezige archeologen. Daarom is allereerst een inventarisatie noodzake-
lijk van alle bodemingrepen die een nadelige invloed zullen hebben op 
de waterhuishouding van het gebied, ook op de belasting van de bodem 
en van de meer directe verstoringen, zoals het aanleggen van het weg-
cunet en het aanbrengen van heipalen. Deze inventarisatie moet leiden 
tot het vaststellen van de randvoorwaarden die in acht genomen moe-
ten worden bij de bescherming van de locatie. Dit is noodzakelijk om de 
vindplaats voor te dragen als wettelijk beschermd monument. Boven-
dien is het essentieel om meer zekerheid te krijgen over de grenzen van 
de vindplaats. RAAP zou dit onderzoek kunnen doen en tegelijkertijd 
nog meer gegevens verzamelen over de aard, ouderdom en kwaliteit van 
vindplaats 10.

Nu had RAAP in 1996 een offerte opgesteld voor de gemeente voor 
een nieuw onderzoek, uit te voeren in de winter van dat jaar, waarop de 
gemeente nooit gereageerd heeft. Maar dat onderwerp wordt niet aan-
gesneden in het overleg. De Dienst SO zal pas in augustus 1997 reage-
ren met een verzoek aan de ROB om een bijdrage in de kosten van het 
onderzoek. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gemeente niet erg gepor-
teerd was voor de steeds weer opnieuw door archeologen noodzakelijk 

De inhoudelijke kant van het beleid, waarvan de contouren al enigszins 
zichtbaar worden in de motivatie voor het instellen van een archeologi-
sche dienst, is gericht op het beheer en behoud van het archeologisch  
erfgoed. Arnhem heeft een rijk bodemarchief dat het waard is 
beschermd te worden. Wel heeft de archeologienota aandacht voor het 
wetenschappelijke aspect van de archeologie, de kennis die juist door 
opgravingen wordt gegenereerd. Het dilemma wordt niet helemaal 
onderkend. Enerzijds moet in de integrale benadering, waarin archeo-
logie een onderdeel van het cultuurhistorische beleid is, het inzicht in 
de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke structuren van de stad een 
bijdrage leveren aan planologische ontwikkelingen, terwijl anderzijds die 
kennis pas door onderzoek tot stand komt. Deels kan dit worden opge-
lost door af en toe ‘noodopgravingen’ uit te voeren als er geen mogelijk-
heden tot bescherming zijn, waardoor bepaalde kennislacunes gedicht 
kunnen worden. Adviezen aan het college over het beleid in dit soort 
kwesties behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeentearcheo-
loog, die ook leidinggeeft aan onderzoek en eventueel opgravingen.
De dienst verwacht dat de ontwikkeling van het plangebied Schuytgraaf 
de komende tien jaar een van de prioriteiten van het archeologiebeleid 
zal zijn. Het bodemarchief van Schuytgraaf is in archeologische zin zeer 
waardevol, zoals de beleidskaart van RAAP laat zien. Om stagnatie in de 
planontwikkeling te voorkomen, zouden de grenzen van de gevonden 
vindplaatsen conform de aanbevelingen van RAAP14 vastgesteld moeten 
worden door aanvullende onderzoeken. Tijdens het hele plan- en bouw-
proces zal archeologische begeleiding noodzakelijk zijn met het accent 
op een consciëntieuze integratie van de vindplaatsen, en zal alleen dan 
opgegraven worden als er geen andere mogelijkheden zijn.15

De raad van Arnhem stemt eind januari 1997 in met de archeologie-
nota en op 1 mei van dat jaar is er al een gemeentearcheoloog aange-
steld, zij het voorlopig voor twee jaar.16 Een van de eerste initiatieven 
die de gemeentearcheoloog, M. Smits, neemt, is contact leggen met de 
ROB. Zij stelt een overleg voor over vindplaats 10 om tijdig de perspec-
tieven op en de consequenties van de bescherming van de vindplaats 
te bespreken. De gemeente is van plan om al over een jaar te beginnen 

14)  RAAP-rapport 199, 1996.

15)  Gemeente Arnhem, 1997: archeologienota Onzichtbaar 

maar niet onverschillig. 

16)  Staatsecretaris Nuis kent de gemeente in februari 1998 

de opgravingsbevoegdheid toe. De gemeente heeft een depot 

voor vondsten aangewezen, waarmee aan alle voorwaarden 

is voldaan. 
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patronen, boomgaarden, boerderijen, sloten, wegen en dijken (fi guur 
5.7). Historische diepte is een bepalend element voor de identiteit van 
de wijk. Anders dan vroeger meestal gebeurde is het opspuiten van een 
laag zand op het terrein, die alle sporen van het landschap uitwist, geen 
optie. 

Schuytgraaf krijgt het karakter van een landschapspark met bebouwing 
in plaats van een woonwijk met groen. Dit wonen in een landschapspark 
vormt de kernkwaliteit van het ruimtelijk concept. De woondichtheden 
zijn hierop aangepast. Alleen rond het toekomstige NS-station, bij de 
kruising met de Burgemeester Matsersingel, het centrum van de wijk, zijn 
hoge dichtheden gepland (60-80 woningen per ha: rood op de plankaart). 
Het centrum is het enige gebied met een stedelijk karakter. De rest van 
het gebied bestaat uit een afwisseling van lage (25 per ha: geel gekleurd 

geachte vervolgonderzoeken en de fi nanciële consequenties daarvan. Te 
meer omdat het bij de gemeente genoegzaam bekend is dat vindplaats 
10 in aanmerking komt voor wettelijke bescherming en daarmee onder 
het regime van de ROB valt. Wie verantwoordelijk is voor het gepropa-
geerde vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van de bescherming 
van dit type vindplaatsen blijft tijdens het overleg onduidelijk. De ROB 
stelt zich zeer terughoudend op.

Toch spreken de aanwezigen gezamenlijk uit dat het een mooi project 
is om ervaring op te doen en expertise op te bouwen in de bescherming 
van vindplaats 10, maar ook van steentijdlocaties in het algemeen. De 
bevindingen kunnen zodoende een positief effect hebben en leerzaam 
en nuttig zijn voor de toekomst.17

Bestemmingsplan

Arnhem profi leert zich in economisch opzicht als stad in het Noord-
west-Europese kerngebied op het kruispunt tussen Randstad en Ruhr-
gebied. Het groene woon-, leef-, en werkklimaat gekoppeld met de 
goede bereikbaarheid bieden kansen voor de economische ontwikke-
ling. Voor Schuytgraaf betekent dit veel aandacht voor de ontwikkeling 
van de kantorenmarkt en de wijkeconomie in een groene omgeving. In 
het nieuwe stadsdeel wordt de groene kernkwaliteit van de stad opti-
maal benut. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, al in de Nota van 
ambities uit 1994 verwoord, zijn de belangrijkste uitgangspunten om de 
goede woon-, werk,- en leefomgeving verder uit te werken. De gemeente 
benadrukt dat de slechte kwaliteit en de negatieve karakteristieken van 
de woningbouw uit de wederopbouwperiode vermeden moeten worden. 
Een belangrijke opgave is dan ook kwaliteit van zowel woning als woon-
omgeving te garanderen.

Voor de woningbouw in zijn geheel streeft de gemeente naar een 
differentiatie van het woningaanbod. Om te voldoen aan de vraag naar 
duurdere woningen wil de gemeente vooral een aantrekkelijk aanbod 
voor de hogere inkomensgroepen realiseren, naast goedkopere wonin-
gen. Om de werkgelegenheid te stimuleren is in het centrum van het 
nieuwe stadsdeel een concentratie van winkels, kantoren en andere voor-
zieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, horeca en sport, gepland.

Het stedenbouwkundig concept van de nieuwe woonwijk gaat uit 
van de bestaande structuren in het plangebied, zoals verkavelings-

17)  Concept verslag 10 juni 1997 van het overleg dat 

plaatsvond op 6 juni 1997.

figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.
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figuur 5.7 Ruimtelijke hoofdstructuur Schuytgraaf, 1998.



2 1 0 E R O P  O F  E R O N D E R 2 1 1 H O O F D S T U K  5 :  A R N H E M - S C H U y T G R A A F

mingsplan, na eerst grote waardering te hebben uitgesproken over het 
omgaan met archeologische waarden in het plan. In plaats van één vind-
plaats, zoals nu het geval is, zouden alle vindplaatsen op de plankaart 
aangegeven moeten worden en gekoppeld aan het aanlegvergunningen-
stelsel. In plaats van het vermijden van grondwerkzaamheden tot op een 
diepte van 50 cm, moet ‘een maximale diepte van 25 cm aangehouden 
worden’. Vindplaats 10 behoeft geen aanlegvergunning, omdat de Monu-
mentenwet daarin voorziet en ‘naar u bekend is’ deze vindplaats zal wor-
den voorgedragen als beschermd monument. Dit zou op de plankaart 
vermeld moeten worden, waarbij de grenzen van de vindplaats conform 
het onderzoek van RAAP overgenomen kunnen worden.21

De gemeentearcheoloog maakt in juni 1998 een begin met uitvoering 
van de aanbevelingen en adviezen zoals in het RAAP-rapport 199 zijn 
omschreven. In overleg met de planners van de Dienst SO bekijkt zij 
waar vindplaatsen (gedeeltelijk) geïntegreerd kunnen worden in de plan-
nen, waar niet en waar dus opgravingen moeten plaatsvinden. Alleen de 
vindplaatsen 6 en 10 kunnen integraal behouden blijven, de rest niet. 
Het merendeel van de vindplaatsen komt voor opgraving in aanmer-
king, waarbij uitsluitend die delen zijn geselecteerd die door bouwwerk-
zaamheden feitelijk verstoord zullen worden. Vanaf juni 1998 tot januari 
2001 wordt het cluster van de vindplaatsen 4, 7, 8 en 9 gedeeltelijk 
opgegraven en op nr. 11 heeft een klein onderzoek plaatsgevonden. De 
vindplaatsen zullen uiteindelijk met een korte beschrijving vermeld wor-
den in het bestemmingsplan.

Confrontatie rond vindplaats 10 

RAAP heeft intussen een derde onderzoek uitgevoerd op vindplaats 10.22 
Het belangrijkste resultaat is dat de vindplaats groter van omvang is
dan uit eerder onderzoek bleek. De ROB verwijst in de inspraakreactie
naar deze grotere omtrek. De vindplaats ligt nu met een aanzienlijk deel
aan de noordkant in het tracé van de ontsluitingsweg, in het verlengde
van de Burgermeester Matsersingel en met de zuidzijde in het dicht te
bebouwen centrum (figuur 5.8). Daarmee is het een dringend probleem 
geworden dat vraagt om het zoeken naar een uitweg.

21)  Brief ROB aan B&W Arnhem d.d. 19 augustus 1998. 

RAAP vermeldt in zijn rapport (RAAP 199, 1996: 23) voor alle 

vindplaatsen, behalve nr.10: geen graafwerkzaamheden dieper 

dan de bouwvoor.

22)  RAAP-rapport 368, 1998.

op de kaart) en middelhoge dichtheid (45-55 per ha: oranje). Het geheel 
wordt doorsneden met groene en blauwe corridors.

De wisselende verkavelingsrichtingen gecombineerd met de varia-
bele dichtheden zijn unieke kenmerken van het plan. De ontwerpers 
wijzen op dit onderscheid met andere uitbreidingswijken: ‘Je ziet in de 
vele plannen niet een afwisseling van tien woningen per hectare en weer 
in een ander deel van de wijk plotseling zestig woningen per hectare. 
Deze verscheidenheid is nog niet eerder uitgevoerd en dat is dan ook de 
kracht van dit plan.’18 De verschillende velden, of enclaves, zijn bedoeld 
als dorpjes met elk een eigen karakteristiek, waardoor een grote vari-
atie in woningen aangeboden kan worden: ‘Je kan straks kiezen tussen 
wonen in het centrum op een kleine kavel van 125 vierkante meter, tus-
sen alle drukte, of ruimer wonen aan een plas, met of zonder tuin. Of in 
een patiowoning waar je weinig contact hebt met de buren. Die keuze 
geven wij de koper.’19 Voor de gemeente garandeert deze ruimtelijke 
opbouw in velden ook een flinke mate van flexibiliteit, die het mogelijk 
maakt met eventuele veranderende omstandigheden rekening te hou-
den bij de uitvoering.

Een ringweg die het nieuwe stadsdeel zal ontsluiten voor het auto-
verkeer sluit op twee plaatsen aan op een stedelijke hoofdweg. De 
hoofdontsluiting loopt via de Burgemeester Matsersingel, die onder het 
spoor doorgetrokken zal worden. Hoewel de Commissie MER bezwaar 
maakte tegen de voorgenomen ontsluiting, blijft het gemeentebestuur 
bij de gekozen opzet. De gemeente combineert de verplichte ter-inzage-
legging bedoeld voor de inspraak van het MER met de kennisgeving van 
twee ontwerp-bestemmingsplannen: Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) 
en Burgemeester Matsersingel-West.20 Van de voorontwerpen kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden kennisnemen.

De commissie voor de m.e.r. wijst de ROB op de mogelijkheid te 
reageren op de cultuurhistorische aspecten van het Milieueffectrap-
port (MER), waarop de ROB niet ingaat. De ROB reageert wel op het 
ontwerp-bestemmingsplan Schuytgraaf, het plan voor de Burgemeester 
Matsersingel geeft geen aanleiding tot commentaar. De ROB stelt in zijn 
formele reactie een aantal wijzigingen voor in de tekst van het bestem-

18)  Stedenbouwkundige R. Gietema van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

19)  Architect H. van den Born van architectenbureau 

Christiaanse in de Volkskrant van 14 januari 1998.

20)  De plannen liggen ter inzage vanaf 14 april 1998 

gedurende vier weken. Een inspraakavond zal gehouden 

worden op maandag 20 april ten stadhuize. Bekendgemaakt 

in de Arnhemse Koerier van 8 april 1998.
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uitvoeren. De Dienst SO wil informatie van de ROB over de beperkin-
gen en randvoorwaarden ten aanzien van de vindplaats, met andere 
woorden: wat kan wel en niet met het oog op mogelijke verstoringen. 
De Dienst SO heeft deze gegevens nodig om goede keuzes te kunnen 
maken. Daarbij gaat het om zaken als grondwaterpeilverlaging, kwel, 
zetting, trillingen enzovoort.

Blijkbaar heeft de ROB zelf nog geen enkel onderzoek gedaan naar 
de fysieke bescherming van vindplaats 10, want de beleidsmedewerker 
moet het antwoord op de vraag van de gemeente schuldig blijven. Van 
het gezamenlijke project om kennis te vergaren over de maatregelen 
die de noodzakelijke randvoorwaarden voor de fysieke bescherming van 
de vindplaats vormen, is nog niets terechtgekomen. De ROB draait de 
zaak om en is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor al 
dit onderzoek. En in de beleving van de ROB zegt de gemeente dit ook 
toe. Als tegenprestatie voor de intentie van de gemeente de vindplaats 
in te passen, verzekert de ROB te zullen wachten met de procedure van 
de wettelijke bescherming totdat de plannen van de gemeente en het 
nodige onderzoek gerealiseerd zullen zijn.

Op verzoek van de gemeente wordt een bespreking georganiseerd 
met de ROB. Tijdens het eerste overleg in juni 1998, waar naast de 
gemeentearcheoloog nu ook de projectleider van Schuytgraaf en een 
assistent aanwezig zijn, terwijl de ROB vertegenwoordigd is door een 
beleidsmedewerker van Regio-Oost, blijkt de situatie rond vindplaats 
10 met vele onzekerheden omgeven. Ten eerste is er nog geen politieke 
keuze gemaakt over het exacte tracé van de ontsluitingsweg en over de 
vorm – ondergronds of bovengronds – die de verbinding zal krijgen. In 
de tweede plaats is niet duidelijk welke kennis nu precies nodig is voor 
de fysieke bescherming van de vindplaats.

Al gauw is een tweede beraad nodig. De interactie tussen de Dienst 
SO en de ROB die zo op gang komt zal ongeveer anderhalf jaar duren, 
zonder dat overeenstemming wordt bereikt.23 Tijdens het tweede over-
leg, dat op 10 december 1998 plaatsvindt, blijkt al snel dat er onenigheid 
bestaat over het noodzakelijke technische onderzoek en wie dat moet 

23)  Deze besprekingen vinden plaats op: 1998: 29 juni en 10 

december; 1999: 22 februari, 15 juni, 6 oktober. Zie verslagen 

van deze besprekingen. Archief ROB.

figuur 5.9 Overzicht van de maximale diepte van toegestane bodemingrepen.
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figuur 5.8 Fragment plangebied Schuytgraaf met vindplaats 10.



2 1 4 E R O P  O F  E R O N D E R 2 1 5 H O O F D S T U K  5 :  A R N H E M - S C H U y T G R A A F

van het RAAP-rapport 368 randvoorwaarden zullen zijn bij de technische 
uitwerking van de plannen. Deze randvoorwaarden maken het volgens 
de gemeente mogelijk ‘om infrastructuur (wegen, parkeerplaatsen en 
ander onbebouwd openbaar gebied) aan te leggen, met uitzondering 
van dieper gelegen voorzieningen (bijvoorbeeld rioleringen)’. De Dienst 
SO geeft nu dus aan wat wel en niet kan in zijn ogen, maar kan niet taxe-
ren of de archeologische overblijfselen in het gedeelte van de vindplaats 
dat in het ‘bouwveld’ ligt, door een aangepaste funderingswijze wel of 
niet verstoord zullen worden. Daar is nader technisch onderzoek voor 
nodig. De Dienst SO kan en wil echter niet de enige zijn die oordelen 
uitspreekt over de mate van onaanvaardbaarheid van mogelijke aantas-
tingen van de vindplaats. Dat moet een gezamenlijke inspanning zijn.

Ten tweede wijst SO erop dat het technisch ontwerp van de voorzie-
ningen bijzondere aandacht verdient. De uitgangspunten van het ont-
werp zullen in overleg met ROB worden besproken; ook is tijdens het 
hele ontwerpproces beraadslaging met de ROB nodig. De complexiteit 
van dit deel van het plangebied – het ‘hart’ van de nieuwe woonwijk, 
waarin de voorstadhalte en de ontsluitingsweg – brengt met zich mee 
dat de gemeente blijft nadenken over de functies in deze omgeving, 
waardoor het bestemmingsplan eventueel gewijzigd kan worden.26

De ROB gaat gewoon door met de voorbereiding van de wettelijke 
bescherming, maar blijkt nu een nog groter gebied te willen bescher-
men dan de door RAAP vastgestelde omvang. Het argument voor deze 
uitbreiding is dat de grenzen van de vindplaats nu eenmaal niet exact 
bepaald kunnen worden. Daarom is het nog niet zeker of de uitbreiding 
10-15 of 25 m zal bedragen. Toch is de ROB van mening dat er geen 
beperking van de planologische ontwikkelingen uit zal voortvloeien. De 
Dienst SO ziet de consequenties voor de planvorming en grondexploi-
tatie wel degelijk en wijst er nog maar eens op dat er 6500 woningen 
gebouwd moeten worden.27

Over de vergroting van het te beschermen gebied ontstaat vervol-
gens flinke verwarring. De ROB komt namelijk terug op deze kwestie 
en stelt voor om een gedeelte aan de zuidkant van de vindplaats buiten 
de wettelijke bescherming te houden omdat ‘in deze zone (nog) geen 
overtuigende bewijzen zijn aangetroffen voor het archeologisch belang 
hiervan’, ook rekening houdend met het vergevorderde stadium van de 
planontwikkeling. Als het gedeelte echter niet ontzien kan worden ‘zou 
na een aanvullend onderzoek bekeken kunnen worden of een opgraving 

26)  Brief dienst SO gemeente Arnhem aan ROB d.d. 24 

februari 1999.

27)  Verslag overleg op 15 juni 1999.

Partijen zijn het wel eens over het belang van de vindplaats, SO althans 
neemt de aanbevelingen van het RAAP-rapport 368 als uitgangspunt. 
Nu zijn de aanbevelingen van RAAP erg globaal: de gehele vindplaats 
zou ontzien moeten worden. Dit betekent het voorkomen van bode-
mingrepen die verstoringen teweegbrengen. RAAP stelt voor een verti-
cale buffer van 50 cm te hanteren, waardoor er verschillen ontstaan in 
de ‘toegestane’ diepte van ingrepen in de bodem (figuur 5.9). Verder 
is een verlaging van de laagste grondwaterstand met maximaal 0,5 m 
toelaatbaar. Als de vindplaats wordt opgehoogd met een laag zand 
van meer dan een halve meter, moet onderzocht worden wat het effect 
hiervan is op de overblijfselen. Deze mogen niet blootgesteld worden 
aan verdrukking of verplaatsing. In Houten is een dergelijk ‘zettingon-
derzoek’ al eerder uitgevoerd in 1995, waarbij de ROB betrokken was. 
De resultaten daarvan zijn bekend, maar worden niet ingebracht in het 
overleg. 

Wel komt een beleidsalternatief ter sprake: de Dienst SO vraagt wat 
een eventuele opgraving, in geval de vindplaats toch verloren gaat, zou 
gaan kosten en hoe lang dat gaat duren. Afhankelijk van hoeveel er opge-
graven wordt loopt dit al gauw in de miljoenen guldens volgens  
de ROB en over de duur valt al evenmin iets met zekerheid te zeggen. 
Een half jaar voor een beperkt deel van de vindplaats, en de kosten van 
een opgraving zullen voor rekening van de verstoorder zijn, maar:  
‘Het ROB blijft voorstander om de vindplaats te behouden en te bescher-
men voor de toekomstige generaties.’24

De ROB is er niet gerust op dat de gemeente zich bewust is van de 
urgentie van het (uit)sparen van de vindplaats en vraagt zich intern af of 
de wettelijke bescherming niet versneld ingezet moet worden. De ROB 
besluit het enige ter beschikking staande middel te gebruiken om pres-
sie op de gemeente uit te oefenen. In de uitnodiging aan de gemeente 
voor een vervolggesprek wordt voorgesteld bindende afspraken te 
maken, anders zal de wettelijke bescherming op de kortst mogelijke 
termijn ingaan. Alle ingrepen die de vindplaats verstoren, vallen dan 
onder het vergunningenstelsel van de Monumentenwet.25 De ROB 
heeft dan de bevoegdheid te bepalen welke ingreep wordt toegestaan 
en welke niet en kan dus in principe elke aanvraag voor een vergunning 
weigeren. In reactie hierop wil de Dienst SO de bezorgdheid van de ROB 
in de eerste plaats wegnemen door te herhalen dat de uitgangspunten 

24)  Verslag overleg Schuytgraaf te Arnhem d.d. 10 december 1998.

25)  Brief ROB aan gemeente Arnhem, Dienst SO d.d. 21 

januari 1999.
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het algemeen aangegeven. Het doel van de ROB en dus van de AMZ 
is een optimaal beheer van het bodemarchief na te streven, omdat de 
bodem een unieke bron van informatie is over de Nederlandse geschie-
denis. Een verantwoord en selectief beheer houdt rekening met het feit 
dat het bodemarchief nu eenmaal geen regenererend vermogen bezit en 
dat opgraven weliswaar informatie oplevert, maar de bron tegelijkertijd 
vernietigt. De voorkeur is dan ook niet opgraven, maar behoud in situ. 
Het uiteindelijke argument is dat toekomstige generaties nog iets in 
de bodem, ‘feitelijke sporen en herinneringen’, moeten aantreffen om 
over de mogelijkheid te beschikken zelf vraagstellingen te formuleren 
voor hun onderzoek. Bovendien zullen toekomstige archeologen andere 
methoden van onderzoek hanteren en misschien wel betere. Het selec-
teren van vindplaatsen voor wettelijke bescherming gebeurt op basis 
van het nationale belang van de waarden die zij vertegenwoordigen en 
niet nader genoemde ‘op rijksniveau vastgestelde prioriteiten’. De gren-
zen van dergelijke vindplaatsen worden ‘zorgvuldig en niet ruimer dan 
noodzakelijk bepaald’.

Voor vindplaats 10 betekent dit dat op grond van de kwaliteit, die 
bepaald is door de goede conservering en het zeldzame voorkomen 
van mesolithische/neolithische nederzettingen in Nederland, de vind-
plaats de status van monument verdient. De vindplaats is een weten-
schappelijk zeer waardevolle bron van informatie over de ontwikkeling 
van jagers en verzamelaars naar landbouwers in een landschappelijk 
gevarieerd gebied. Bovendien, en dit is het derde argument, ontstaat er 
door de bescherming van nederzettingen uit dezelfde tijd, zoals in de 
Waalsprong, een regionaal bestand van monumenten met een bepaalde 
meerwaarde, de ensemble- of contextwaarde genaamd. 

De gemeenteraad besluit op 13 maart 2000 de staatssecretaris te 
adviseren om de vindplaats als archeologisch monument aan te wijzen, 
nadat B&W een hoorzitting hebben aangekondigd over het voornemen 
vindplaats 10 wettelijk te beschermen voor de belanghebbenden, waar 
overigens niemand verscheen.32

Naast het wetenschappelijke belang en de noodzaak van een goede 
bescherming voor kennisgeving aangenomen te hebben, stelt een aantal 
raadsleden het ‘zichtbaar maken’ van het monument aan de orde en 
vraagt: ‘Wat ziet Arnhem nu van deze vindplaats 10?’ Behalve het visu-
aliseren van het monument ter plekke en het als centrum van de wijk 
te zien, zou de gemeente een website voor deze belangrijke vindplaats 

32)  Het horen van de belanghebbenden (eigenaar van de 

grond, Gasunie, NUON en Zuiveringsschap Rivierenland) is 

verplicht conform art. 3 lid 4 van de Monumentenwet.

gerechtvaardigd is’. De ROB benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
voor een opgraving bij de gemeente berust.28

De Dienst SO heeft grote moeite met de voorgenomen uitbreidingen, 
te meer omdat vervolgens blijkt dat de zuidkant toch met 25 m verlengd 
zal worden. Op de vraag van de gemeente of het mogelijk is om aan de 
zuidkant stalen funderingen toe te passen blijft de ROB het antwoord 
schuldig. De aanwezige jurist van de ROB stelt dat de ‘verantwoordelijk-
heid over wat en hoe bij de gemeente ligt’. De noordkant met 10 m uit-
breiden betekent voor de gemeente dat compensatie voor de te bouwen 
woningen, winkels en kantoren op een andere plek gezocht moet wor-
den, wat de Dienst SO absoluut wil voorkomen. Het betekent ook dat de 
ontsluitingsweg zo dicht mogelijk tegen de vindplaats aan moet worden 
gelegd. De weg zal waarschijnlijk op maaiveldniveau worden aangelegd, 
een tunnel is van de baan. De politieke keuze is om ‘niet ondergronds te 
gaan’.

Dat zichtbaar maken een doelbewuste inspanning tot inrichting bete-
kent, wordt later in het proces duidelijk als ‘Arnhem het archeologische 
monument daadwerkelijk in het landschap en de stedenbouw [wil] laten 
zien door er echt iets bijzonders van te maken’.29

Ondanks de vele onzekerheden hebben de vertegenwoordigers van 
de Dienst SO geen bezwaar tegen het in procedure brengen van de wet-
telijke bescherming. De ROB probeert op deze manier zijn invloed in 
het proces te consolideren. De argumenten ter ondersteuning zijn dat 
het traject als geheel voorspelbaar wordt en dat ‘het Rijk via de vergun-
ningenverlening medezeggenschap (en verantwoordelijkheid) krijgt over 
de ontwikkeling en eventuele aantasting van het monument’.30

Het voornemen tot aanwijzing als beschermd archeologisch monu-
ment van vindplaats 10 wordt door de ROB namens staatssecretaris Van 
der Ploeg van OCW in september 1999 aan de raad van de gemeente 
Arnhem verzonden.31 Het voornemen gaat vergezeld van een verzoek 
om advies, conform artikel 3 lid 2 van de Monumentenwet 1988. De 
monumentencommissie krijgt eenzelfde verzoek.

Voor het eerst wordt nu een motivatie gegeven waarom de vindplaats 
de monumentenstatus verdient en wordt ook het beleid van de ROB in 

28)  Brief ROB aan dienst SO d.d. 9 september 1999; de brief 

is vergezeld van het conceptvoorstel wettelijke bescherming.

29)  Verslagen van overleg ROB en gemeente, resp. februari, 

juni en oktober 1999.

30)  Verslag overleg gemeente en ROB d.d. 6 oktober 1999.  

Bij dit overleg is ook de jurist van de ROB aanwezig.

31)  ROB aan gemeenteraad Arnhem d.d. 4 november 1999.
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moeten ontwikkelen. De site kan achtergrondinformatie geven, allerlei 
vondsten tonen en ook vergelijkingen met andere vindplaatsen maken.
Ondanks deze positieve reacties verbindt de raad twee voorwaarden 
aan zijn advies. Ten eerste wil de raad meer inzicht in de wijze waarop 
de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen door de staats-
secretaris en wat de voorwaarden zijn waaronder ingrepen wel of niet 
mogelijk zijn. In de tweede plaats dient de minister de realisatie van 
het bestemmingsplan Schuytgraaf en de ontwikkeling van de stedelijke 
functies in het toekomstige centrumgebied van deze nieuwe wijk vol-
doende ruimte te bieden33. 

Uit de behandeling van het voorstel van het college in de raadsverga-
dering blijkt wel dat noch de woordvoerende raadsleden noch het col-
lege bij monde van de wethouder van ruimtelijke ordening zicht hebben 
op de consequenties van het advies. Op de vragen van diverse fracties 
naar de financiële gevolgen, eventuele stagnatie in de planprocedure en 
vertraging in de ontwikkeling van het centrumgebied en de ontsluiting, 
antwoordt de wethouder dat een deel van die vragen ook bij het college 
leeft. Vandaar de voorwaarden.

Het probleem is dat het rijk niet aanduidt hoe er getoetst gaat wor-
den, waardoor consequenties moeilijk ingeschat kunnen worden. Wet-
houder Lenferink:

In bepaalde gevallen geeft de minister aan op welke manier hij tot afwe-
ging komt, maar dat is hier niet ontwikkeld. Als die nadelen er niet aan 
zijn lijkt het een bijzonder goed idee, maar er moet dan wel zekerheid zijn 
dat de gemeente niet ineens geconfronteerd wordt met de onmogelijkheid 
om bepaalde dingen te realiseren en dat een zekere afweging mogelijk is 
en dat de minister ook kan zeggen het in sommige gevallen acceptabel te 
vinden dat er gebouwd wordt. Van de manier waarop de minister daar-
mee omgaat is veel te weinig bekend.34

In de definitieve aanwijzing van vindplaats 10 tot monument gaat de 
staatssecretaris in op de twee ‘mitsen’ van de raad. De ontwikkeling en 
realisatie van Schuytgraaf als woonlocatie staat op de eerste plaats. Dit 
blijkt al uit de omvang van het beschermde terrein dat mede is vastge-
steld door rekening te houden met de woningbouw. Wat de afweging 

33)  Verslag gemeenteraadsvergadering 13 maart 2000. Brief 

gemeente Arnhem aan de staatssecretaris van OCW en ROB 

d.d. 22 maart 2000. Ook de commissie voor Welstand en 

Monumenten adviseert positief, evenals de provincie en de 

Raad voor Cultuur.

34)  Verslag raadsvergadering Arnhem d.d. 13 maart 2000.

figuur 5.10 Website gemeente Arnhem over vindplaats 10.

Bij het archeologisch booronderzoek dat in 1995 en 1998 plaatsvond, zijn de resten  
van een jagerskamp uit de Steentijd ontdekt. In de aarde die met de grondboor 
omhoog werd gehaald, zijn enkele vuurstenen werktuigen, verbrande bot resten, zaden 
en pitten en wat visgraten gevonden. Deze vondsten duiden er op dat een groep men-
sen hier ca. 5000 jaar voor Christus op voedsel heeft gejaagd. Omdat men toen nog 
niet in permanente nederzettingen woonde, maar een meer zwervend bestaan leidde, 
denken we dat we hier de resten van een tijdelijk kampement hebben gevonden. Aan 
de oppervlakte zie je er trouwens helemaal niets van; de resten van het kamp liggen op 
een diepte van circa twee meter onder het maaiveld.
Het bijzondere van deze vindplaats is dat het organisch materiaal (zaden, pitten, 
botresten) zo goed is bewaard. Dit komt vooral door de hoge grondwaterstand en het 
dikke kleipakket dat al enige duizenden jaren deze vondsten afdekt. Op een diepte van 
twee meter ligt een schat aan gegevens opgeslagen over het leven van de mensen van 
ca. 7000 jaar geleden. 
Op deze plek wordt niet opgegraven, maar het wordt als archeologisch monument in 
de grond bewaard. Uit ervaring is gebleken dat onderzoeksmethoden zich zeer snel 
ontwikkelen. Het is heel goed mogelijk dat over 20 jaar de archeologen uit die tijd veel 
beter dan wij in staat zijn deze vindplaats op te graven
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heeft gemaakt en de ondoorzichtigheid van de besluitvorming. Maar de 
belangrijkste reden is volgens Goudswaard dat de archeologie voor de 
GEM een terra incognita is, waardoor het onder andere onmogelijk is de 
kosten ervan te doorgronden.37

ArcheoLogic is een adviesbureau opgericht in 2000 door een aantal 
archeologen dat ervaring heeft opgedaan met projectmanagement van 
de archeologische activiteiten bij de aanleg van de Betuweroute en de 
HSL-Zuid, twee de door ROB geïnitieerde projecten in samenwerking 
met de NS. Het bureau wil zich profileren met het devies the missing 
link, de ontbrekende schakel tussen opdrachtgever, uitvoerder en over-
heid. ArcheoLogic ziet zichzelf op het vlak van ruimtelijke ordening en 
archeologie een onontbeerlijke ‘spilfunctie’ vervullen: ‘De intensieve 
communicatie en uiteenlopende belangen van de betrokken partijen 
maken een centraal aanspreekpunt onmisbaar.’38

De scheiding tussen beleid, uitvoering en controle, waar het bureau een 
voorstander van is, vergt namelijk een goede en voortdurende com-
municatie tussen betrokkenen. Deze trias archaeologica – ‘normsteller, 
uitvoerder en toezichthouder’ – zou in de visie van de directeur in de 
archeologische wereld scherper doorgevoerd moeten worden. De over-
heid moet zich uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen en stellen 
van (inhoudelijke) normen en regels en oefent daarnaast het toezicht op 
de naleving uit. Onwenselijk is de situatie van het pre-Maltatijdperk, toen 
de overheid binnen het archeologisch bestel tegelijkertijd subsidiever-
strekker, opdrachtgever en uitvoerder was.39 Vooral de scheiding tussen 
beleid en uitvoering ligt ArcheoLogic na aan het hart, omdat die scheids-
lijn onontbeerlijk is voor een goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen. Bovendien leert de praktijk dat tijdens het uitvoeringstraject 
steeds opnieuw beleidsbeslissingen moeten worden genomen.40

Het dienstenpakket van het bureau bestaat uit het geven van advies, 
het management van projecten, het opstellen van Programma’s van 
Eisen (PvE) en toezicht op de uitvoering, waaronder aanbesteding en 
directievoering. In een PvE worden de eisen geformuleerd waaraan het 
eindproduct van de opdrachtgever moet voldoen, waarna in een ont-
werp een gedetailleerde uitwerking voor de bescherming, inpassing of 
opgraving van archeologische vindplaatsen volgt.

37)  Interviews.

38)  ArcheoLogic: Raad en daad in archeologisch management, z.j.

39)  Goudswaard & Vinkenburg, 2003: 7.

40)  Idem.

van de diverse belangen betreft verwijst de staatssecretaris naar het 
veelvuldige overleg tussen gemeente en ROB, als het niveau waar die 
afwegingen worden gemaakt. In zijn ogen heeft dat tot dan toe op con-
structieve wijze plaatsgevonden. Ook in de toekomst – de planvorming 
is nog niet afgerond – zal deliberatie noodzakelijk zijn. De ROB zal daar-
bij de Richtlijn Vergunningsplicht als leidraad hanteren.35

5.3 Fase 3 (2001-2004) – vindplaats 10: escalatie en inrichting

Deze fase begint met de komst van twee nieuwe actoren in het beleids-
proces: de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf Beheer BV 
(GEM), opgericht in de herfst van 2000, en het archeologisch advies-
bureau ArcheoLogic. Net zoals de gemeente Elst, kiest de gemeente 
Arnhem nu, na eerst zelf de ontwikkeling van de Vinexlocatie te hebben 
aangestuurd, voor een exploitatiemaatschappij waarin de gemeente, een 
aantal ontwikkelaars, een pensioenfonds en de woningbouwcorporaties 
participeren. GEM wordt ook de opdrachtgever van de archeologische 
werkzaamheden in Schuytgraaf, terwijl de gemeente een toetsende en 
controlerende rol krijgt toebedeeld. GEM contracteert het adviesbu-
reau ArcheoLogic. De vraag rijst waarom GEM daartoe overgaat, de 
gemeente heeft immers een gemeentearcheoloog in dienst en ook de 
ROB is betrokken.

Het plan van aanpak voor het archeologisch onderzoek in Schuyt-
graaf dat de Dienst SO de directie van de GEM aanbiedt, bevat ook een 
financieel overzicht en begroting. De uitgaven tot 1 september 2000 
bedroegen ƒ3,25 miljoen, op basis waarvan de begroting voor de rest 
van de werkzaamheden – opgraven, proefsleuven, begeleiden en uit-
werken – uitkomt op nog eens 3 miljoen voor opgraven en 1,6 miljoen 
voor het uitwerken van de opgravingen. De totale kosten (inclusief de 
3,25 miljoen) van het archeologische werk worden geraamd op bijna ƒ8 
miljoen.36

Volgens de gemeentearcheoloog had de GEM vooral problemen 
met het betalen van de kosten voor de wetenschappelijke uitwerking 
en dacht zij ‘dat de gemeente de boel belazerd heeft’. De directeur van 
ArcheoLogic, B. Goudswaard, ziet de directe aanleiding van de GEM 
om zijn adviesbureau in te huren in de te hoge kosten die de gemeente 

35)  Besluit staatssecretaris OCW d.d. 3 november 2000.

36)  Plan van aanpak voor opgraven en uitwerken van het 

archeologisch onderzoek in Schuytgraaf; Dienst SO, brief d.d. 

8 december 2000.
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ontstaat is onnodig en kan voorkomen worden. ArcheoLogic wil daarom 
werken met zogenaamde doelspecificaties: ‘Wat willen wij dat er niet 
met de vindplaats gebeurt?’ De middelen om die doelen te bereiken zijn 
in handen van de civiel ingenieurs die via het ontwerp de ruimte krijgen 
om oplossingen te vinden.

Om te beginnen moeten de risico’s voor schade aan de vindplaats 
geïnventariseerd worden, vervolgens de eisen die gesteld worden aan 
de bebouwing en de weg. Het resultaat hiervan is een beschrijving 
van de staat waarin het monument moet verkeren bij oplevering. Het 
formuleren van de eisen die gesteld worden aan het proces, zowel het 
ontwerpproces als het bouwproces, is de volgende stap. Voor dit laatste 
introduceert ArcheoLogic het concept ‘beperkinggebied’. Een beperking-
gebied is een soort bufferzone van 10 m die om het in de aanwijzing tot 
monument aangegeven rechthoekige gebied wordt gelegd. De bedoe-
ling is dat alle randvoorwaarden en regels van het PvE uitsluitend op dit 
gebied van toepassing zijn.

Uit de reacties van de archeologen op de concepten PvE blijkt dat 
vooral de ROB een grote weerstand heeft tegen de benadering van de 
problematiek en de voorgestelde werkwijze van ArcheoLogic. Zo is de 
juridische positie van een PvE al onduidelijk, de ROB begrijpt de status 

Escalatie van het conflict rond vindplaats 10

Omdat vindplaats 10 nog steeds mede door de wettelijke bescherming 
een urgente kwestie vormt, begint ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
met het vervaardigen van een Programma van Eisen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Een nieuwe ronde van overleg volgt waarin diverse versies van het 
door ArcheoLogic vervaardigde PvE ter discussie staan. De samenstel-
ling van de deelnemers aan het overleg is anders dan voorheen. Van de 
gemeente is nu alleen de gemeentearcheoloog vertegenwoordigd en niet 
meer de stedenbouwkundigen; verder zijn (soms) een projectleider van 
de GEM, het adviesbureau en de ROB aanwezig. Het debat wordt anders 
van toon; de eerste agenda voor de bijeenkomst in nieuwe samenstel-
ling wijst daar al op. Het discours is dat van bestuurders/managers en 
ontwikkelaars/directievoerders geworden. Vastgesteld moet worden 
welke actoren welke rollen spelen; er worden verschillende doelen 
onderscheiden waaraan oplossingsrichtingen worden gekoppeld en 
de problematiek wordt ontleed in termen van risicofactoren en sterkte-
zwakteanalyses.

De gemeentearcheoloog en de ROB hebben daar grote moeite mee, 
ook met het taalgebruik en de begrippen die in de eerste concepten van 
het PvE gehanteerd worden. Het probleem wordt direct in de inleiding 
van het PvE benoemd: het gaat om twee in beginsel strijdige belangen, 
gebruik van de grond als archeologisch monument of als een bestem-
ming in de Vinexlocatie. In dit geval is conform het bestemmingsplan 
de hoofdontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk gepland over een deel 
van het monument. Maar toch wil ArcheoLogic in opdracht van de GEM 
door middel van een PvE aan beide belangen tegemoetkomen. Het 
moet mogelijk zijn de vindplaats in te passen in het ontwerp en de weg 
en bebouwing aan te leggen zonder het monument aan te tasten. Dan 
is het wel noodzakelijk dat de ROB, als bevoegd gezag, aangeeft wat 
de eisen zijn die de ROB zal stellen aan het verlenen van de benodigde 
vergunningen. Als vooraf duidelijk is welke ‘ingrepen’ wel en welke niet 
toegestaan worden, kan de uiteindelijke vergunningsprocedure vlotter 
worden doorlopen. Het ontwerpproces is nog in de beginfase, dus is 
nu het moment waarop eisen gesteld kunnen worden aan het ontwerp 
en in het verlengde daarvan aan de uitvoering. Als dat nu niet gebeurt, 
wordt de ROB uiteindelijk toch geconfronteerd met een voltooid bouw-
ontwerp en moet dan alsnog bij de vergunningenaanvraag beoordelen 
of de werkzaamheden voortvloeiend uit het ontwerp schade aan het 
monument zullen toebrengen. De onvermijdelijke vertraging die dan 

figuur 5.11 Art. 11 van de Monumentenwet 1961.

monumentenwet

artikel 11

1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen  
of te vernielen;

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een  
schriftelijke vergunning:

a. Een beschermd monument af te breken, te verstoren,  
te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

b. Een beschermd monument te herstellen, te gebruiken  
of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd  
of in gevaar gebracht.
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heden schade berokkenen aan de archeologische sporen ter plaatse […] 
en of er wel of niet een vergunning dient te worden aangevraagd.’41

De escalatie van het conflict heeft wel als effect dat de ROB nu, na 
eerst ArcheoLogic gekapitteld te hebben over het opstellen van een PvE 
zonder over juiste informatie te beschikken, enige meetbare randvoor-
waarden formuleert, maar met een slag om de arm.42 Alle eerderge-
noemde ingrepen zullen zwaar meewegen bij het eventueel verlenen van 
een vergunning. Naast de ingrepen die al in de richtlijn zijn beschreven, 
is nu ook de kwaliteit van het grondwater een probleem; veranderingen 
van die kwaliteit zullen zwaar wegen. Hoe die kwaliteit ‘gemeten’ kan 
worden, is niet vermeld. Wel worden de graafwerkzaamheden gekwan-
tificeerd: dieper dan 7.25 m +NAP graven leidt tot aantasting van het 
monument en kan niet anders worden geïnterpreteerd dan dat daar 
géén vergunning voor verleend zal worden.43

ArcheoLogic wijst erop dat de geformuleerde eisen toch nog te 
globaal zijn en een verdere uitwerking behoeven, omdat er diverse 
mogelijkheden tot interpretatie openblijven. Dit gaat vooral over de 
kwaliteit van het grondwater en het voorkomen van zettingen. De direc-
teur constateert dat deze kwesties een specifieke en concrete invulling 
noodzakelijk maken. Zo zal de kwaliteit van het grondwater gedefinieerd 
moeten worden. Ondanks de wettelijk bepaalde vergunningverlening, 
is het mogelijk om tot bindende afspraken te komen tussen de GEM en 
de ROB als bevoegd gezag. De uitdaging is nu juist een goede balans 
te vinden tussen planologische en archeologische belangen. Boven-
dien wijst Goudswaard erop dat het lijkt of de ROB vergeten is dat de 
gemeente Arnhem onder twee voorwaarden positief heeft geadviseerd 

41)  Richtlijn Vergunningplicht met betrekking tot het archeologische 

monument ‘De Schuytgraaf ’ in de gemeente Arnhem (provincie 

Gelderland). Deze richtlijn is als bijlage toegevoegd bij het ‘Besluit  

van de Staatssecretaris’ over de definitieve bescherming van het 

monument aan de gemeenteraad van Arnhem d.d. 3 november 2000.

42)  Zo verwijt de ROB ArcheoLogic dat het PvE niet specifiek 

voor vindplaats 10 is geschreven, dat het bureau niet wist hoe 

groot de vindplaats is en het RAAP-rapport 368 (1998) niet kende. 

De randvoorwaarden zijn mondeling aan de orde geweest in de 

bijeenkomsten in april 2001.

43)  Ook de verlaging van de grondwaterstand wordt gekwantificeerd: 

niet beneden 7 m +NAP. Heien ‘mag’ alleen langs de zuidrand van 

het monument in een zone van 10 m met een paaldichtheid van 

maximaal een paal per 10 m2, ‘mits aangetoond wordt dat er geen 

opwaartse waterstromen ontstaan, waarbij het betreffende water van 

een andere samenstelling is dan van het grondwater ter hoogte van het 

vondstniveau’. Zetting kan ook niet. Brief ROB aan ArcheoLogic  

d.d. 14 mei 2001.

van een dergelijk document niet. Ook de gemeentearcheoloog heeft pro-
blemen met deze aanpak, vooral met het uitgangspunt van ArcheoLogic 
dat het aanleggen van de hoofdontsluitingsweg over een gedeelte van 
het monument een vaststaand gegeven is. Een weg over het monument 
is voor haar onbespreekbaar. Bovendien wijst zij erop dat de Dienst SO 
bezig is met een ontwerp waarin de weg ten noorden van de vindplaats 
wordt gepland, zodat de vindplaats wordt ontzien.

Ondanks de herhaalde uitleg van ArcheoLogic dat het PvE een voorstel 
is aan het bevoegd gezag – de ROB voor het monument, de gemeente 
voor het bestemmingsplan – met het doel vooraf inzicht te verkrijgen in 
de voorwaarden die aan de fysieke bescherming gesteld zullen worden, 
blijft de ROB benadrukken dat alle ingrepen vergunningsplichtig zijn vol-
gens de Monumentenwet. Het onbegrip en wantrouwen leiden binnen 
enkele weken tot oplopende spanningen en verwijten over en weer, met 
als gevolg dat de ROB zich terugtrekt uit het overleg.
Het komt erop neer dat ArcheoLogic de ROB wil dwingen tijdig heldere 
eisen te formuleren waar de ontwerpers mee aan slag kunnen en niet 
te wachten tot de uiteindelijke vergunningaanvraag, waardoor onnodig 
veel tijd en energie verloren gaan. De ROB zal toch ooit criteria moeten 
ontwikkelen om de vergunningaanvragen te beoordelen. De ROB heeft 
het gevoel het hoofd in de strop te steken door daarop in te gaan en wil 
of kan niet inzien dat de Richtlijn Vergunningplicht te globaal is om er 
adequate randvoorwaarden uit af te leiden. In deze richtlijn wordt artikel 
11 van de Monumentenwet aangehaald.

Vervolgens wordt in het concrete geval van vindplaats 10 de reikwijdte 
van de vergunningsplicht aangegeven. Helder is deze omschrijving niet. 
Zo wordt nog de mogelijkheid aangeduid dat het huidige gebruik van 
de grond niet zal wijzigen en komt ‘diepploegen’ ter sprake terwijl dat 
niet aan de orde is. De enige richtlijn is: ‘eventuele grondbewerkingen 
en andere werkzaamheden, dieper reikend dan 100 cm, te voorkomen’. 
Voor het monument betekent dit verder dat voor ‘alle werken’ een ver-
gunning vereist is. Daarnaast zijn ophoging of verlaging van het huidige 
maaiveldniveau, het aanbrengen van beplantingen, werkzaamheden 
die voortvloeien uit een ander gebruik van de grond dan het huidige en 
werkzaamheden die een structurele grondwaterpeilverlaging tot gevolg 
hebben eveneens vergunningsplichtig.

Het zal duidelijk zijn dat ontwerpers hier niet mee uit de voeten kun-
nen en het is begrijpelijk dat ArcheoLogic de ROB vraagt deze richtlijn 
te operationaliseren. Bovendien zegt de richtlijn dat bij twijfel – over wat 
kan en wat niet – contact moet worden opgenomen met de ROB: ‘Daar 
kan worden nagegaan of en in hoeverre de gewenste werken/werkzaam-
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het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door Holland Rail-
consult, waarvan de resultaten al eind augustus 2001 bekend waren.47

ArcheoLogic gaat het PvE ‘fysieke bescherming vindplaats 10’ toch 
verder uitwerken en stelt ook een nieuw PvE op, nu voor het hele plan-
gebied.48 De aanleiding voor dit nieuwe PvE is de eerdergenoemde 
behoefte van de GEM aan een betere beheersing van de kosten van de 
archeologische werkzaamheden in Schuytgraaf. GEM heeft op basis 
van een grove schatting totaal ƒ5 miljoen begroot voor de uitvoering 
– opgraven, begeleiden en bescherming – van het werk aan de elf 
vindplaatsen. GEM geeft ArcheoLogic de opdracht om na te gaan in 
hoeverre deze raming realistisch en volledig is. Daarom is in eerste 
instantie inzicht noodzakelijk in de stand van zaken. De archeologische 
werkzaamheden tot dan toe worden gerecapituleerd en een beschrijving 
van de resultaten per vindplaats is opgenomen in een bijlage.

Het zal geen verwondering wekken dat ArcheoLogic ook nu uitgaat 
van de scheiding tussen beleid en uitvoering. Alleen is nu de gemeente 
Arnhem het bevoegde gezag dat het (selectie)beleid bepaalt en kwa-
liteitseisen stelt aan het archeologisch onderzoek, maar niet zelf de 
uitvoering ter hand neemt. De gemeentearcheoloog heeft grote moeite 
met deze verdeling van de verantwoordelijkheden en wil zelf ook uit-
voerder van het project zijn. Bovendien heeft zij een probleem met 
de voorgestelde manier van werken. ArcheoLogic hanteert een eigen 
beheersproces bestaande uit vijf projectfasen – initiatief, definitie, ont-
werp, realisatie en nazorg –, dat gekoppeld is aan de AMZ-cyclus. Alleen 
de ‘synthese’ van de cyclus wordt niet overgenomen, omdat het geen 
verantwoordelijkheid is van de GEM. Beide processen, de AMZ-cyclus 
en het beheersproces, zouden qua tijd moeten worden afgestemd op 
het planologische en civiel-technische proces om een weloverwogen 
en optimale besluitvorming mogelijk te maken. Omdat de gemeentear-
cheoloog niet kan instemmen met een dergelijke aanpak, wordt het PvE 
gesplitst in twee delen, een inhoudelijk en een beheersmatig deel, in de 
veronderstelling dat de gemeente wel wil meewerken aan een gezamen-
lijke aanpak van het inhoudelijke aspect.

47)  Holland Railconsult, begeleidend schrijven aan M. Smit 

d.d. 23 augustus 2001. Daarin wordt vermeld dat de gevolgen 

van de bemaling op de archeologische site nihil zijn. Ook wordt 

aangekondigd dat de bemaling zal worden stilgezet zodra de 

grondwaterstand beneden een niveau van 7.30 +NAP komt.

48)  ArcheoLogic 2001: Archeologische Begeleiding Vinexlocatie 

Schuytgraaf gemeente Arnhem, 2de beslisdocument definitiefase, 3 

september 2001. Eerdere concepten verschenen in mei en juli 2001.

over de bescherming van vindplaats 10. Daarom zou het verstandig zijn 
om de ROB nu al te vragen hoe er getoetst gaat worden. Ook moet er 
tijdig nagedacht worden over het zichtbaar maken van het monument. 
De GEM hecht waarde aan de visuele inpassing en herkenbaarheid van 
de vindplaats, zoals in het Belvederebeleid tot uitdrukking komt.44

De kwestie van de bewijslast komt in deze formele communicatie niet 
aan de orde. Deze kwestie heeft betrekking op het aantonen van de 
schadelijkheid van een ingreep voor de vindplaats. Moet de GEM aan-
tonen dat een bepaalde ingreep niet schadelijk zal zijn, of de ROB dat 
een dergelijke operatie wel funest is? De ROB raakt hierdoor enigszins 
in paniek en begint zich intern af te vragen in hoeverre een wettelijk 
beschermd monument daadwerkelijk ingepast kan worden in een Vinex-
locatie. Ook de relatie tussen de wettelijke status van het monument 
en het bestemmingsplan is een vraagstuk. Wat heeft juridisch gezien 
voorrang: het monument of het bestemmingsplan? Is de inzet op de 
bestemmingsplannen wel juist geweest, was het niet beter geweest 
een zienswijze in te dienen? De cruciale vraag voor de ROB is of verzet 
tegen de bebouwing van het monument mogelijk is, waarbij dan wel 
moet worden aangetoond dat de archeologische waarden worden aan-
getast. De ROB voelt zich in het nauw gedreven door ArcheoLogic, ‘een 
archeologisch bedrijf dat zich laat inhuren om de ROB ten aanzien van 
een wettelijk beschermd monument onder druk te zetten’, waardoor de 
problematiek wordt versterkt.45

Het overleg over het PvE komt dan ook niet meer op gang en Archeo-
Logic slaagt er niet in om met de ROB afspraken te maken voorafgaande 
aan de verlening van de vergunningen. De ROB behoudt zich het recht 
voor om pas te beslissen of er schade aan het monument zal optreden 
als de vergunningen worden aangevraagd. De eerste vergunning die de 
gemeente Arnhem aanvraagt, betreft de grondwaterpeilverlaging in het 
gebied waar het monument ligt. Anders dan eerder toegezegd duurt het 
vier maanden voor de ROB beslist over het verlenen van de vergunning 
onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden behelzen de duur van de 
vergunning (dertig maanden) en het monitoren van de grondwaterstand 
door peilbuizen. Als de grondwaterstand een niveau van 7.30 m +NAP 
bereikt moet de bemaling worden stilgezet. De ROB dient wekelijks een 
overzicht van de metingen te ontvangen. Een bezwaarschrift tegen dit 
besluit kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend bij 
het ministerie van OCW.46 Deze voorwaarden zijn geheel gebaseerd op 

44)  Brief ArcheoLogic aan ROB d.d. 28 mei 2001.

45)  Intern stuk Casus Schuytgraaf z.j.

46)  Brief staatssecretaris aan gemeente Arnhem d.d. 8 januari 2002.
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2001 gepubliceerd. Aanleiding tot deze visie is het ontwerp van de 
voorstadhalte van de NS. Goedkeuring van dit ontwerp zou betekenen 
dat vooruitlopend op de planontwikkeling een aantal dwingende keuzes 
worden gemaakt.52 Daarom is eerst een globale visie op het centrum 
nodig. Bovendien ligt in het eerder geplande tracé van de ontsluiting 
een archeologisch monument, waardoor de toegang nog problemati-
scher wordt. Een ander knelpunt vormt het oversteken van de centrale 
toegang voor voetgangers en fietsers.

Eerder onderzoek naar deze problematiek leverde of te dure of ruim-
telijk gezien onbevredigende varianten op. Inmiddels is gebleken dat 
verstoring van het monument in welke zin dan ook door de Rijksdienst 
niet geaccepteerd zal worden. Dit betekent dat de weg niet over de vind-
plaats aangelegd kan worden. De consequentie is dat een herziening van 
het bestemmingsplan noodzakelijk zal zijn. Een opgerichte projectgroep 
heeft deze visie geformuleerd, mede op basis van de voorafgaande stu-
dies en workshops onder leiding van de architect Christiaanse, waarin 
drie modellen zijn ontwikkeld.53 De drie modellen worden benoemd als 
corridor-, campus- en tunnelmodel. Elk model heeft weer een aantal vari-
anten. Alle varianten worden beschreven met voor- en nadelen, effecten 
en kosten, waarna een afweging van de varianten volgt.

De projectgroep zelf spreekt een sterke voorkeur uit voor de tunnel-
modellen en in het bijzonder voor ‘tunnel ultrakort’ (figuur 5.12). Deze 
keuze zou wel extra kosten met zich meebrengen, die alleen gefinan-
cierd kunnen worden door meer woningen te bouwen. De gemeentear-
cheoloog heeft echter een voorkeur voor de campus 3 variant, die in 
haar ogen de beste bescherming van het monument garandeert (figuur 
5.13). Ook de modellen campus 4 en 5 zouden niet schadelijk zijn voor 
de vindplaats, terwijl alle tunnelvarianten vergunningsplichtig zullen 
zijn. Uiteindelijk kiest de GEM voor het corridor model 2, omdat de tun-
nelvarianten te duur blijken.

De gemeente heeft afgezien van de archeologie ook nog te kampen 
met de ‘natuur’. In het plangebied wonen drie beschermde diersoorten: 
de kamsalamander, de rugstreeppad en de poelkikker. De voorbereidin-
gen voor de bouw zijn daardoor stilgelegd en de Algemene Inspectie 
Dienst onderzoekt of de gemeente voldoende rekening houdt met deze 

52)  De Welstandscommissie heeft haar goedkeuring 

vooralsnog onthouden aan dit ontwerp.

53)  Deze projectgroep bestond uit diverse deskundigen 

van o.a. Christaanse architects & planners, GEM, gemeente 

Arnhem, Goudappel Coffeng, Berenschot, Wessels Stevin, 

Amstelland en ArcheoLogic.

In het inhoudelijk deel van het PvE worden de eisen geformuleerd waar 
de archeologische monumentenzorg van Schuytgraaf aan moet beant-
woorden. Deze eisen zullen voldoen aan de standaardeisen zoals die 
in de huidige AMZ worden gehanteerd. Wel wordt erop gewezen dat 
hoewel de GEM juridisch geen enkele verplichting heeft, er in de geest 
van Malta gewerkt zal worden, zoals ook elders geanticipeerd wordt op 
de nieuwe Monumentenwet. De methodiek van het PvE is ook nu het 
beschrijven van het eindresultaat voor de GEM: een ongehinderde rea-
lisatie van de Vinexlocatie. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om te 
voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en de ROB.

Dit betekent dat de integratie en het behoud van archeologische 
waarden vooropstaan. Behoud in situ en inpassen van de vindplaatsen 
in het plan hebben de voorkeur. Alleen als dat niet mogelijk is, kan er 
worden opgegraven. De twee strategieën hebben verschillende eindre-
sultaten: een x aantal behouden vindplaatsen in het ene geval en ver-
meerdering van kennis in het andere.49

Anders dan RAAP past ArcheoLogic voor de selectie van vindplaatsen 
een meer gebiedsgerichte benadering toe, waarbij drie criteria onder-
scheiden worden: de belevingswaarde van het gebied, de fysieke en de 
intrinsieke kwaliteit. RAAP hanteerde eigenlijk alleen de fysieke kwaliteit 
van een vindplaats. ArcheoLogic is van mening dat kwaliteit nog onvol-
doende meetbaar is in het huidige archeologisch bestel en wijt dit aan 
het ontbreken van meetbare normen. De Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) zal gehanteerd worden, maar dat is niet voldoende. 
Kwaliteit zal door ArcheoLogic altijd gerelateerd worden aan de relevan-
tie van de vraagstelling. Uitgangspunt zal zijn dat als er geen vragen 
zijn geformuleerd die betrekking hebben op het gebied, er ook geen 
antwoord noodzakelijk is en dus geen opgraving.50 Vanwege deze kwali-
teitsproblematiek, die zijn weerslag kan hebben op de diepgang van het 
onderzoek, is het wenselijk een inhoudelijke begeleidingsgroep archeo-
logie in te stellen. Hoewel de gemeentearcheoloog bedenkingen heeft 
bij een dergelijk forum, wordt er wel een begeleidingsgroep opgericht.51

De GEM is intussen nog steeds bezig met de ontsluitingsweg van de 
nieuwe woonwijk. De Visie centrumgebied Schuytgraaf, waarin diverse 
ontsluitingsmogelijkheden worden aangegeven, wordt in november 

49)  ArcheoLogic: Beslisdocument Programma van Eisen in 

de Vinex Schuytgraaf Arnhem, dl. I, versie 2 definitief, 25 

september 2001: 6.

50)  Idem: 34.

51)  Beslisdocument ArcheoLogic, dl. II, 25 september 2001: 13. 

De groep wordt BAS genoemd.
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in het land.’54 Een andere oorzaak die zich al in het begin voordeed is 
het ‘voorkeursrecht’; een wetswijziging waarin gemeenten een voor-
keursrecht hebben om grond aan te kopen kwam voor Arnhem te laat. 
Ontwikkelaars en aannemers kochten veel grond toen bekend werd dat 
Schuytgraaf een uitbreidingsgebied zou worden. De grond was toen nog 
eigendom van de gemeenten Heteren en Elst.55

De ontevredenheid over de gang van zaken leidt tot een nieuw plan 
van aanpak voor het centrumgebied, waarin de projectleider steden-
bouw van de GEM een andere manier van werken voorstelt.56 De GEM 
wil het planvormingsproces beter gaan structureren. In het verleden was 
er nogal eens sprake van vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Duidelijk 

54)  De Gelderlander 13 en 14 december 2001.

55)  Zo kochten Kondor Wessels en Gerritsen 100 ha, kreeg 

Heijmans 60-70 ha in bezit en Wilma 80 ha, die weer snel 

aan de gemeente werden doorverkocht. De Gelderlander 13 

december 2001.

56)  Concept Plan van Aanpak Centrumplan Schuytgraaf, 

Ontwikkeling van structuur (visie)plan/VO (centrum zuid)/DO 

(centrum zuid), 28 februari 2002. 

diersoorten bijvoorbeeld door een compensatiegebied in te richten. 
Conclusie van het onderzoek is dat de gemeente ontheffing van de 
Natuurbeschermingswet moet aanvragen bij het ministerie van LNV. 
Daarnaast zijn er explosieven aangetroffen in het plangebied. Ook op de 
plek van het monument!

Een aantal raadsleden maakt zich daarom zorgen over de voortgang  
van Schuytgraaf. De start van de woningbouw loopt vertraging op. 
Over de oorzaken van de vertraging zijn de meningen verdeeld. Een 
woordvoerder van de GEM ziet de oorzaak in het verzet van milieugroe-
peringen tegen de schending van het leefgebied van genoemde dieren 
en door de aangetroffen ‘bommen en granaten’. De wethouder ruimte-
lijke ordening ziet het anders. Volgens hem is de bouw vertraagd door 
de complexiteit van de besluitvorming over ruimtelijke investeringen: 
‘Vroeger ging het allemaal veel simpeler. De gemeente leverde de grond 
en de ontwikkelaar bouwde. Hier zijn veel partners in het spel, terwijl 
de beslissingslijnen onduidelijk zijn. Alles is onderhandelbaar. Dat 
maakt alles hartstikke ingewikkeld. Niet alleen in Arnhem, ook elders 

figuur 5.13 Campus 3 model.figuur 5.12 Tunnelmodel ultrakort.
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een concept structuurplan. Het kernteam neemt de beslissingen. Onder 
het kernteam werken vier teams van specialisten: Esthetiek; Grondex-
ploitatie, Financiën & Planning; Techniek & Eisen; Programma. Deze zijn 
vooral samengesteld uit deskundigen en hebben een adviserende stem. 
Daarnaast functioneren een klankbordgroep en een communicatiegroep. 
De aandeelhoudersvergadering van de GEM beslist over het structuur-
plan, de gemeenteraad keurt het eindproduct (de structuurvisie) goed of 
niet. In alle teams en groepen zitten vertegenwoordigers van de GEM, 
behalve in Esthetiek. De gemeentearcheoloog heeft zitting in twee teams: 
Esthetiek en Techniek & Eisen.

Apart van deze organisatiestructuur wordt een Begeleidingsgroep 
Archeologie Schuytgraaf (BAS) opgericht, waarin zitting hebben de 
gemeentearcheoloog, de ROB, ArcheoLogic en de GEM. De taak van 
deze groep is het inhoudelijk begeleiden van het archeologisch onder-
zoek in Schuytgraaf. Ook het overleg binnen deze groep blijkt niet 
zonder problemen te functioneren. Het conflict gaat dit keer over de 
bouwbegeleiding. Het probleem is allereerst wat er onder ‘bouwbegelei-
ding’ moet worden verstaan. ArcheoLogic heeft een voorkeur voor een 

moet zijn wie de betrokkenen zijn en wat hun rollen en taken en verant-
woordelijkheden zijn. Een helder onderscheid tussen vakinhoudelijke 
betrokkenen en beslissers is wenselijk.

Een andere reden om zich opnieuw over het centrumgebied te bui-
gen, is dat het bestemmingsplan op veel punten niet meer up-to-date is 
en voortschrijdend inzicht heeft geleid tot nieuwe ideeën en aanpassin-
gen. Volgens de huidige planning komen er tussen de 6.100 en 6.900 
woningen voor circa 16.000 inwoners. Een dergelijke grote woonwijk 
verdient een centrum met een stedelijke uitstraling. Goede maatschap-
pelijke en commerciële voorzieningen horen daarbij. Iedereen wil een 
goed, duurzaam en passend centrum waar men trots op kan zijn. Sinds 
de eerste ideeën over de ontwikkeling van Schuytgraaf in 1996 is er veel 
veranderd; een groeiende vraag naar consumentgerichte oplossingen, 
verscherpte milieu- en veiligheidseisen, de vraag naar luxueuzere woon-
voorzieningen, veranderingen in de vastgoedmarkt, meer aandacht voor 
zorgvoorzieningen. Ook blijkt uit een recente studie van de gemeente 
dat er meer jonge gezinnen met kinderen in Schuytgraaf willen wonen, 
waardoor er meer scholen nodig zijn. De vraag is of dat financieel haal-
baar is. Knelpunten zijn vervolgens de locatie van de sporthal en de 
parkeervoorzieningen (een knelpunt in elke Vinexlocatie, zo blijkt) die 
waarschijnlijk te krap bemeten zijn. Ondanks het stimuleren van open-
baar vervoer, zijn er toekomstige bewoners die wel twee auto’s voor de 
deur willen hebben. Dit betekent dat het programma vooral door de 
voorzieningen zwaarder wordt. Marktpartijen hebben de indruk dat het 
zelfs te zwaar is. Is het programma haalbaar en realiseerbaar?

Onder de aandachtspunten blijft kwaliteit vooropstaan: hoogwaardig, 
duurzaam, toekomstgericht, eigenheid en symboolwaarde, leefbaarheid, 
aansluiting op omgeving, transformatie archeologisch veld. Gememo-
reerd wordt dat, nu de tunnelmodellen van de baan zijn, vanwege de 
hoge kosten gekozen is voor het corridormodel 2. Daarbij gaat een weg 
vlak ten noorden langs het monument (figuur 5.14).

In de terminologie van de ontwerpers die over ‘velden’ spreken, 
wordt het monument nu het ‘archeologisch veld’ genoemd. De inrich-
ting van dit veld verdient nu alle aandacht, waarbij een geschikte open-
bare bestemming moet worden gevonden en het veld niet alleen als 
hondenuitlaatplaats dient. De geschiedenis zou zichtbaar en voelbaar 
gemaakt kunnen worden, ook die van de Tweede Wereldoorlog, wordt 
uitdrukkelijk vermeld.

In het plan van aanpak staat een nieuwe organisatie- en besluitvor-
mingsstructuur centraal. Een klein kernteam, waarin alle disciplines en 
partijen zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor het opstellen van 

figuur 5.14 Corridor 2 model.
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interpretatie van bouwbegeleiding als een evaluatief instrument; andere 
archeologen, onder wie de gemeentearcheoloog, zien het liever als een 
middel ter inventarisatie. Het conflict spitst zich toe als er opnieuw cre-
matiegraven worden gevonden tijdens een ad hoc geregelde archeologi-
sche begeleiding van de aanleg van een tijdelijk gronddepot ten zuiden 
van het cluster vindplaatsen 4 tot en met 9.57

Het gecontracteerde opgravingbedrijf ADC (Archeologisch Dien-
stencentrum) ontdekt al snel meerdere crematiegraven onder het 
gronddepot en graaft deze op conform de richtlijnen van de KNA en 
de gemaakte afspraken. Toch is het ADC hier achteraf niet tevreden 
over; de graven zijn te snel en te slordig ‘weggebaggerd’. Het ADC, van 
mening dat een reguliere opgraving op zijn plaats was geweest en dat 
het werk aan het gronddepot stilgelegd had moeten worden, informeert 
zowel de ROB als de pers en schakelt de inspectie in. De consternatie 
die hierdoor ontstaat, is niet bevorderlijk voor de voortgang. ArcheoLo-
gic wordt ter verantwoording geroepen en krijgt een visitatie van de RIA 
(Rijksinspectie Archeologie).58

ArcheoLogic gaat desondanks onverdroten aan de slag met een PvE 
Bouwbegeleiding voor de velden 21 en 25. Deze velden in het zuidoos-
ten van het plangebied zullen het eerst bebouwd gaan worden en de 
‘conditie archeologie’ moet daar tijdig zijn uitgewerkt. Een consequentie 
van de commotie rond het gronddepot is wel dat ArcheoLogic het niet 
wenselijk acht een opgravingbedrijf te contracteren voor de begeleiding 
van de velden 21 en 25, maar – in tegenspraak met zijn ‘archeologische 
triasleer’ – de opdracht naar de gemeente gaat. De al eerder aangestelde 
assistent van de gemeentearcheoloog zal de begeleiding uitvoeren.59

Wat is er te zien van vindplaats 10?

In dezelfde tijd wordt in verschillende gremia beraadslaagd over de 
inrichting en visualisatie van vindplaats 10, het monument. De gemeente 
heeft hier al vanaf het begin van het overleg op aangedrongen. 

57)  Eind jaren negentig zijn bij de opgravingen van 

het zuidelijke cluster (vindplaats 4/9) een groot aantal 

crematiegraven uit de Romeinse tijd aangetroffen in 

vindplaats 9 (ca. tweehonderd graven) en vindplaats 8 

(enkele crematies uit de tweede, derde eeuw na Chr. en drie 

inhumatiegraven uit de vierde eeuw na Chr.).

58)  Notulen BAS, 2 april en 15 mei 2002.

59)  PvE Archeologische Bouwbegeleiding velden 21 en 25, 

8 mei 2002. De assistent archeoloog werd aangesteld in 

februari 2001.

Ook Jan Wessels, beleidsambtenaar van de afdeling Monumentenzorg 
van Arnhem, had eerder in het Vinex On Site: Debat Oost een pleidooi 
gehouden om de mens en zijn cultuur, die zich duizenden jaren in de 
grond onder Schuytgraaf heeft opgestapeld, niet te vergeten: ‘Zeven 
duizend jaar geschiedenis in Schuytgraaf, dat zijn tweehonderdtachtig 
generaties! Die mijnheer Idema brengt de mens als factor in. Ik wil de 
geschiedenis van de Neolithische jagers tot de Romeinen en de Mid-
deleeuwers als een kwaliteit inbrengen.’ Een mogelijkheid om de vroege 
geschiedenis van dit deel van de Betuwe te laten bijdragen aan de kwali-
teit van de leefomgeving, ziet Wessels in het ontwerp: ‘Een middeleeuws 
dorpje heeft zijn plattegrond en zijn kleur, voor een Romeinse villa is 
apart materiaal gebruikt. Benut al die stijlen en symbolen om Schuy-
tgraaf te onderscheiden van al die andere wijken die langzamerhand 
allemaal op elkaar lijken.’60

60)  P. Troost: Vinex on site debatten: oost. Het debat vond 

plaats op 23 april 1998 in Musis Sacrum, Arnhem.

figuur 5.15 Monument vindplaats 10, januari 2005.
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In het BAS-overleg komen deze ideeën niet meer terug. Het onderwerp 
is nu de inrichting van een lege ruimte. De gedachten gaan al snel uit 
naar park- en tuinachtige oplossingen zoals een ring van papavers rond 
het archeologische veld. Een archeologisch park met bijvoorbeeld een 
rozentuin. Of gebruikmaken van de planten die in het Neolithicum voor-
kwamen, suggereren de aanwezige archeologen van de ROB. Een lijst 
met die planten is beschikbaar. De gedachten over de inrichting in deze 
sessie worden sterk bepaald door de aard van de vindplaats: zo zou de 
overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een land-
bouwende gemeenschap opgepakt kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een ‘hightechpaal’ met informatie en fi lmbeelden. Een ander idee is om 
‘rituelen’ uit het stenen tijdperk in een moderne vorm te verbeelden 
waarbij van de gemeentelijke kunstregeling gebruikgemaakt kan wor-
den. Wat te denken van ‘zitten rondom een kampvuur’?

Op een volgende bijeenkomst, waar nu ook mensen uit de kunstsector 
aanwezig zijn, wordt niet meer over de inrichting van het monument 
gesproken, maar is het begrip archeologiepark als vanzelf ingeburgerd. 
Iedereen onderkent het belang van een goede visualisatie, vooral omdat 
het archeologiepark de entree tot het nieuwe stadsdeel zal vormen.
Anton Pieck-achtige oplossingen moeten echter worden voorkomen, 
dus niet alleen archeologen iets laten bedenken, vindt ArcheoLogic. De 
projectleider van de GEM herinnert eraan dat hij de vorige keer op ironi-
sche wijze het idee van een ‘Fred Flintstone cafetaria’ heeft gelanceerd. 
Hij hecht wel aan zijn ‘hightechinfopaal’, maar heeft geen idee wat de 
vindplaats voorstelt, wat blijkt uit zijn vraag: ‘Kan een glazen exporuimte 
onder de grond eveneens het monument zichtbaar maken?’

De vergadering besluit subsidie aan te vragen bij Belvedere voor een 
ontwerp voor het archeologiepark en gezamenlijk met de kunstsector 
door te gaan met brainstormsessies. De sessies worden nu wat meer 
gestructureerd; het brainstormen moet leiden tot resultaten en afspra-
ken. De eerst volgende zitting krijgt het thema mee: ‘het geheugen 
gebruiken’. De voorzitter, Goudswaard, onderscheidt de verschillende 
percepties van de deelnemers: archeologen zijn enerzijds gericht op het 
bewaren van het verleden, anderzijds op het reconstrueren van dat ver-
leden. Kunstenaars daarentegen gaat het om de beleving en het gebruik 
van het geheugen daarbij. De inspiratie daarvoor kan deels via de 
archeologie komen. De discrepantie tussen het archeologisch verleden 
en het geheugen bestaat uit het verschil in abstractieniveau.

De keuzes die uiteindelijk gemaakt moeten worden, beslaan drie 
dimensies. De eerste dimensie is pragmatisch: eerst moet bepaald wor-

den wie de doelgroep is, wat de gebruikswaarde is en of het doel educa-
tief dan wel recreatief moet zijn. Ook de kosten en de planologische rand-
voorwaarden behoren bij deze eerste dimensie. De tweede dimensie, de 
tijd-ruimtediscussie, behelst keuzes tussen een diachroon of synchroon 
geheugen. En de derde dimensie houdt keuzes in die gerelateerd zijn 
aan de vorm-tijddiscussie: keuzes tussen een concrete of meer abstracte 
reconstructie en de keuze tussen tijdelijke of permanente constructies. 
De ontwerpsessies leiden niet tot conclusies en concrete oplossingen. 
De ingebrachte ideeën zijn hierna in fi guur 5.16 weergegeven.61 

Met subsidie van Belvedere schrijft de gemeente Arnhem een paar jaar 
later een ontwerpprijsvraag uit voor de inrichting van het monument. 
Het winnende ontwerp ‘De Landing’ van het bureau Chora uit Londen 
verbeeldt de slag om Arnhem, terwijl op railings, die het veld doorsnij-
den, in teksten het verhaal van de bewoningsgeschiedenis wordt verteld. 

61)  Verslagen en agenda’s van de bijeenkomsten van het 

BAS-overleg, 10 april, 30 mei en 14 juni 2002. De fi guur is 

gemaakt door ArcheoLogic. 

figuur 5.16 Schema van ideeën voor de inrichting van het monument.
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De achterliggende gedachte wordt als volgt geformuleerd: ‘Schuytgraaf 
heeft eigenlijk twee archeologische identiteiten: die van de aarde en die 
van de lucht. In de aarde zitten sporen van prehistorische mensen, van 
het Romeinse rijk, van het leven in de Middeleeuwen. De lucht bevat de 
herinnering aan de slag om Arnhem, de landing van de Poolse parachu-
tisten. Een virtuele herinnering.’62 Een mooie gedachte, maar de relatie 
met de locatie, een steentijdvindplaats, is in dit ontwerp, waarin de 
Tweede Wereldoorlog centraal staat, volledig op de achtergrond geraakt. 
Anno 2010 is er nog niets te bespeuren van de uitvoering van het ont-
werp. Vindplaats 10 ligt er precies zo bij als op de foto van januari 2005.

62)  GEM Schuytgraaf maart 2005, Verbeeld Verleden: 52.

figuur 5.17 Winnend ontwerp De Landing voor de inrichting van het monument.


