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 samENvattINg

 EROP OF ERONDER
De strijd om het bodemarchief in drie Vinexlocaties
Over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening
en de kwaliteit van de leefomgeving

Dit boek beoogt een verklaring te zoeken voor de spanningen en fricties 
die zich voordoen in de praktijk van het ruimtelijk beleid wanneer de 
aanspraken van de archeologische monumentenzorg (AMZ) conflicteren 
met andere claims op de ruimte en de bodem. Om dit spanningsveld 
tussen de AMZ en de archeologie enerzijds en de ruimtelijke ordening 
anderzijds te verduidelijken, behandelt het onderzoek twee niveaus: het 
abstracte niveau van de denkwerelden binnen de twee beleidsvelden en 
het concrete niveau van de praktijk. De bijdrage die het onderzoek wil 
leveren is om op basis van een analyse van de problematiek suggesties 
voor oplossingen aan te reiken, zowel in theoretische als praktische zin. 
Deze suggesties geven een antwoord op de vraag hoe actoren betrokken 
bij de omgang met het bodemarchief succesvoller kunnen samenwerken 
en onder welke condities die vruchtbare coöperatie mogelijk is.

Begin jaren negentig van de twintigste eeuw zoeken de twee beleids-
velden, die jarenlang gescheiden opereerden, toenadering tot elkaar. In 
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (Vinex) wordt archeo-
logie expliciet genoemd als een factor die kan bijdragen aan de kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving. De woon- en leefomgeving mag in deze 
visie niet vervlakken en monotoon worden. In het Verdrag van Malta 
heeft het archeologisch erfgoed vooral een politieke betekenis als het 
‘collectieve geheugen’ van Europa, dat bescherming behoeft. Ook stelt 
het verdrag dat archeologen actief zouden moeten participeren in ruim-
telijke planningsprocessen om die bescherming te effectueren.

Het uitvoeren van de Vinex – de bouw van een miljoen nieuwe 
woningen – betekent voor archeologen bouwen op het bodemarchief, 
waardoor het behoud onder de grond (behoud in situ) van waardevolle 
archeologische vindplaatsen bemoeilijkt wordt. Het nastreven van 
behoud in situ in Vinexlocaties is het op het Verdrag van Malta geba-
seerde beleid dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (ROB) begin jaren negentig besluit te implementeren.

Drie casestudies geven inzicht in hoe de betrokken actoren omgaan 
met de verschillende ruimteclaims vanuit de AMZ en de woningbouw. 
De casussen zijn drie Vinexlocaties in de Betuwe: Elst-Westeraam, Arn-
hem-Schuytgraaf en de Waalsprong bij Nijmegen.
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Hoofdstuk 1 behandelt de ontwikkeling van het denken over archeologie 
en AMZ en de omgang met het culturele erfgoed vanaf de eerste helft 
van de negentiende eeuw tot en met de jaren negentig van de vorige 
eeuw. De beheerders van dat erfgoed, de ‘dirigenten van de herin-
nering’, zagen zich continu geconfronteerd met vraagstukken die tot 
op de dag van vandaag van belang blijken te zijn voor de archeologie 
als wetenschappelijke discipline en voor de AMZ. Deze vragen: wat is 
archeologie, wat is AMZ, wat is waardevol erfgoed en waarom, zijn van 
normatieve en ontologische aard en impliceren ook de motieven voor 
het behoud van het erfgoed.

Het hoofdstuk beschrijft hoe het vak zich vanaf de eerste helft van 
de negentiende eeuw langs twee lijnen heeft ontwikkeld tot een zelf-
standige wetenschap. De eerste is de institutionele lijn van het Rijks-
museum van Oudheden en de leerstoel archeologie in Leiden, waar in 
aanvang een oriëntatie op de klassieke oudheid overheerste, maar later 
ook Nederlandse bodemvondsten werden verzameld. Leiden is ook de 
school waar het klassieke Bildungs-ideaal het belangrijkste motief was 
voor het verzamelen en tentoonstellen van artefacten. De tweede is de 
empirische lijn van de liefhebbers en geleerde genootschappen, die 
bodemvondsten opspoorden en verzamelden vanuit een brede inte-
resse waarin oudheidkunde en volkskunde in elkaars verlengde lagen. 
Het zelf waarnemen in het veld, weliswaar ad hoc en niet systematisch, 
vormde het voorzichtige begin van een empirische traditie die aan het 
einde van de negentiende eeuw in kringen van Groningse genootschap-
pen gevestigd wordt. Met de oprichting van het Biologisch-Archaeolo-
gisch Instituut begin jaren twintig wordt deze richting, gebaseerd op de 
methoden van het natuurwetenschappelijke onderzoek, bestendigd. Een 
autonome wetenschap wordt de archeologie pas na de Tweede Wereld-
oorlog wanneer het vak zich bevrijdt van de ballast van het nationalisme 
en de discipline zich gaat beschouwen als een empirische sociale weten-
schap volgens het neopositivistische onderzoeksmodel, gericht op ken-
nisvermeerdering.

Het hoofdstuk behandelt ook de historische totstandkoming van de 
Monumentenwet van 1961, waarvan de uitvoering is opgedragen aan 
de in 1947 opgerichte ROB. Het denken over AMZ is nog jong en volop 
in ontwikkeling. De verschillende opvattingen behelzen intellectuele en 
praktische noties over het uiteindelijke doel van de AMZ, de relatie met 
de vakdiscipline en erfgoedbeheer. Dit denken wordt begrepen als ‘dis-
cours’: het reddingsdiscours en het behoudsdiscours.

Hoofdstuk 2 bespreekt het denken over de ruimtelijke ordening en laat 
zien hoe vanaf de Woningwet de zorg voor een goede leefomgeving 
een constante factor is geweest in het ruimtelijk beleid. Het hoofdstuk 
beschrijft de ontwikkelingen in de opvattingen over wat die goede 
leefomgeving inhoudt en welke planningsmethoden daaraan kunnen 
bijdragen. De opvattingen over de fysieke inrichting en planning van de 
leefomgeving blijken een voedingsbodem te vinden in esthetische, soci-
ale en planningstheorieën. 

Er worden vier perioden onderscheiden waarin denkbeelden over de 
ruimtelijke inrichting en planning van de leefomgeving veranderingen 
of accentverschuivingen laten zien en gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van de leefomgeving. In de jaren zestig vindt een van die veranderingen 
plaats, wanneer ingezien wordt dat een bewuste toepassing van de 
deterministische zienswijze dat de fysieke omgeving invloed heeft op 
het gedrag van de mens, een sturingsmechanisme oplevert. Rationele 
planning en inrichting van de gebouwde omgeving zouden in deze visie 
maatschappelijke processen kunnen sturen. De grootschaligheid van de 
bouwprojecten van deze periode wordt in latere jaren vervangen door 
kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, zoals het woonerf. De 
bewoners willen zelf invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in hun 
buurt en wijk. Eind jaren negentig is ‘ruimtelijke kwaliteit’, begrepen 
als belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde, expliciet de 
leidraad van het ruimtelijk beleid. De morfologische betekenis van kwa-
liteit, de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is naast 
duurzaamheid ook het uitgangspunt voor de Vinexwijken.

Het ontwikkelen van een methodiek om de casussen te analyseren is 
het onderwerp van hoofdstuk 3. De casussen opgevat als beleidspro-
cessen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin handelende actoren – 
archeologen, planners en beleidsmakers – de hoofdrolspelers zijn. De 
analyse richt zich op het verklaren van het handelen van deze actoren. 
De methodiek die ontwikkeld wordt, biedt een kader waarmee het han-
delen van actoren in beleidsprocessen op systematische wijze ontleed, 
beschreven en vergeleken kan worden. Deze methodiek is ontleend aan 
inzichten uit de beleidswetenschappen en gebruikt theoretische con-
cepten, waarvan ‘handelingstheorieën’ en ‘congruente betekenissen’, 
de belangrijkste zijn. Om deze theoretische begrippen te verduidelijken, 
dient een vroege casus uit de AMZ, het geval Boshoverheide, als voor-
beeld.
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figuur 3.7). Dit object is bij beleidsmakers en planners gesitueerd op 
het tweede niveau, maar bij archeologen op het vierde niveau. Dit ver-
schil is de uitdrukking van het verschil in epistemologische status. Voor 
beleidsmakers en planners heeft de betekenis van het bodemarchief een 
instrumentele functie en kan een middel zijn bij het realiseren van het 
eigen beleid. Voor archeologen is de betekenis van het bodemarchief 
een normatief ontologische notie, op het vierde niveau van de hande-
lingstheorie.

De conclusie moet zijn dat de drie beroepsgroepen gekenmerkt 
worden door ongelijksoortige handelingstheorieën en dat ‘gedeelde’ 
betekenissen tussen die actoren daarom niet voor de hand liggen, noch 
consensus over de in het geding zijnde waarden. De vraag die zich ver-
volgens voordoet, is hoe actoren wel succesvol kunnen samenwerken 
en tot gezamenlijk gedragen oplossingen komen door gecoördineerd 
handelen.

Het begrip ‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en Van de 
Graaf als voorwaarde voor het gecoördineerd handelen van actoren met 
ongelijksoortige handelingstheorieën.4 Het bewust op zoek gaan naar 
‘congruente betekenissen’ volstaat in deze optiek om gemeenschap-
pelijke oplossingen tot stand te brengen. Van congruente betekenissen 
is sprake als elke actor een positieve betekenis toekent aan een stuk 
grond, het lokale bodemarchief, dat vanuit de eigen handelingstheorie 
als zinvol wordt ervaren en een perspectief biedt op een gewenste en 
realiseerbare uitkomst, terwijl al die verschillende betekenissen samen 
zicht geven op een gedeelde oplossingsrichting.

Met deze begrippen worden de drie casussen geanalyseerd. De cen-
trale vraag daarbij is of zich kansen op het ontstaan van congruente 
betekenissen hebben voorgedaan. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden aangegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden 
en wat de voorwaarden zijn om congruente betekenissen tot stand te 
brengen.

De drie casestudies vormen het empirische gedeelte van dit onderzoek: 
Elst-Westeraam, Arnhem-Schuytgraaf en Nijmegen-Waalsprong (res-
pectievelijk de hoofdstukken 4, 5 en 6). De casestudies beschrijven in 
chronologische volgorde de strijd om het bodemarchief gedurende de 
periode van ongeveer 1994 tot 2004. 

De drie casussen moeten inzicht geven in hoe de betrokken actoren 
omgaan met het bodemarchief. De invalshoek daarbij is het ‘actorper-

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

Fishers theorie van de vier discursieve niveaus – ‘the logic of practical 
deliberation’ – die het hele spectrum beslaat van politieke oordeelsvor-
ming, verschaft inzicht in de gelaagdheid van het denken en doen van 
beleidsmakers en dient als basis voor een schematische voorstelling 
van het concept handelingstheorie (zie figuur 3.1).1 Een handelingsthe-
orie is het stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan 
zijn handelen in een concreet geval. Een handelingstheorie bestaat uit 
vier lagen, verdeeld in een eerste en tweede orde. De eerste orde bestaat 
uit het oordelen over oplossingen (laag 1) en de probleemdefinitie (laag 
2), terwijl de tweede orde de motieven van een actor bevat, waaronder 
de achterliggende opvattingen (laag 3) en de uiteindelijke voorkeuren 
van een actor (laag 4). De tweede orde is te zien als de blik (denkkader) 
waarmee een actor naar een problematische situatie en mogelijke oplos-
singen kijkt. Dit actorperspectief van de handelingstheorie wordt onder-
steund door onderzoek van Hisschemöller naar beleidsproblemen en 
hoe die theoretisch te conceptualiseren. Problemen zijn geen gegeven-
heden, maar sociale constructies. In een bepaalde beleidskwestie kun-
nen actoren het wel of niet eens zijn over zowel de probleemformulering 
als de doelen en middelen van het beleid.2

Met het begrip ‘handelingstheorie’ kunnen de vragen van deze stu-
die naar de aard van de conflicten rond het bodemarchief, hoe ze zich 
ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het bodemarchief, 
de planning van bouwlocaties en de kwaliteit van de lokale leefomge-
ving, op systematische wijze in beeld worden gebracht. Het concept 
handelingstheorie is in de literatuur in eerste instantie met het oog op 
beleidsmakers ontwikkeld, maar is van toepassing op diverse beroeps-
groepen, waaronder archeologen en planners. Schön heeft aangetoond 
dat niet alleen professionals uit een en dezelfde beroepsgroep, maar 
ook uit verschillende beroepgroepen problemen op vergelijkbare wijze 
benaderen. Ook Schön gaat ervan uit dat problemen constructies zijn 
en actoren problemen en de situatie waarin die zich voordoen tegemoet 
treden vanuit hun achtergrondtheorieën en voorkeuren.3 

Op basis van de genoemde elementen is het mogelijk om per 
beroepsgroep – archeologen, planners en beleidsmakers – de ideaal-
typische handelingstheorieën te construeren. Vervolgens blijkt uit een 
vergelijking van de drie handelingstheorieën dat, als er sprake is van 
een gemeenschappelijk object van beleid, dit object zich op verschil-
lende niveaus van de respectievelijke handelingstheorieën bevindt (zie 

1) Grin & Van de Graaf 1994, 1996a en b.

2) Hisschemöller 1993.

3) Schön 1983.
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spectief’, dat wil zeggen dat in de beschrijving het gezichtspunt van 
alle belanghebbenden aan bod komt. De beschrijving van de doelen die 
actoren nastreven, de middelen die ze inzetten, hoe ze een probleem 
benaderen, welke oplossingen ze voorstaan, hun achtergronden en 
voorkeuren, heeft twee bedoelingen. Ten eerste willen we inzicht ver-
krijgen in de problematiek en de omstandigheden, om vervolgens de 
handelingstheorieën van de hoofdrolspelers te reconstrueren. Deze 
beschrijvingen zijn gebaseerd op de analyse van bestaand materiaal: 
van schriftelijke bronnen, zoals beleids- en bestemmingsplannen, ver-
slagen van vergaderingen en overleggen, brieven, onderzoeksrapporten 
en krantenartikelen. 

De drie Vinexlocaties zijn landschappelijk gezien gelegen in de 
Betuwe en bestuurlijk in de KAN-regio (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), 
een gebied dat meer is dan een ruimtelijk concept. De KAN-regio heeft 
een eigen bestuur met eigen doeleinden, waarvan de belangrijkste het 
versterken van de economische concurrentiepositie van de regio is. Om 
de kansen hierop te maximaliseren, vindt het KAN-bestuur het noodza-
kelijk een goede woon- en werkomgeving te creëren.

Alle drie de gemeenten zijn in de Vierde nota over de ruimtelijke orde-
ning extra (1990) als uitbreidingslocatie voor woningbouw aangewezen. 
Elst is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners, gelegen 
tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebied Westeraam ten oosten van de 
bebouwde kom van Elst wordt bestemd voor de bouw van 2350 wonin-
gen. Het plangebied is ongeveer 220 ha groot en ligt ten oosten van de 
spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 

De gemeente Arnhem, een middelgrote stad met 135.000 inwoners, 
begint in 1994 met de ontwikkeling van de polders ten zuiden van de 
Rijn tot de nieuwe Vinexwoonwijk Driel-Oost, later Schuytgraaf geheten. 
De omvang van het plangebied is ongeveer 440 ha, waarop 6500 wonin-
gen gebouwd moeten worden.

Nijmegen is een middelgrote stad met 147.000 inwoners. De uitbrei-
dingslocatie de Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als 
Land over de Waal en ligt ten noorden van Nijmegen. Het plangebied 
heeft een omvang van ongeveer 600 ha, waarop 12.000 woningen zul-
len verrijzen.

De problemen die zich voordoen rond het bodemarchief hebben te 
maken met de verschillende doelen en voorkeuren die actoren nastre-
ven. De gemeentebesturen willen nieuwe stadsdelen of woonwijken 
realiseren, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving het leidende prin-
cipe is. De planners moeten daar plannen voor maken die bijdragen aan 
een goede inrichting van de ruimte. De ROB wil het Verdrag van Malta 

implementeren en erop toezien dat de archeologische werkzaamheden 
volgens de AMZ-cyclus plaatsvinden. Het doel van de ROB is zoveel 
mogelijk vindplaatsen onder de grond (in situ) te behouden, vanuit een 
voorkeur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en 
gerichtheid op kennisvermeerdering van het verleden.

Grote problemen ontstaan in Schuytgraaf over vindplaats 10, een 
steentijdvindplaats, die de ROB tijdens het planproces een status toe-
kent als wettelijk beschermd monument. In Elst ontstaan fricties en 
spanningen over de bij grondwerkzaamheden gevonden overblijfselen 
van een Romeinse tempel en over een al langer bestaand monument, 
de Hoge Hof, gelegen in het centrum van de nieuwe wijk. De problemen 
in Nijmegen zijn het grote aantal vindplaatsen en hoe daar zorgvuldig 
mee om te gaan. Een conflict ontstaat rond de ovatonde, waar volgens 
de archeologen ook een steentijdvindplaats aanwezig is, die wettelijk 
beschermd wordt. Het gemeentebestuur van Nijmegen neemt het ini-
tiatief tot het instellen van workshops cultuurhistorie om gezamenlijke 
oplossingen voor de problematiek te vinden.

In de analyse van de casussen (hoofdstuk 7) staat de vraag centraal of er 
congruente betekenissen tot stand zijn gekomen en welke voorwaarden 
daarvoor noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt de vraag beantwoord wat 
met name archeologen kunnen doen om het ontstaan van congruente 
betekenissen te stimuleren. De analyse concentreert zich op vier episo-
den waarin congruente betekenissen tot de mogelijkheden leken te beho-
ren, maar zich uiteindelijk niet materialiseerden. Congruente betekenis-
sen zouden in deze gevallen inhouden: het waarborgen van het behoud 
van vindplaatsen voor de archeologen en een concrete bijdrage aan de 
kwaliteit van de leefomgeving voor de gemeentebesturen en planners.

De handelingstheorieën van de actoren laten zien dat er wel diverse 
aanzetten tot congruente betekenissen tevoorschijn kwamen, vooral 
van de kant van de gemeentebesturen en planners. In Elst was het 
gemeentebestuur vanaf het begin geporteerd voor het benutten van 
cultuurhistorische en archeologische waarden als kwaliteitsverhogend 
en identiteitsbepalend element voor de woon- en leefomgeving, zowel 
in het geval van de tempel als het monument de Hoge Hof. Ook in 
Nijmegen, waar de lokale bestuurders in eerste instantie sterk inzetten 
op de ecologische duurzaamheid, werden in de genoemde episode de 
cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt voor de verdere 
planontwikkeling. Met het instellen van workshops cultuurhistorie gaf 
de gemeente de deelnemers alle vrijheid om creatieve oplossingen te 
bedenken. In Arnhem was de totstandkoming van congruente beteke-
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nissen bij voorbaat een verloren zaak, hoewel het adviesbureau Archeo-
Logic een poging waagde. De locatie van het monument, vindplaats 10, 
op de duurste grond en in het hart van de nieuwe wijk, maakte congru-
ente betekenissen onmogelijk.

In alle episodes hield de ROB vast aan de wetenschappelijke beteke-
nis van het bodemarchief en had geen oog voor de culturele en sociale 
betekenis. De mogelijkheden die gemeenten en planners boden, werden 
door de ROB niet gezien. Deze eenzijdige gerichtheid op kennisver-
meerdering is de belangrijkste oorzaak waarom congruente betekenis-
sen niet tot stand kwamen.

Nadere bestudering van de handelingstheorieën levert een aantal condi-
ties op waaraan voldaan moet zijn om zulke betekenissen wel tot stand 
te brengen. Er zijn vijf condities geformuleerd, waarvan de eerste drie 
condities een voorbeeld zijn van de zogenoemde substantiële rationali-
teit en de andere twee van de procedurele of interactieve rationaliteit:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.

2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
leven wordt gewekt.

3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 
zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief om ‘congruente betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie op de eigen handelingstheorie 

en openstaan voor de opvattingen van anderen.

In de vier episodes was in geen van de gevallen aan deze voorwaarden 
voldaan.

 conclusies

Als het streven naar congruente betekenissen een oplossing geacht 
wordt en als de vijf condities daarvoor de richting aangeven, dan zou de 
AMZ-cyclus omgedraaid moeten worden: vertrekken vanuit de synthese 
en niet beginnen met het inventariseren, het opsporen van het artefact. 
Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou in dit geval, in deze specifieke 
situatie een synthese kunnen zijn? Deze omkering van het perspectief 
begint niet met het verleden, maar met het heden en vertrekt vanuit de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied in kwestie 

door vragen te stellen als: wat is de potentie van het bodemarchief hier 
in deze situatie en op deze plek, wat gaan we daarmee doen en hoe kan 
dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een dergelijke benadering gaat 
niet uit van het primaat van de archeologie of de ruimtelijke planning, 
maar is gericht op het creëren van een gemeenschappelijk object van 
beleid: een artefact. Het doel zou moeten zijn een proces in gang te zet-
ten waarin de betrokken actoren congruente betekenissen van het arte-
fact tot stand brengen. Dit betekent dat bestuurders en planners voor 
wie het artefact een instrumentele functie vervult, een artefact verwerven 
dat de gewenste betekenis heeft en voor archeologen mogelijkheden 
schept tot behoud (ex situ of in situ), tot kennisvermeerdering nu of in 
de toekomst. 


