
Gedeelte van de provincie Groningen met
gemeentegrenzen. Vet omlijnd zijn de acht gemeenten
waarop het onderzoek betrekking had: 1. Appingedam;
2. Bierum; 3. Ten Boer; 4. Delfzijl; 5. Loppersum; 6.
Middelstum; 7. Stedum; 8. 't Zandt

ARCHEOLOGISCHE

MONUMENTENZORG

IN NOORDOOST-

GRONINGEN

Een waardevol
ensemble aan de
oevers van het Boter-
diep met de terpdorpen
Middelstum (onder)
en Toomwerd (boven)
en het borgterrein
Ewsum (rechtsboven)

'Archeologie is nog steeds
een ondervertegenwoordigd

onderwerp van
overheidszorg', aldus de

Groningse emeritus-
hoogleraar H. T.

Waterbolk onlangs in
Noorderbreedte. Het is een veel gehoorde klacht in archeologische kring. Een terechte klacht?

Fred Schoorl

NOORDOOST-GRONINGEN, DEEL UITMAKEND
van 's lands oudste kultuurlandschap en rijk
aan vooral zichtbare archeologische terrei-
nen, vormt een geschikte test-case, om dit
eens na te gaan. Gemeenten aldaar kregen al
snel na de invoering van de Monumentenwet
in 1961 lijsten met beschermde archeologi-
sche terreinen. Hierop staan lang niet alle
terreinen van oudheidkundige waarde. Het
moeizame proces van inventarisatie, waarde-
ring en eventueel wettelijke bescherming
vordert gestaag. In de tussentijd is het nood-
zakelijk dat de groep (nog) niet ingevolge de
Monumentenwet beschermde archeologi-
sche terreinen door planologische maatrege-
len voor onderzoek en landschap behouden

blijft. Ook wettelijk beschermde terreinen
kunnen gebaat zijn bij aanvullende planolo-
gische voorzieningen. Bedreigingen zijn er
immers alom. In diverse ruimtelijke nota's
onderkent de overheid de bedreiging van ar-
cheologische, kultuurhistorische en kultuur-
landschappelijke waarden. Doelstellingen tot
behoud van deze waarden vormen een vast
onderdeel van dergelijke nota's.
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo-
demonderzoek (ROB) — belast met onder
meer de archeologische monumentenzorg —
propageert al jaren de bescherming van ar-
cheologische terreinen in het kader van de
ruimtelijke ordening. Mede met dit doel pu-
bliceerde Gedeputeerde Staten van Gronin-
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gen, in samenwerking met de ROB, reeds in
1974 een kaart met alle destijds bekende ar-
cheologische terreinen.
Om te bepalen of de positie van het archeolo-
gisch deelbelang in de ruimtelijke ordening
de nodige aandacht heeft gekregen, werd in
1986 een planologisch onderzoek wenselijk
geacht. Acht in Noordoost-Groningen gele-
gen gemeenten (Appingedam, Bierum, Ten
Boer, Delfzijl, Loppersum, Middelstum, Ste-
dum en 't Zandt) werden doorgelicht: be-
stemmingsplannen werden bestudeerd en
ambtenaren geïnterviewd. Wat blijkt? In de
praktijk van de ruimtelijke ordening is de po-
sitie van de archeologie zorgwekkend.



Het behoud van archeologische waarden is
voor een belangrijk deel afhankelijk van het
ruimtelijk beleid van gemeenten. Op ge-
meentelijk nivo komt een dergelijk beleid
vooral tot uiting in bestemmingsplannen.
Hierin worden voor een aantal jaren ruimte-
lijke afspraken met een juridisch bindend ka-
rakter gemaakt.
Bij de totstandkoming van bestemmingsplan-
nen vertegenwoordigt de ROB het archeolo-
gisch deelbelang. Het raadplegen van de
ROB als adviesinstantie is ingevolge artikel
10 van het Besluit op de Ruimtelijke Orde-
ning in sommige gevallen zelfs verplicht als in
de plangebieden sprake is van archeologische
waarden.

Onderhandelingsplanologie

Wegens gebrek aan menskracht draagt de
planologische begeleiding en advisering van
de ROB echter een ad-hoc karakter. Na het
— verplichte — vooroverleg is er daarom
slechts zelden nader kontakt. Van eventuele
wijzigingen nadien blijft de ROB onkundig.
Ook als er een archeologisch terrein van de
bestemmingsplankaart wordt afgevoerd of
speciale gebruiksvoorschriften voor dergelij-
ke terreinen worden versoepeld.
Ook blijken gemeenten zelden op de hoogte
te zijn van de redenen waarom bepaalde ter-
reinen bescherming verdienen. Bij de be-
sluitvorming ervaart men bovendien de ar-
cheologische monumentenzorg nogal eens
als 'onverkoopbaar'. Lange vergunningen-
procedures en verwachte belemmeringen
voor gebruikers en eigenaren versterken dit
proces.
Het is een wrang te konstateren dat de ROB,
bij de besluitvorming over de ruimtelijke or-
dening op lokaal nivo niet een meer serieuze
rol kan spelen, te meer omdat Noordoost-
Groningen een (inter)nationale archeologi-
sche regio van naam is. Wetenschappelijke
pleidooien voor een zogenaamde 'onderhan-
delingsplanologie' doen in dit verband nogal
karikaturaal aan.

Weinig klachten, veel mogelijkheden

De wankele positie van de archeologische
monumentenzorg blijkt vooral als men de be-
stemmingsplannen uit de onderzochte ge-
meenten tegen het licht houdt.
In 1986 werd een nieuwe zogenaamde mel-
dingskaart gepubliceerd met als titel: 'Archeo-
logische en cultuurhistorische terreinen in de pro-
vincie Groningen'. De acht Noordoost-Gro-

ningse gemeenten blijken volgens dit over-
zicht 189 archeologische terreinen te
bezitten. Ruim éénderde hiervan heeft de
status van beschermd monument ingevolge
de Monumentenwet. Uit het onderzoek is ge-
bleken dat 18 % van alle terreinen iedere
vorm van planologische bescherming mist.
Dit omdat ze niet op de plankaarten van be-
stemmingsplannen staan aangeduid. Ter
plekke geldende bestemmingen zijn dan al-
leen aan beperkingen gebonden als de Mo-
numentenwet van toepassing is. En dit is zel-
den het geval.
Vrijwel alle terreinen die niet op de plankaar-
ten staan aangeduid kan men terugvinden op
het reeds in 1974 — door Gedeputeerde Sta-
ten verspreide — overzicht. Bovendien komt
het voor dat archeologische terreinen die
destijds in het Landschapsplan van de ruil-
verkaveling Stedum-Loppersum als zodanig
zijn aangeduid daarna in bestemmingsplan-
nen alsnog werden geschrapt, al of niet met
medeweten van Gedeputeerde Staten. Zo ligt
aan de Smijdingheweg te Stedum een ver-

hoogde woonplaats, die in het Landschaps-
plan wordt omschreven als een 'te handhaven
wierde en andere karakteristieke opduiking, met
handhaving van de topografische grens'. I nhe t —
door GS goedgekeurde — bestemmingsplan
Buitengebied wordt aan dit terrein de korte
opmerking gewijd: 'is inmiddels afgegraven'.
De gebrekkige kommunikatie en kontrole
worden hier duidelijk, met als gevolg dat ar-
cheologische sporen verdwijnen zonder dat
er zelfs wetenschappelijke waarnemingen
plaatsvinden.
Een tweede kategorie terreinen ontbeert pla-
nologische bescherming omdat zij in gebie-
den liggen waarvoor verouderde bestem-
mingsplannen vigeren. Deze plannen date-
ren meestal uit de tijd voor het in werking tre-
den van de Monumentenwet. Gebleken is dat
de gemeenten het in de praktijk met de wette-
lijke plicht tot periodieke herziening van be-
stemmingsplannen niet zo nauw nemen. Men
ervaart de oude, globale plannen bovendien
als gebruiksvriendelijk. 'Er zijn weinig klachten
en veel mogelijkheden', aldus een van de ambte-
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De monumentale wierde Biessum en het oprukkende Delfzijl: een interessante kultuurhistorische caesuur op termijn
of een slecht stedebouwkundig kompromis?
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Voor rfe handelsterp Stedum vigeert alleen een sterk verouderd 'Plan in Hoofdzaken'. Alleen het omgrackte
borgterrein Nittersum (midden rechts) is beschermd ingevolge de Monumentenwet
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Heveskesklooster (gem. Delfzijl). Op de achtergrond de
fabriek van Kawecki-Billiton

Kroddeburen. Slechts
een kwart van deze
verhoogde woon-
plaats, voor zover
gelegen in de gemeen-
te Ten Boer, geniet
planologische be-
scherming. De ge-
meente Stedum heeft
verzuimd haar deel
van het terrein in het
— door Gedeputeerde
Staten goedgekeurde
— bestemmingsplan
Buitengebied aan te
duiden
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naren. Zo werd een ontwerp-bestemmings-
plan voor de wierde Westeremden (gem. Ste-
dum) om onbekende reden niet verder in be-
handeling genomen, terwijl het vigerende
bestemmingsplan sterk verouderd is. Met tij-
delijke maatregelen, zoals de bekende arti-
kel-19 procedure, worden hier problemen
opgelost.

Passieve bescherming

Het overzicht van de archeologische terrei-
nen uit 1986 kreeg als subtitel: 'mogelijkheden
voor bestemming, inrichting, aankoop en beheer'.
Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de ge-
meenten weinig animo bestaat voor het ge-
bruik van dergelijke mogelijkheden. De
kwestie van het geven van bestemmingen is
hier exemplarisch voor.
Archeologische terreinen aangeduid in be-
stemmingsplannen heten 'passief beschermd' te
zijn. Een nogal eufemistische omschrijving.
Op geen enkel monument rust bijvoorbeeld
een exklusief op behoud van oudheidkundi-
ge waarden gerichte bestemming. Toch kan
een funktie als 'kultuurmonument' eigenaren
en gebruikers voordelen opleveren. In de
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn
de mogelijkheden voor schadevergoedingen
verruimd.
Vrijwel alle archeologische monumenten
gaan gebukt onder een of meerdere bestem-
mingen die het streven tot behoud kunnen
frustreren of het voortbestaan bedreigen. In
de buitengebieden geldt dit bijvoorbeeld
voor de agrarische funktie. De aanwezigheid
van een monument noopt de boer tot beper-
kingen in het gebruik (geen grondwerkzaam-
heden dieper dan de bestaande bouwvoor).
Hij wenst zijn land echter 'normaal' te kun-
nen gebruiken. Het gevolg: diskussies over
de vraag tot hoe diep 'normaal gebruik' reikt.
De zogenaamde 'verweving' van de agrari-
sche funktie met de archeologische heeft zijn
grenzen.
De praktijk leert dat bij belangenafwegingen
het archeologisch deelbelang ten opzichte
van andere — veelal ekonomisch getinte —
deelbelangen meestal het onderspit delft. Op
de gemeentehuizen zijn de prioriteiten ge-
lijkluidend. De monumentenzorg is daar
vooral afhankelijk van de persoonlijke inte-
resse van een ambtenaar, wethouder of di-
rekteur gemeentewerken.
Voor (nog) niet beschermde archeologische
terreinen is het zeer belangrijk dat bepaalde
aktiviteiten die de bovengrond kunnen ver-
storen, zoals woelen en draineren, aan beper-

Het op deze manier aanleggen van een drainagesysteem kan aanwezige archeologische sporen vernielen of uit hun
kontext lichten. Boeren weten vaak niet dat voor dit soort werkzaamheden meestal een aanlegvergunning vereist is.
De voorlichting en de kontrole schiet tekort

kingen worden gebonden, bijvoorbeeld mid-
dels het eisen van een aanlegvergunning. Op
dit gebied heerst er een vrij chaotische situa-
tie. Per gemeente en zelfs per bestemmings-
plan verschillen de voorwaarden waaronder
zo'n vergunning aangevraagd moet worden.
Pogingen van de provincie en de ROB om
hierin meer uniformiteit te verkrijgen zijn
kennelijk op niets uitgelopen.

Werkgroep Wierden

Voor alle maatregelen geldt dat de effektivi-
teit afhangt van sankties en kontrole. Toch
wringt in Noordoost-Groningen juist hier de
schoen. Zo zijn er in deze bij uitstek agrari-
sche regio tot op heden geen aanlegvergun-
ningen aangevraagd. Hoe kan dat? De mees-
te ambtenaren vermoeden dat de burger zijn
eigen gang gaat: 'mensen beginnen gewoon en
vragen dan achteraf: mocht dat dan niet?'. Ove-
rigens moet men betwijfelen of de burgers
wel voldoende op de hoogte zijn van allerlei
maatregelen uit bestemmingsplannen.

De kontrole op naleving van ruimtelijke
maatregelen vormt de achilleshiel van het be-
leid. Juist hier faalt men volledig. Systemati-
sche veldkontrole ontbreekt. Niet-specialis-
ten van de afdeling Bouw- en Woningtoe-
zicht zouden moeten waken over het bo-
demarchief. Ten gemeentehuize erkent men
dat deze taak niet serieus wordt genomen.
Afgezien daarvan blijkt dat de ligging van ar-
cheologische terreinen en het onderscheid
tussen monumenten en meldingsgebieden
de lokale ambtenarij vrijwel onbekend is. Een
provinciaal archeoloog van de ROB die dit zo
kunnen doen ontbreekt.

De planologische bescherming van archeolo-
gische waarden is — waar gerealiseerd — in
feite een papieren bescherming. Het beleid
schiet in Noordoost-Groningen op tal van
punten tekort. Vooral de gebrekkige begelei-
ding en voorlichting en het ontbreken van
kontrole kunnen in de praktijk tot rampzali-
ge gevolgen voor het bodemarchief leiden.
Het is gezien de ervaringen wenselijk dat bij
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O? wierde Heveskes (gemeente Delfzijl) werd in 1980 van de Monumentenlijst afgevoerd, omdat het Havi ns
Delfzijl op korte termijn een insteekhaven op die plek nodig had. In 1988 ligt de wwrde er desolaat bij. Yan de
insteekhaven is geen spoor te bekennen

elk bestemmingsplan een kultuurhistorische
inventarisatie wordt opgesteld met daarbij
aangegeven in hoeverre geïnventariseerde
waarden in het plan zijn beschermd. Wellicht
leidt dit tevens tot een betere toetsing door
Gedeputeerde Staten. Voor waardevolle
[concentraties en strukturen van enige om-
vang zouden aparte beschermende bepalin-
gen moeten worden vastgesteld.
De provincie Groningen zou eigenlijk een
werkgroep 'Wierden' moeten instellen, om
zich over alle verschillende aspekten van be-
scherming, behoud en beheer integraal te
kunnen laten adviseren.
Groningen heeft — als een van de weinige
provincies in Nederland — nog steeds niet de
beschikking over een provinciaal archeoloog.
Het op korte termijn aanstellen van zo'n
funktionaris lijkt een onvoorwaardelijke eis
voor een serieus beleid, gericht op behoud

van archeologische en kultuurhistonsche
waarden, zoals in de ruimtelijke nota's woi dt
voorgesteld. Gebeurt dit niet dan moet. men
met een verdergaande erosie van het Gro-
ningse archeologische erfgoed rekening hou-
den.
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Een zogenaamde woeler waarmee de grond tot op 70 cm
kan worden losgemaakt
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