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Gebouwd erfgoed, archeologie
en historisch landschap



Aanleiding en Inleiding 
WRO 2012: “Gemeenten moeten bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische 
waarden.”

Actualisatie gemeentelijke Erfgoednota (2018 vastgesteld)

Europese aanbesteding – opdracht RAAP/MAB in 2018

Inventarisatie en waardering in de drie geheringedeelden gemeenten

NU: Terugkoppeling en beeldvorming

VERVOLG: Borging via verschillende regimes (planologisch, 
monumentenwet, koppeling met andere disciplines



Wat is erfgoed?

* Erfgoed, panden, scherven

*  Onbeschermd erfgoed  

*    Groen erfgoed



Vertrekpunt
Actualisatie en harmonisering CWK Groningen

◦ Archeologie

◦ Landschap (historische geografie)

◦ Gebouwd erfgoed (historische bouwkunst & stedenbouw)

Samenwerking RAAP & Monumenten Adviesbureau



Hoe werkt 
het?

Archeologie: zones en percelen

Landschap: landschappen en 
landschapselementen

Gebouwd erfgoed: historische bouwkunst en 
ensembles

Inventarisatie > waardering > beleidsadviezen



Overzicht resultaten



Archeologie: zones



Archeologie: percelen



Gebouwd erfgoed: historische bouwkunst 
en ensembles 



Landschap: landschapstypen



Landschap: landschapselementen



Esdorpenlandschap 
Onnen en Noordlaren





1925 gebouwd erfgoed en landschapselementen



Onnerweg

Gieselgeer

Veldmansteeg Onnen



Onneresch

Onneresweg Dorpsweg



1925 gebouwd erfgoed en landschapselementen
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Cellulaire Strafgevangenis



Rabenhauptkazerne



Engelse kamp



Openluchtzwembad De Papiermolen



Van Mesdagkliniek, uitbreiding



Weg der Verenigde Naties, N7



Rijkskantoren Belastingdienst en Informatie Beheer Groep, nu DUO



Sterrebos

Van Mesdagkliniek

RK begraafplaats

Papiermolen

Zuiderbegraafplaats





Wierdengebied













Pauze 



Erfgoedwaarden 
en 
omgevingswet-
hoe nu verder?
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Gebouwd 
erfgoed

Monumenten 

• - steeds meer gezien in context

• - gaan over naar omgevingsplan

Karakteristieke panden

• - nieuw soort bescherming

• - concept bestemmingsplangebouwd
erfgoed volgt POV op

• - ‘ballen in de ballenbak’

Stedenbouwkundige ensembles

• kunnen beschermde gezichten worden



Gebouwd erfgoed - vervolgstappen

- bestemmingplan ‘gebouwd erfgoed’  

definitief  maart 2022

- plan van aanpak voor borging onbeschermde

monumentwaardige panden

- ensembles worden beschermde gezichten



Archeologie

Archeologische percelen

• Onderbouwing waarden is 
nieuwe vereiste

• Malta wetgeving wordt 
omgevingswet

• Evenwichtiger verdeeld over 
drie voormalige gemeenten

Archeologische 
(rijks)monumenten

• - bevoegd gezag komt naar 
gemeente

• - focus op wierden door 
aardbevingsproblematiek       



Archeologie – vervolgstappen

- veldinventarisatie van meest 
waardevolle terreinen, deelgebied haren 
dit najaar

- vaststellen geactualiseerde 
beleidskaart in eerste kwartaal 2022

- overweging: archeologie meer als 
‘bouwsteen’ gebruiken in ruimtelijke 
ordening



Historisch 
landschap

- Nieuw inventarisatieveld, was 
onevenwichtig en incompleet.

- Waarden onder de publieke 
aandacht, maar bescherming  nu nog 
hap snap en niet eenduidig.

- Kan in omgevingsplan worden 
geborgd maar ambitiebepaling en 
vertaling naar beleid moet nog 
plaatsvinden.

- Besluit Leefkwaliteit Leefomgeving 
kan eerste aanzet bieden.



Historisch landschap – vervolgstappen

- veldinventarisatie van meest waardevolle 
terreinen, deelgebied Haren dit najaar

- vaststellen geactualiseerde beleidskaart in  
tweede kwartaal 2022

- overweging: archeologie meer als 
‘bouwsteen’ gebruiken in ruimtelijke ordening



Vragen, suggesties?

• Gemiste aandachtspunten?

• Onduidelijkheden?

• Meer (digitale) info gewenst?


