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‘Groningerland monumentenland’
door Jan van den Broek (oud-stadsarchivaris Groningen).
Verslag: Eduard van den Hoff

Kosten na de baat
‘In 1968 was iedereen opgetogen over de gasvondst bij Slochteren’, zo start oud stadsarchivaris Groningen Jan van den Broek zijn presentatie. Maar al in 1972 waarschuwt een
Gronings muziekspel voor sociaal ontwrichtende gevolgen. Het ontwrichtende effect op de
bodem was nog onbekend. Ook had men niet kunnen bevroeden dat voor het winnen van
aardgas de kosten niet alleen vóór, maar zeker ook na de baat komen!
Door de aardgaswinning is er sprake van bodemdaling.
Volgens Van den Broek is die al langer gaande onder invloed
van mens en natuur. In 1262 werd al een zware aardbeving
opgetekend. ‘Landschap is niet alleen decor, ze is ook acteur.
Ze reageert op anderen en neemt zelf ook initiatieven’, zo vertelt
hij. Het landschap bepaalt de bebouwing en dat is in Groningen
goed zichtbaar.
‘Iets wat te denken geeft’
De geringe hoogteverschillen in onze provincie waren sterk
bepalend voor de bebouwing. Monumenten (afgeleid van het
Latijns ‘iets wat te denken geeft’) zijn dan ook vooral in de
hogere, noordelijke gebieden te vinden die zich kenmerken in

opgeslibde kwelders en wierden. Voor de verbindingen gebruikte
men de prielen.
Weinig diversiteit in monumenten
De Groningse monumenten bestaan vooral uit kerken, boerderijen en industrieel erfgoed. Er is weinig diversiteit.
Pas in de 17e eeuw, met de ontginning van het veen in Groningen,
ontstaan ook de borgen. Van de oorspronkelijke 24 zijn er slechts
3 bewaard gebleven, puur omdat ze hun bestaansrecht verloren.
Van den Broek hoopt echter op een toename van het aantal
monumenten in Groningen als straks ook de gaswinninginstallaties een dergelijke status krijgen.
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‘Beweging in de bodem van Groningen’
door Rien Herber (hoogleraar Geo-energie, Rijksuniversiteit Groningen).
Verslag: Eduard van den Hoff

Grilligheid in schadepatronen
Dat verrast menig toehoorder: hoogleraar geo-energie Rien Herber vertelt dat de intensiteit
van bevingen helemaal niet gelijkmatig verloopt rondom een epicentrum. De afstand tot het
epicentrum is dan ook niet bepalend voor de intensiteit, wel wringende breuklijnen in de
diepere grondlagen en de bodemgesteldheid van de hogere grondlaag. Die kan trillingen
versterken zodat er een opslinger-effect ontstaat.
Omdat de stad Groningen op de Hondsrug is gebouwd, met een
ondergrond van keileem, is het minder bevinggevoelig.
Maar een nieuwe wijk als Meerstad, die is gebouwd op veen, zal
veel heftiger reageren op bevingen. Omdat de bodemgesteldheid
niet homogeen is en er de laatste tijd veel onderzoek is gedaan
naar het effect van bevingen, heeft het KNMI een nieuwe kaart
van het bevinggebied gemaakt. Die beslaat een aanmerkelijk
kleiner oppervlak dan voorheen.
Grilligheid in schadepatronen
Herber kan zich voorstellen dat de diverse eigenaren van
monumentale panden behoefte hebben aan informatie over het
effect van een beving op hun specifieke panden. Daarvoor zou een
sondering al voldoende zijn. Voor meer algemene informatie
verwijst hij naar de websites van het ministerie van EZ en het
Staatstoezicht op de Mijnen. Ook noemt Herber het EPI

Kenniscentrum. Hij benadrukt het belang van de vele lopende
onderzoeken voor eigenaren, want die verklaren ondermeer de
grilligheid in schadepatronen.
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Themasessie 1:
Financiering van erfgoed in beweging: mogelijkheden en kansen
door Barend Jan Schrieken en Ina Roeterdink, financieel adviseurs Nationaal Restauratiefonds.
Verslag: Manouk Minneboo

Erfgoed in beweging loopt vaak schade op. Het herstellen van die aardbevingsschade en het voorkomen van schade kan ontzettend
duur zijn. Die kosten komen nog bovenop de 'normale' kosten voor onderhoud en/of restauratie. Ina Roeterdink, één van de leiders
van de themasessie, verwoordde het kort en krachtig: “Eigenaren van erfgoed hebben het heel moeilijk. Hier in het Groningse is het
dubbel zo erg.”
Er bestaan allerlei subsidies en financieringen voor het herstellen, onderhouden en/of verbouwen van 'beschermingswaardige
panden'. Nu gewone onderhoudskosten van aardbevingsschade moeten worden onderscheiden en de NAM een rol is gaan spelen in
de levens van vele erfgoedeigenaren zien sommigen door de bomen het bos niet meer. Daarom werd onder begeleiding van Martin
Stijnenbosch, lector Vastgoed van het kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen), in themasessie 1 de volgende
stelling bediscussieerd:

'Bevingen dwingen tot een integrale aanpak van monumenten waarbij in de financiering
rekening moet worden gehouden met aspecten van waardedaling, schadepreventie, regulier
onderhoud en verduurzaming.'
Eén loket, is dat een goed idee?
Het Nationaal Restauratiefonds is betrokken bij (restauratie)projecten in heel Nederland. De organisatie bestaat inmiddels
30 jaar en door een zogenaamd revolverend fonds (van het
Engelse revolving fund) hebben ze een duurzame pot geld tot
hun beschikking.
Wat is zo'n revolverend fonds? Het houdt in dat bijvoorbeeld
eigenaren tegen aantrekkelijke condities geld kunnen lenen voor
bijvoorbeeld restauratie van hun pand. Er zijn verschillende
potjes voor allerlei typen panden en werkzaamheden, maar het
belangrijkste kenmerk van het fonds is dat het geld na verloop
van tijd weer terugkomt. Zo kan het Nationaal Restauratiefonds
dus elke euro meerdere keren 'uitgeven' en veel meer projecten
financieren.
De stelling van Ina Roeterdink en Jan Schrieken werpt belangrijke
vragen op. Is het een goed idee om één loket te hebben? Wie zou
dat loket dan moeten zijn? En hoe gaat dat allemaal in zijn werk,
als één loket alles gaat regelen omtrent restauratie, kennisdeling,
aardbevingsbestendig maken, financiering, verduurzaming,
begeleiding en bemiddeling, etc.? Welke spelregels heb je nodig
en aan welke voorwaarden moet zo'n loket voldoen?
“Ik vertrouw de NAM nu niet”
Ina Roeterdink vindt eigenaren de belangrijkste spelers als het
gaat om behoud van erfgoed. Ze hadden dan ook een flink aandeel
in de discussies die in de zeven groepen plaatsvonden. Vrijwel
direct na de plenaire inleiding van Ina Roeterdink kwam de
vertrouwenskwestie aan de orde. “En wie moet dat dan zijn, dat
ene loket? Jullie zeker?” vroeg een deelnemer in groep 1 aan Ina
Roeterdink. “Nou,” zei Ina, “dat is natuurlijk de vraag!” en gaf
daarmee het startsein voor de groepsdiscussies.

Vertrouwen kunnen hebben in de experts en adviseurs bleek
ontzettend belangrijk voor veel eigenaren. De NAM heeft wat dat
betreft niet zo'n goede beurt gemaakt de afgelopen tijd.
In verschillende groepen werd wantrouwen uitgesproken, soms
heel letterlijk. “Ik vertrouw de NAM nu gewoon niet. Ik heb zulke
slechte ervaringen opgedaan,” zei een wat oudere eigenaar.
Hij is niet de enige. “Het kost veel te veel moeite om schade
erkend te krijgen. De experts zeggen zo vaak dat het niet door
aardbevingen komt” vertellen andere eigenaren.
Gelukkig voor de NAM is er ook een tegengeluid te horen:
“In Groningen is eigenlijk alles gewoon te licht gebouwd. Na 100
jaar heb je sowieso schade, aardbevingen of niet.” Waarmee de
spreker duidelijk maakt dat het te kort door de bocht is om alle
schade zomaar in de schoenen van de NAM te schuiven. Hoewel
de meningen daarover verdeeld zijn, zijn de zeven groepen het
over één ding roerend eens: onafhankelijkheid is de belangrijkste
voorwaarde voor het loket. Er bestaat namelijk al een soortgelijk
loket in Appingedam, genaamd het Centrum Veilig Wonen. Maar
ook dit centrum wordt door sommigen gewantrouwd. “Het is
gekleurd,” zegt een aantal eigenaren. “Want het is van de NAM en
wordt betaald door de NAM.”
Een gevoel van wantrouwen, of dit nu gerechtvaardigd is of niet,
is geen goede basis voor een constructief gesprek. Gerelateerd aan
dit probleem is een andere zorg die vaak werd uitgesproken:
sommige eigenaren zijn bang dat er te veel macht op één plek ligt
als er één loket ontstaat. Want als je één iemand hebt die overal
over gaat, heb je dan nog wel zeggenschap over je eigen pand?
Eén van de eigenaren legde het probleem uit met een mooi voorbeeld: “Wij kregen een veiligheidsinspectie en volgens het rapport
moesten de schoorstenen van het dak verwijderd worden. En dat
kunnen ze wel zeggen, maar ik denk niet dat Monumentenzorg
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het daar mee eens is. Daar moeten ze eerst maar eens mee gaan
praten.” “Wil je je autonomie wel kwijt?” vroeg een andere
eigenaar zich af. “Volgens de instanties is onze energierekening
veel te hoog en moeten we verduurzamen. Maar ik ben juist blij
met mijn enkelglas. Dat wil ik helemaal niet veranderen.”

grens naar Groot Brittannië. Daar hebben ze een National Trust,
een onafhankelijke organisatie voor advies en financiering.
Om voortgang te kunnen boeken moet er in het loket ook beleid
gemaakt kunnen worden, vindt de groep. Er is bovendien
behoefte aan één procesbeheerder die alles overziet.

Behoefte aan duidelijkheid
Hoewel de deelnemers aan de discussie duidelijke zorgen hebben
als het gaat om het instellen van één loket, zien ze ook de
voordelen er van in. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en
willen advies van iemand die weet waar hij of zij het over heeft.
“Het is nu allemaal zo onduidelijk,” zegt één van de eigenaren in
de tweede groep. “Ik wou dat er iemand was die me in één keer
kon bijpraten.”

De derde groep ziet een zeer complete versie van het loket voor
zich. 'Hun' loket moet onafhankelijk zijn, maar toch voorzien in
alle behoeften van de eigenaren. Eigenaren moeten kunnen
aankloppen voor advies over schade en andere technische dingen,
risicoanalyses, financiering, vergunningen en zelfs mentale
ondersteuning. Alles moet volgens deze groep integraal geregeld
zijn. Bovendien moet er sprake zijn van 'matchmaking': de
adviseur moet bij je passen.

Ook in de andere groepen blijkt behoefte aan duidelijke informatie en steun. “We hebben iemand nodig die de weg weet tussen
alle instanties en ons met de juiste persoon kan 'doorverbinden'.
Je gaat nu van loket naar loket en dat kost ontzettend veel tijd.”
zegt één van de deelnemers. In de groepen zijn veel meer van dat
soort wensen uitgesproken. Ze zien het ondanks de zorgen over
autonomie en onafhankelijkheid wel zitten om één loket te
hebben. Maar dat zouden ze wel allemaal op een andere manier
inrichten.

Er was één groep die het niet eens was met de stelling. Zij zien
niets in het plan om één loket te maken, maar omdat de
eigenaren wel hulp kunnen gebruiken stellen ze iets anders voor:
een loods. Niet een groot gebouw voor opslag van goederen, maar
iemand die de eigenaren van loket naar loket kan loodsen. Op die
manier houdt de eigenaar de autonomie, en kan hij ervoor kiezen
om bepaalde werkzaamheden wel uit te voeren en andere (nog)
niet. Als alles in één is, zegt de groep, dan wordt de autonomie
van de eigenaar te veel beperkt.

Volgens de eerste groep zit het probleem voornamelijk in het
voortraject: de onderhandelingen met de NAM. Ze zouden graag
zien dat er iemand is die het bepalen van de schade overneemt
van de NAM. 'Hun' loket richt zich dus vooral op hulp in een
vroeg stadium.

Snelweg naar de oplossing
Wat Enno Zuidema tijdens de afsluiting 'de snelweg naar de
oplossing' noemde, ziet er in werkelijkheid meer uit als een
kronkelige weg met allerlei afslagen en zijwegen. Duidelijkheid
en advies zijn volgens de deelnemers aan de discussies zeer
gewenst en zeer nodig. Maar alleen als de adviseurs onafhankelijk
zijn en de eigenaren zelf beslissingen mogen blijven nemen.
Er moet steun zijn voor degenen die dat willen en nodig hebben,
maar autonomie moet blijven voor de mensen die graag zelf hun
zaken regelen. En eigenlijk is dat heel passend: de oplossing is net
zo divers als het Groningse erfgoed.

De tweede groep willen graag de kosten voor gewoon onderhoud
en de kosten door schade koppelen. De taxaties en de werkzaamheden staan dan niet los van elkaar, maar worden samen
uitgevoerd zodat het uiteindelijk minder geld zou kunnen
kosten. 'Synergievoordeel' hebben ze het genoemd.
De derde groep ziet het wel zitten als er één iemand is die ze kan
vertellen bij wie ze moeten zijn. Zij zien het loket voor zich als
een soort 'doorverbindbureau'. Dat bureau neemt de eigenaar
werk uit handen doordat ze de eigenaren doorverwijst naar de
juiste specialist.
De vierde groep zou graag een oplossing willen zien voor het
David-versus-Goliathgevoel dat ze nu soms hebben. Ze zeggen:
“Het probleem is dat je nu als individu altijd tegenover de grote
bedrijven staat. Wij zijn geen professionals, we zijn amateurs.
Bovendien moeten we nu opboksen tegen de bureaucratie van de
grote organisaties. We hebben steun nodig.”
Dwarsliggers
Ook in de tweede ronde van de themasessie vonden de meeste
deelnemers één loket een goed idee. De eerste groep keek over de
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Themasessie 2: Constructieve aandacht voor monumenten
door Jelle Pama, hoofddocent constructief ontwerpen bij de Hanzehogeschool Groningen, EPI Kenniscentrum
Verslag: Mathijs Stuive

Deze themasessie begon met een korte inleiding over verschillende bouwkundige oplossingen om monumenten meer aardbevingsbestendig te maken. Veel monumenten in Groningen zijn gebouwd op fundamenten van metselwerk. Bij de bouw werd er beperkt
aan grondverbetering gedaan waarna het pand opgemetseld werd met een slechte koppeling tussen de ondergrond, het fundament
en de rest van het pand. Bij nieuwbouw is er door het gebruik van staal en bijvoorbeeld heipalen een veel betere koppeling tussen
deze onderdelen. Als er een aardbeving plaatsvindt ontstaan er horizontale en verticale bewegingen van de bodem.
Verticale bewegingen veroorzaken vooral drukspanningen, iets waar gebouwen goed bestand tegen zijn en die geen grote schades
veroorzaken. Bij horizontale bewegingen, veroorzaakt door grondversnellingen, ontstaan er trekspanningen op een gebouw.
Hier zijn gebouwen veel minder tegen bestand en dit veroorzaakt helaas wel schade. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld door
scheuren in muren en andere delen van een pand.
In het huidige Bouwbesluit ontbreken er regels met betrekking
tot het aardbevingsbestendig maken van gebouwen. Wel is er een
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998) gericht op nieuwbouw,
verbouw en bestaande bouw. Mogelijk dat medio 2016 deze
praktijkrichtlijn opgenomen gaat worden in een nieuw bouwbesluit. Het uitgangspunt van NPR 9998 is dat gebouwen zodanig
veilig zijn dat de kans dat iemand komt te overlijden ten gevolge
van het instorten van een gebouw kleiner is dan eens in de 100.000
jaar. Gebouwen moeten zodanig gebouwd of verbouwd zijn dat
zij na een aardbeving overeind blijven staan tot alle bewoners
geëvacueerd kunnen worden. Dat het gebouw daarna instort of
hierbij permanent beschadigd raakt is in deze richtlijn
acceptabel. Helaas is dit niet acceptabel voor de monumenten die
in Groningen staan. Het moet natuurlijk de bedoeling zijn dat
deze ook na een aardbeving nog overeind blijven staan om
bewaard te blijven voor de toekomst.

aan het pand ontstaat. Het voordeel van base isolation is dat het
een maatregel is die onzichtbaar is, dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een stalen verstevigingsframe. Het nadeel van deze
maatregel is dat het erg kostbaar is en ook niet overal toepasbaar
is. Denk hierbij aan monumentale kerken waarbij niet in de
bodem gegraven kan worden en het dus zeer lastig is om de
fundamenten te bereiken. Wel lopen er nu twee experimenten
waarbij er monumenten worden voorzien van base isolation om
te kijken naar de kosten, gevolgen en resultaten van deze
maatregel.
Na deze inleiding was er ruim de tijd om onder de leiding van
Mieke Oostra, lector Ruimtelijke Transformatie van het
kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen),
te discussiëren over de volgende twee stellingen:
Stelling 1:

Hierop volgde een toelichting op verschillende bouwkundige
oplossingen met betrekking tot aardbevingen en schade die
hieruit voort kan komen. Uiteraard is er schadeherstel waarbij
panden weer in hun oorspronkelijke staat worden gebracht
zonder aardbevingschade. Ook wordt er steeds meer aan het
preventief versterken van gebouwen gedaan. Hierbij kan men
denken aan het verbeteren van de koppeling tussen vloeren en
wanden, het plaatsen van koppelliggers of het toevoegen of
versterken van bestaande stabiliserende elementen in een pand.
Dit alles om het pand beter bestand te maken tegen trekspanningen. Ook wordt er gekeken naar het vervangen, verwijderen of
versterken van risicovolle elementen. Denk hierbij aan
gemetselde schoorstenen, torentjes of vrijstaande muren.
Deze kunnen bij een aardbeving instorten of omvallen met alle
gevolgen van dien.
Een derde optie bij het preventief versterken van panden is het
aanbrengen van een zogenaamde ‘base isolation’. Hierbij wordt
het fundament losgekoppeld van de ondergrond door het plaatsen van een tweede vloer met een rubberen tussenlaag. Deze
rubberen tussenlaag vangt de bewegingen en spanningen die
ontstaan bij een aardbeving op waardoor geen of minder schade

“Om monumenten tegen aardbevingen te
beschermen moeten deze worden voorzien van
een tijdelijk korset welke na 30 jaar kan worden
verwijderd.”
Stelling 2:

“Nieuwe bouwmaterialen en bouwmethoden
zijn nodig om de veiligheid van onze monumenten tegen aardbevingen te waarborgen en verlies
van monumentale waarde tegen te gaan.”
Naast deze twee stellingen was er ook voldoende ruimte om te
discussiëren over de zaken die aangehaald zijn in de inleiding.
Zo is er dus op dit moment geen wettelijk kader om monumenten te beschermen tegen aardbevingen. Een bewoner of eigenaar
van een monument heeft zelf de keuze of hij zijn pand
aardbevingsbestendig wil maken. Men kan een monument onder
een ‘kaasstolp’ plaatsen, zeker als deze geen actieve functie heeft
en de boel zijn beloop laten. Het is namelijk niet gezegd dat een
pand zodanig schade zal oplopen dat het instort. Allerlei
kunstgrepen om een pand aardbevingsbestendig te maken tegen
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enorme kosten en inspanningen zonder dat daar een noodzaak
voor is, is zonde. In hoeverre dit realistisch is en hoe groot het
risico hierbij is, is erg lastig om vast te stellen en van vele factoren
afhankelijk.
Onder de deelnemers waren weinig voorstanders te vinden van
stelling 1. Zeker niet in het geval van monumenten met een
leeffunctie. Als er een stalen frame in of rond het pand
aangebracht wordt dan tast dit de leefbaarheid van het pand wel
flink aan. Monumenten zijn leefbaar door hun vorm en de
functie die uit die vorm voortkomt. Aanpassingen, zeker van
tijdelijk aard, tasten deze vorm aan en hebben daarbij direct
invloed op de leefbaarheid. Sowieso wordt er door alle deelnemers
aangegeven dat het erg lastig is, ook door de aard van monumenten, om een standaard oplossing of richtlijn te verzinnen.

Maatwerk is de oplossing.
In plaats van een tijdelijke oplossing gingen de meeste stemmen
op voor het permanent aanpassen van panden, zeker in combinatie met een stukje verduurzaming. Dit sluit ook mooi aan bij
stelling 2. Bepaalde bouwmaterialen en bouwmethoden kunnen
monumenten beter geschikt maken voor de toekomst door deze
bestendiger en leefbaarder te maken. Helaas druist dit vaak tegen
de richtlijnen en regels rondom monumenten in aangezien deze
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dan het oorspronkelijke karakter verliezen. Een van de bewoners
merkte hierover op dat een pand vaak een monumentale waarde
heeft door soms eeuwenoude sporen van bouw en verbouw.
Waarom niet nieuwe bouwsporen toevoegen door een pand
aardbevingsbestendig te maken zodat men ook in de volgende
eeuw een nieuwe stukje geschiedenis terug kan zien?
In de discussie rondom deze stelling kwam ook meerdere malen
de rol van Monumentenzorg naar voren. Zij zijn als instantie
verantwoordelijk voor het behoud van de panden in hun
oorspronkelijk vorm maar worden erg weinig betrokken bij
aardbevingsschade en de afhandeling daar van. Zo geeft de NAM
niet automatisch door welke monumenten beschadigd zijn, iets
wat wel als wenselijk wordt ervaren.
Ook wordt door verschillende bewoners opgemerkt dat het soms
erg lastig of soms zelfs onwenselijk is om monumenten in hun
oorspronkelijke staat te herstellen. Soms is het beter om toch iets
te moderniseren door bijvoorbeeld andere materialen toe te
passen om toekomstige schade te beperken. De deelnemers,
inclusief Monumentenzorg, spreken in ieder geval duidelijk de
wens uit dat Monumentenzorg meer betrokken moet worden en
zelfs een trekkersrol zou moeten vervullen bij alle perikelen
rondom de aardbevingen in Groningen. Immers, kiezen wij voor
het behouden van onze monumenten of het creëren van ruïnes?
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Themasessie 3: Samenwerken voor erfgoed in een leefbare regio
door Merijn Wienk, adviseur cultuurhistorie bij Steunpunt Libau.
Verslag: Eduard van den Hoff

Ronde 1) Merijn Wienk van Libau start de sessie met een aantal sheets waarmee hij de diversiteit in dorpen wil
aantonen; elk dorp kent zijn eigen verhalen/scenario’s. Er ontstaan steeds nieuwe verhalen als je een ander perspectief
kiest, bijvoorbeeld de leeftijd van gebouwen of van bewoners, de invloed van krimp, bevingen, enzovoort. ‘Maar hoe je het
wendt of keert, het dorp en ook het Groninger landschap zal altijd veranderen’, verklaart Wienk. ‘Om de leefbaarheid te
behouden moeten dorpen met elkaar de verbinding zoeken. Krimp, bevingen en ambities moeten aan elkaar geknoopt
worden. Er zijn kapstokken nodig om samenwerking aan op te hangen. Hoe kunnen we nu verbindingen vinden om
samen vooruit te komen?’
Het is aan Martin Cnossen van het kenniscentrum Herbestemming Noord en stichting DBF om de discussie te begeleiden.
Hij staat voor een gemêleerd gezelschap van vertegenwoordigers
van o.a. Landschapsbeheer, Verhildersum en Bond Heemschut,
van particuliere monumenteigenaren, ingenieurs, enzovoort.
Volgens Cnossen is het nodig een totaal plaatje te maken van
Groningen om ten behoeve van de leefbaarheid diverse gebieden
te ontwikkelen. Daarin vinden we concentraties van voorzieningen, woonkernen, enzovoort.
Krimp en bevingen combineren
Krimp- en bevingproblematiek moeten met elkaar gecombineerd
worden in een nieuwe dorpsopgave, die uiteraard haar basis vindt
bij de dorpsbewoners. ‘Dat is ook de essentie’, menen sommigen,
‘we moeten een dorpsopgave nieuwe stijl ontwikkelen.’ Daarin
spelen naast krimp en bevingen ook factoren als werkgelegenheid, woonkwaliteiten e.d. een rol.

‘We moeten een dorpsopgave
nieuwe stijl ontwikkelen’
Kapstok
Voor het opmaken van een dorpsopgave zijn bewonersbijeenkomsten nodig. De bevingproblematiek kan als kapstok dienen.
Samen zul je de identiteit van het dorp moeten vaststellen en
bepalen welke gebouwen beeldbepalend zijn c.q. tot het erfgoed
behoren. Het is raadzaam om erfgoedadviseurs/-experts in de
arm te nemen. Zij zouden het erfgoed van heel Groningen in
kaart kunnen brengen.
Lokale overheid schiet tekort
Een risico vormt het proces rond de bevingschade, want die vindt
op bewonersniveau plaats. Terwijl juist de lokale overheid samen
met de bewoners moet bepalen welke huizen bewaard moeten
blijven. Daarin is de lokale overheid overigens flink tekort
geschoten, want Het Hogeland bijvoorbeeld kent absurd weinig
panden die zijn aangemerkt als gemeentelijk monument.
Innovatie
‘We moeten niet alleen denken in termen van erfgoed.
Innovatie is ook heel belangrijk’, merkt een toehoorder op.

Zij stelt het zieltogende Holwerd als voorbeeld. Hier is een
initiatief gestart om het dorp weer met de zee te verbinden door
een gat in de dijk te slaan. Dit zal nieuwe economische
perspectieven bieden.
Jeugd
‘Betrek vooral ook de jeugd bij het proces’, luidt het advies. ‘Laat
ze meedenken. Zij zijn van harte bereid tot het delen van kennis.
In tegenstelling tot de oudere generatie, waar het adagium
‘kennis is macht’ overheerst.
Een belangrijke conclusie die Cnossen aan het eind van de sessie
stelt is dat er op een hoger niveau dan schade moet worden
nagedacht. En bewoners spelen een cruciale rol.

VERSLAG SYMPOSIUM ERFGOED IN BEWEGING – THEMASESSIE 3 (VERVOLG)
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Ronde 2) In de tweede ronde gaat de discussie een andere kant op. Na eenzelfde inleiding van Wienk, vindt ook weer
een rondje kennismakingsronde plaats en dat levert een heel ander beeld dan in de eerste ronde: onder de deelnemers een
restauratie architect, een Statenlid, een medewerker van het Kenniscentrum Aardbevingen, monumentenrestaurateurs,
dorpsvereniging Onderdendam, een contactpersoon van de NAM, eigenaren/bewoners van monumentale panden,
enzovoort.
Cnossen trapt af door krimp te verbinden met de bevingen. ‘Er is
krimp en de effecten worden nog eens versterkt door de bevingen.
Welke rol speelt erfgoed in dit proces?’ vraagt hij zijn publiek.
‘Erfgoed speelt in dat proces een positieve rol, want het is voor
sommigen bepalend voor hun woonkeuze’, luidt het antwoord.
Pilotmonumenten
Dat de NAM een bijdrage kan leveren aan leefbaarheid blijkt in
Onderdendam. Hier zit zij om tafel met belangengroep HOO!
(Houd Onderdendam Overeind!) en in gezamenlijkheid hebben
zij vier pilot monumenten benoemd die wellicht als voorbeeld
gaan dienen voor een advies over alle monumenten in het gebied.

‘In het contact met de NAM zijn
mondige bewoners nodig’
Vergoedingen NAM
Niet alle deelnemers vinden dat de NAM een rol moet spelen in
de discussie over leefbaarheid. ‘Krimp- en bevingproblematiek
zijn totaal andere dingen’, vindt een eigenaar. De aanwezige
NAM-medewerker vindt echter dat zijn organisatie wel degelijk
de leefbaarheid wil stimuleren. ‘In het contact met de NAM zijn
wel mondige bewoners nodig’, benadrukt het HOO!-lid.
En daar wil het nog wel eens aan ontbreken. Maar dankzij de
vergoedingen van de NAM is er wel meer mogelijk in de
leefbaarheidproblematiek.

Onafhankelijk kennisinstituut nodig
‘Groningen is uniek’, wordt nog maar eens benadrukt. Nu zijn er
altijd oude gebouwen afgebroken, maar de schaal waarop het nu
gebeurt is groot. Mensen zouden moeten investeren in bijvoorbeeld oude boerderijen. Maar dan moet wel inzichtelijk gemaakt
worden welke steun ze kunnen krijgen van bijvoorbeeld de NAM.
Eigenlijk is er een onafhankelijk kennisinstituut nodig waar
eigenaren/aspirant kopers te rade kunnen.
Bedrijvigheid
Volgens een deelnemer moet de discussie breder getrokken
worden. Nu ligt de focus te veel op het begrip leefbaarheid,
terwijl ook bedrijvigheid een rol zou moeten spelen, perspectief
kan bieden. De verbouw van woningen kan bijvoorbeeld voor
veel bedrijvigheid zorgen.

VERSLAG SYMPOSIUM ERFGOED IN BEWEGING – THEMASESSIE 4
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Themasessie 4: Bijzondere monumenten gebruiken
door Maarten Vieveen, onderzoeker Duurzame Monumenten bij het Kenniscentrum NoorderRuimte,
Hanzehogeschool Groningen.
Verslag: Nynke Koornstra

“Juweeltjes van monumenten koesteren”
Maarten Vieveen, leidt de themasessie in. Hij licht de erfgoedcyclus toe en legt uit dat deze grofweg bestaat uit het
zingeven, het waarderen, het interveniëren in en het beheer van monumenten. Door een leegstaand gebouw in gebruik te
nemen krijgt het weer betekenis. Bij de waardering van erfgoed gaat het om individuele en collectieve waardering van
immaterieel en materieel erfgoed.
De erfgoedcyclus
Duurzame instandhouding gaat een steeds grotere rol spelen in
het acceptabele beheer van monumenten. Dit leidt soms tot toekomstbestendige oplossingen als het plaatsen van zonnepanelen
op onzichtbare plekken. Volgens Vieveen is het voor de monumenteigenaar buitengewoon ingewikkeld dat de verplichting en
de relatie tot het monument op dit moment aan het veranderen
zijn. Een van de aanwezige monumenteigenaren merkt op dat hij
in het verleden nog geen subsidie ontvangen heeft. In de huidige
tendens worden financiële regelingen afgebouwd en komt er juist
wetgeving tot stand.
Het bepalen van aardbevingsmaatregelen
Na de inleiding is het tijd voor de eerste centrale discussie onder
begeleiding van Tineke van der Schoor, onderzoeker naar energie,
monumenten en dorpsinitiatieven bij het kenniscentrum
NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen), in twee groepen.
De discussies worden gevoerd aan de hand van stellingen.
De eerste stelling luidt:

“Het gebruik van een monument moet
leidend zijn bij het bepalen van
aardbevingsmaatregelen.”

De deelnemers vragen zich hardop af tot op welk punt een
monument behouden moet blijven als het niet gebruikt wordt.
Het standbeeld in Heiligerlee wordt genoemd als voorbeeld van
een monument dat niet in gebruik is. Een monument dat
gebruikt wordt heeft volgens de aanwezigen meer in zich om
bewaard te blijven dan een monument dat niet in gebruik is.
Daarnaast wordt het belang van veiligheid genoemd als minstens
zo belangrijk als het gebruik zijn bij het bepalen van aardbevingsmaatregelen. Iemand stelt dat de NAM als veroorzaker van
aardbevingen verantwoordelijk is voor de veiligheid.
Die veiligheid zou vervolgens verder moeten gaan dan het bieden
van een versterkingsvariant van een gebouw, zodat niet slechts de
gebruikers, maar ook het gebouw zelf in crisissituaties gered
wordt.
Ranking
Ook de monumentale waarde en de functie van gebouwen wordt
besproken. Iemand merkt op dat sommige monumentale panden
nu gebruikt worden als toeristische attractie en dat Libau past op
een gebouw waar “we helemaal niks aan hebben.” Naast de
educatieve waarde van de monumentale muur in Rottum wordt
ook de functie van dit monument ter discussie gesteld.
De aanwezigen vragen zich af in welke situaties het nodig is om
een monumentaal gebouw in Groningen te renoveren en het een
nieuwe functie te geven als het beschadigd is.
Voor de meeste provincies in Nederland is er een ranking van
monumentale gebouwen. Een van de aanwezigen doet het
voorstel om ook voor de provincie Groningen een ranking te
maken van monumenten, op basis van de cultuurhistorische
waarde, de waardering en het gebruik.
Schuddende regio
Naast de cultuurhistorische waarde en de mate waarin een
bijzonder gebouw gebruikt wordt, moet er ook maatschappelijk
draagvlak zijn om een monument te behouden. Er is in de
discussie begrip voor het feit dat monumenten mede het beeld
van een dorp bepalen. Het idee overheerst dan ook dat
ongebruikte monumenten niet simpelweg vervangen kunnen
worden door barakken en nieuwbouw omdat daarmee de
identiteit van een dorp wordt aangetast.
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De meeste aanwezigen vinden dat ook ongebruikte monumenten
een hoge cultuurhistorische waarde kunnen hebben.
Iemand benoemt dat inwoners van een gebied en land er
bovendien veel voor over kunnen hebben om een bijzonder
monument te behouden: “Juweeltjes van monumenten in
Groningen moeten we koesteren”.
Er wordt plenair bedacht om de financiën kosteneffectief in te
zetten door in eerste instantie een aantal kleinere projecten aan te
pakken. Maar er is besef groeit onder de aanwezigen dat er ook bij
het ministerie van Economische Zaken draagvlak moet zijn bij
het vaststellen van nieuwe maatregelen. Iemand vult een beetje
geprikkeld aan dat de aardbevingsdiscussie in de rest van
Nederland niet zo hevig is als in de provincie Groningen:
“Er wordt over Groningen wel enigszins schertsend gesproken als
de ‘schuddende’ regio.”
De betekenis van erfgoed voor bewoners
Na de centrale bespreking van de eerste stelling is het tijd voor de
tweede paneldiscussie. Hierin staat de betekenis van erfgoed voor
bewoners centraal. Stelling twee luidt:

“De betekenis van erfgoed voor bewoners is
voldoende zichtbaar in de maatschappelijke
discussie”.
Deze stelling is lastiger, er is weinig onderzoek gedaan naar wat
erfgoed voor bewoners betekent. Maar onder de aanwezigen zijn
er in deze discussie aanzienlijk meer beleidsmakers, bewoners van
en mensen werkzaam in monumenten. De sfeer is losser, de
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aanwezigen zijn na de eerste discussie in de stemming om verder
te praten. Omdat er sprake is van krimp zijn de beleidsmakers in
het noorden volgens de aanwezigen nu vooral bezig met een
differentiatie tussen krimp en leegstand van monumentaal
erfgoed. Iemand merkt op dat het monumentale belang van
bijzondere woningen bovengeschikt is aan het persoonlijk
belang, maar dat een in gebruik zijnd gebouw wel bewoonbaar en
gegarandeerd veilig moet zijn.
Berlagehuys
Het Berlagehuys in Usquert deed tot 1990 dienst als raadhuis en
kan nu als bijzondere, flink gerenoveerde locatie in Groningen
vrijblijvend gebruikt worden. Het Berlagehuys wordt samen met
openluchtmuseum het Hoogeland in Warffum genoemd als
voorbeeld van een gebouw dat in het verleden een beschermde
status heeft gekregen om de monumentale schade te beperken.
Onder de aanwezigen leeft het idee dat er iets moet gebeuren als
een monumentaal pand een gevaar vormt voor de openbare orde.
Leegstaande monumentale gebouwen hebben volgens de
deelnemers minder betekenis omdat er geen draagvlak is voor
gebruik. Er kan urgentie zijn om de leefbaarheid in het gebied te
behouden. De aanwezigen in de groepssessie zijn het eens:
monumenten ontlenen vooral waarde aan dagelijks gebruik en
waardering in een breder maatschappelijke context en moeten
met elkaar gedragen worden.

VERSLAG SYMPOSIUM ERFGOED IN BEWEGING – TERUGKOPPELING PLENAIR
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Terugkoppeling: Behoefte aan kennis en eenduidige aanpak
Verslag Eduard van den Hoff

Vier themasessies rond monumenten die zich in een aardbevingsgebied begeven; levert dat heel specifieke conclusies op die
slechts voor een selecte doelgroep van belang is? Het antwoord luidt nee. Want de behoefte aan kennis en een eenduidige
aanpak die duidelijk naar voren komen, wordt algemeen gevoeld. Wel hebben monumenten een bijzondere status, want
iedereen is het er over eens dat zij van groot belang zijn voor de leefbaarheid van het gebied.
Betrek experts bij de proces
Algemene conclusie uit themasessie ‘Constructieve aandacht voor
monumenten’ is wel dat de hele bevingproblematiek maatwerk
vergt. Elk pand heeft immers een andere bewoner, of het nu gaat
om een huurder of eigenaar. Wat opvalt, is de behoefte aan
kennis. Een vraag die bijvoorbeeld bij veel eigenaren leeft is hoe
lang een scheur doorwerkt. Voor dit soort vragen is deskundig
advies nodig van restaurateurs. Dat soort experts is meestal niet
betrokken bij de problematiek. Doe dat wel. Laat ze aanhaken!
Duidelijkheid
Formeer één loket voor bewoners, waar ze terecht kunnen voor
onafhankelijke, technische ondersteuning en taxatie, zo luidt het
advies uit de themasessie ‘Financiering van erfgoed in beweging:
mogelijkheden en kansen’.
Onderhoud en bevingschade moet men met elkaar combineren.
Verder is het wenselijk de financiële zaken bij één instantie onder
te brengen, in een soort nationaal restauratiefonds. Tot slot is er
behoefte aan één aanspreekpunt, want dat komt de zo verlangde
duidelijkheid ten goede.
Zoeken in gezamenlijkheid
Themasessie ‘Samenwerken voor erfgoed in een leefbare regio’ zocht
naar verbindingen. Natuurlijk treft de problematiek vele
eigenaren afzonderlijk, maar toch moet men proberen het los te
koppelen van individuele schade. Alleen in gezamenlijkheid is
een goede toekomst mogelijk. Dat kan op dorpsniveau, maar ook
door verbindingen te zoeken tussen dorpen onderling. Er moet
aandacht zijn voor economische kansen en perspectieven.
Een sturende overheid is niet gewenst, wel een faciliterende. Het
aanwezige erfgoed in een gebied is richtinggevend in het zoeken
naar een eigen identiteit.
Monumenten bepalend voor identiteit
Het belang van monumenten overstijgt die van de eigenaren/bewoners. Daarom vonden de deelnemers van ‘Bijzondere monumenten gebruiken’ dat in discussies over monumenten ook het
perspectief van dorpsbewoners een rol moet spelen. Monumenten
hebben immers een waarde voor iedereen. Ze zijn bepalend voor
de identiteit van een gebied, overstijgen het persoonlijke.
De waardebeleving van de bewoners zou eigenlijk wel eens goed
onderzocht mogen worden. Dan krijg je wellicht ook antwoord
op vragen als ‘Mag je monumenten op slot doen?’ en ‘Mag je ze
laten vervallen tot ruïnes?’

Lijdzaamheid
‘Het is vijf over twaalf met ons cultureel erfgoed!’ zo waarschuwt
een eigenaar/bewoner van een monumentaal pand als het
publiek om een reactie wordt gevraagd. De vrouw laakt de lijdzaamheid onder Groningers. Zelf is zij al vier jaar bezig met de
problematiek die heel veel energie vergt en tot veel stress leidt.
‘Ondersteuning is broodnodig en vooral maatwerk is geboden’,
onderstreept ze. Zelf heeft de spreektser door haar vasthoudendheid bereikt dat haar monument in Usquert nu pilot is in het
project base isolation.
Godshuis
Een bestuurslid van een Groninger kerkje vertelt dat hij niet
optimistischer is geworden. Vooral de lezing van hoogleraar
geo-energie had hem verontrust, want met het begrip opslingereffect was de bestuurder tot voor kort nog onbekend. Of een
stalen casco of een fundering van rubber soelaas zou bieden voor
‘zijn’ kerk? Hij wist het niet. Wel wilde hij tot herstel overgaan.
‘Laten we het risico maar nemen’, zo besloot hij. ‘Het is per slot
van rekening een godshuis.’

‘Het is vijf over twaalf met ons cultureel erfgoed!’

VERSLAG SYMPOSIUM ERFGOED IN BEWEGING – AFSLUITING NATIONAAL COÖRDINATOR
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Nationaal Coördinator Hans Alders:

Groningen moet Groningen blijven
Verslag Eduard van den Hoff

Een flinke toegift van de middag vormt het optreden van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders die een deel van
zijn meerjarenprogramma onthult. ‘Ik draag erfgoed een warm hart toe’, zo geeft hij aan. ‘Hoewel het niet als zodanig
tot mijn opdracht behoort, neem ik het mee in een breder perspectief; in een gebiedsgerichte aanpak.’

Op woensdag 4 november a.s. presenteert Alders zijn meerjarenprogramma officieel in Loppersum.
Uitgangspunten zijn een aardbevingbestendig en kansrijk
Groningen. ‘Groningen moet Groningen blijven’, vindt Alders.
‘Vooral kennis is belangrijk in de hele problematiek. Wat weten
we? Steeds meer, maar ook heel veel niet!’ Daarom wil Alders twee
keer per jaar een stand van zaken opmaken, gekoppeld aan de
nieuwste kennis over bevingen. De laatste KNMI-kaart geldt voor
Alders als uitgangspunt van zijn beleid.
Geen planning
In het programma heeft Alders wel een aanpak omschreven, maar
een planning is er niet. ‘Dat komt omdat ik maatwerk wil hanteren’, verklaart hij. ‘Bestaande bouw is lastiger aan te pakken dan
nieuwbouw. Dat geldt al helemaal voor monumenten en andere
beeldbepalende gebouwen.’
Alders hanteert een gebiedsgerichte benadering. Binnen een dorp
zal alles worden aangepakt, vergelijkbaar met een stadsvernieuwingsaanpak. ‘Ik start het gesprek op dorpsniveau, vervolgens
komen we op straatniveau en tot slot op individueel niveau.
Uiteindelijk wordt alles besloten aan de keukentafel.’
Voor eigenaren die versterkingsmaatregelen zelf willen uitvoeren,
bijvoorbeeld in combinatie met een verbouwing, komt een
speciale regeling: 'heft in eigen hand.' De eigenaar heeft in dit

model zelf de regie in handen en hoeft bijvoorbeeld niet te
wachten op het dorp.
Aardbevingsbestendig
‘Overigens betekent aardbevingsbestendig bouwen niet dat een
pand per definitie in tact blijft na een aardbeving’, zo legt Alders
uit, ‘wel dat gebruikers het pand veilig kunnen verlaten in geval
van schokken.’ De NAM is volgens Alders aansprakelijk voor de
schade. Zij moet alles doen om schade te voorkomen. Dat kan
door middel van een verlaging van de winning of door versterking van gebouwen.
Gemeenten zuinig met monumentenbeleid
Wie bepaalt of panden beeldbepalend zijn en worden opgenomen
in het plan van Alders? ‘We nodigen alle gemeentebesturen uit
een inventarisatie te maken in samenwerking met de bevolking’,
antwoordt de Nationaal Coördinator. ‘Zij kunnen ook panden
voordragen voor een monumentstatus. Ik wil overigens wel
opmerken dat de gemeenten erg zuinig zijn omgegaan met hun
gemeentelijk monumentenbeleid. Het hele aardbevingsgebied
telt slecht 100 gemeentelijke monumenten!’ Tot slot benadrukte
Alders dat er voor monumenten geen eenduidige aanpak geldt.
‘Ieder monument is uniek en vergt daarom maatwerk’, benadrukt
hij nog maar eens.

‘NAM moet alles doen om schade te voorkomen’
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Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie (PGOC)

Het symposium
Erfgoed in beweging
is een initiatief van de Stichting
Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie en het
Kenniscentrum NoorderRuimte
van de Hanzehogeschool
Groningen en wordt mede
gefinancierd door

GRONINGEN

De Stichting PGOC zet zich in op het terrein van zorg voor erfgoed
in Groningen. De PGOC doet dit door te signaleren en waar
mogelijk verbeteringen te faciliteren. De Stichting PGOC hoopt
met dit symposium te bereiken dat betrokkenen bij beheer en zorg
van monumenten van verschillende kanten (beheerders zowel als
beleidsmakers) elkaar vinden in hun doel monumenten te behouden
tegen de achtergrond van grote maatschappelijke problemen.

loket

Leefbaarheid

Kenniscentrum NoorderRuimte
Het Kenniscentrum NoorderRuimte doet toegepast onderzoek naar
de ruimte en leefbaarheid in Noord-Nederland, bijvoorbeeld naar
behoud van monumenten door herbestemming en Energieke
Restauratie. Ook biedt de Hanzehogeschool professionals en
studenten de gelegenheid zich te verdiepen in aardbevingen met
een post-bachelor en minor Aardbevingen & Diepe Ondergrond.
Daarnaast is het Kenniscentrum op dit moment bezig met de
voorbereiding van een lectoraat Aardbevingen.
Het symposium is een uitgelezen kans maatschappelijke
vraagstukken in kaart te brengen voor mogelijk toekomstig
onderzoek. Meer informatie vindt u op www.noorderruimte.nl
Alle presentaties van het symposium vindt u hier:
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrumnoorderruimte/presentaties-symposium-erfgoed-beweging
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