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1. Samenvatting gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie
In opdracht van de gemeente Veendam heeft Libau Steunpunt in 2008 een Nota Archeologiebeleid en een
Beleidskaart Archeologie vervaardigd. In 2012-2014 heeft de gemeente Veendam door Libau een herziening van
de bestaande beleidsnota en beleidskaart laten uitvoeren. Hierin zijn conform de nieuwste wetgeving ook de
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden meegenomen. De herziening van de Nota
Archeologiebeleid en Beleidskaart Archeologie die in augustus 2014 is afgerond, heeft geresulteerd in de
‘Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie’ en de ‘Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie’ van de gemeente
Veendam.
Wetswijziging op het gebied van de archeologische monumentenzorg in 2007 verplicht de Nederlandse
gemeenten om archeologische waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te
beschermen. De archeologiewetgeving legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed grotendeels
bij de gemeenten neer. De Modernisering Monumentenzorg (MoMo; beleidsbrief uit 2009) heeft geleid tot
aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Vanaf 1 januari 2012 dienen cultuurhistorische waarden
(historische (steden)bouwkunde en bovengrondse monumenten) en cultuurlandschappelijke waarden
(cultuurlandschap/historische geografie) meegenomen te worden in nieuwe ruimtelijke plannen.
Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie
In de Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie is verwoord hoe de gemeente Veendam omgaat met
archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden binnen haar grondgebied. In de nota
komen de volgende zaken aan de orde: wettelijke en beleidsmatige kaders, landschaps- en
bewoningsgeschiedenis, archeologische waarden en verwachtingen, archeologie en cultuurhistorie in de
ruimtelijke ordening, het archeologiebeleid van de gemeente Veendam, bevoegdheden van de verschillende
overheden en bestemmingsplanregels. De nota dient als onderbouwing van de Beleidskaart Archeologie en
Cultuurhistorie.
Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie
De ‘Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie’ geeft een overzicht van de bekende en te verwachten archeologische
waarden, en van cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke terreinen en elementen. Deze waarden zijn
gekoppeld aan bestemmingsplanregels. De beleidskaart kent qua archeologie ook ‘witte’ gebieden: gebieden met
een dermate geringe kans op (gave) archeologische resten dat ruimtelijke ingrepen in deze gebieden zonder
archeologisch voorbehoud kunnen worden uitgevoerd.
Bij het opstellen van de beleidskaart heeft voor het aspect archeologie een inventarisatie plaatsgevonden van
bekende archeologische terreinen zoals deze staan aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK)
van de provincie Groningen, en losse vindplaatsen (waarnemingen) zoals deze in de archeologische database
Archis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staan vermeld. Het archeologisch
verwachtingsmodel dat is vertaald in de beleidskaart, is gebaseerd op de ruimtelijke verspreiding van de
vindplaatsen en de kennis over de landschapsgeschiedenis van de gemeente Veendam. Het verwachtingsmodel
kent een tweedeling: gebieden met een grote kans op archeologische resten en gebieden met een geringe kans op
archeologische resten. Op de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie zijn behalve de archeologische
(verwachtings)waarden ook cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden (terreinen en lijnelementen)
meegenomen. Voor de aspecten cultuurhistorie en cultuurlandschap zijn historische kaarten en bronnen
geraadpleegd.
Op de ‘Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten’ staan gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten, beschermde gezichten en voor de groenstructuur belangrijke parken aangegeven. Tevens is op
deze kaart een aantal cultuurhistorische aandachtspunten ingetekend, zoals de resten van een Duitse radarpost uit
de Tweede Wereldoorlog, (spoor)bruggen, een herdenkingsbankje WO II en een huisje bij het Joodse kerkhof.
De Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie en de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie zijn bepalend
voor de monumentenzorg op het gebied van de archeologie, de cultuurhistorie en het cultuurlandschap binnen
de gemeente Veendam. Eens per twee jaar zullen de beleidsnota en beleidskaart worden herzien op basis van
nieuwe informatie die op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en cultuurlandschap beschikbaar is
gekomen.
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Beleidsuitgangspunten samengevat
De gemeente Veendam zet in op het behoud van waardevolle archeologische, cultuurhistorische en
cultuurlandschappelijke resten, zowel onder als boven de grond.
De op de ‘Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie’ aangegeven archeologische (verwachtings)waarden en
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden krijgen een planologische bescherming in ruimtelijke
plannen. In bestemmingsplannen worden deze waarden en verwachtingen gekoppeld aan de volgende
dubbelbestemmingen:
- Waarde – archeologie 1 (WR-a 1): gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (AMKterreinen, veenborgen en buitenplaatsen; oude kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen);
- Waarde – archeologie 2 (WR-a 2): gebieden van archeologisch belang (historische kernen en bebouwing
en vallaten; boerderijen; cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle waterlopen; oude wegen);
- Waarde – archeologie 3 (WR-a 3): archeologische onderzoeksgebieden (gebieden met een hoge
verwachtingswaarde).
In de ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’ geeft de gemeente Veendam aan dat zij de Handreiking
‘Erfgoed en Ruimte’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeentelijke cultuurhistorische
waardenkaarten zal benutten bij het verankeren van cultuurhistorische en monumentale waarden in de
bestemmingsplannen.1 De gemeente streeft ernaar de bescherming van de beschermde gezichten ’Oosterdiep’ en
‘Tusschendiepen’ in bestemmingsplannen actueel en inspirerend te houden. De bescherming van
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten wordt in Veendam geregeld middels een
Monumentenverordening (d.d. 29-10-2010). Parken kunnen worden beschermd middels de bestemming ‘Groen’
of de functieaanduiding ‘Park’. In de toekomst kunnen cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden die
nu via de dubbelbestemming Waarde-archeologie een planologische bescherming genieten, middels een andere
dubbelbestemming of aanduiding geborgd worden.
Indien archeologisch veldonderzoek aan de orde is, zal de gemeente Veendam de inhoudelijke en procedurele
eisen ten aanzien van dit onderzoek middels een archeologisch Programma van Eisen (PvE) aan initiatiefnemers
opleggen. Initiatiefnemers zijn wettelijk verplicht de kosten die voortvloeien uit onderzoek voor hun rekening te
nemen.
Grote delen van de bebouwde kernen binnen de gemeente worden vrijgesteld van archeologische
onderzoeksverplichtingen: moderne verstoringen van de bodem hebben hier doorgaans geleid tot vernietiging
van archeologische waarden.
In gebieden die nu niet bebouwd zijn, maar waar in het verleden bebouwing aanwezig was (historische
bebouwing van de oude kernen), kan behoud van mogelijk aanwezige archeologische resten aan de orde zijn. Bij
een planvoornemen (met bodemingrepen) in dergelijke gebieden zal de aanwezigheid van waardevolle resten
moeten worden vastgesteld. Indien deze aanwezig zijn, zal worden bepaald of behoud in situ wenselijk is,
afgemeten tegen andere belangen in het planvoornemen. Indien mogelijk zal gezocht worden naar mogelijkheden
het gewenste behoud (zo veel mogelijk) te combineren met het planvoornemen. Daar waar behoud in situ niet
mogelijk is, zal moeten worden overgegaan tot onderzoek.
Ten aanzien van archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische waardevolle terreinen in het buitengebied
wordt ‘behoud’ beoogd. Het behoudstreven betekent dat wijzigingen aan het maaiveld, anders dan het regulier
gebruik, in principe niet zullen worden toegestaan.

1

Erfgoed in Veendam, linten van Turf en Durf. Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam (09-07-2012).
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De gemeente Veendam laat haar taken op het gebied van archeologie en cultuurhistorie in principe uitvoeren
door Libau Steunpunt in Groningen.
De gemeente streeft ernaar vrijwilligers te betrekken bij archeologisch veldonderzoek uitgevoerd door
archeologische marktpartijen. Bij historische verenigingen en amateurarcheologen is veel kennis aanwezig op het
gebied van de archeologie en de cultuurhistorie. In het huidige archeologiebestel mogen amateurarcheologen
geen zelfstandig archeologisch onderzoek meer uitvoeren, tenzij door een bevoegde instantie een negatief
‘selectiebesluit’ is genomen voor een bepaald plangebied.
De gemeente Veendam maakt ten behoeve van het deponeren van archeologische resten, die uit regulier
archeologisch onderzoek te voorschijn zijn gekomen, gebruik van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD)
te Nuis. Het eigendom van deze vondsten berust bij de provincie Groningen.

Afbeelding 1: Ae Kade te Veendam; restant van de rivier de Oude Ae (foto Libau).
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2. Inleiding
Achtergrond
Archeologiebeleid
Als uitvloeisel van de ondertekening van het Verdrag van Malta (1992) is op 1 september 2007 de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Met de daaruit voorvloeiende herziening van de
Monumentenwet 1988 (en een drietal andere wetten) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen
de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De Monumentenwet (1988) regelt de bescherming van
archeologisch erfgoed en de inpassing van archeologische waarden in de ruimtelijke ordening. Daarnaast stelt de
wet dat de financiering van onderzoek dat voortvloeit uit een onontkoombare verstoring van archeologische
waarden ten laste van de initiatiefnemer komt. Het genoemde onderzoek omvat het volledig archeologisch
proces zoals beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), dan wel een daarop gebaseerd
Programma van Eisen (PvE).
De archeologiewetgeving heeft voor de Nederlandse gemeenten vergaande consequenties, met name ten aanzien
van de zorg voor het archeologisch erfgoed. Vanaf het moment van ondertekening van het Verdrag van Malta in
1992 is door de rijksoverheid beleid ontwikkeld om tot een zorgvuldige omgang met dit archeologisch erfgoed te
komen, met als uitgangspunt het behoud van archeologische waarden in situ (ter plekke; in de bodem). Met de
inwerkingtreding van de Wamz (2007) en de herziening van de Monumentenwet (1988) zijn overheden wettelijk
verplicht om archeologische waarden mee te laten wegen in ruimtelijke planprocedures. Omdat de invulling van
ruimtelijke plannen vooral een gemeentelijke taak is, zijn gemeenten, zoals de wetgever het heeft beoogd, de
belangrijkste speler in het ‘archeologische’ veld geworden. De gemeenten zijn verplicht om het archeologisch
bodemarchief te beschermen en daarvoor passend archeologiebeleid te formuleren.
Beleid op het gebied van cultuurhistorie en cultuurlandschap
De Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) van de minister van OCW uit 2009 heeft geleid tot
aanpassing van de Monumentenwet 1988 en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Vanaf 1 januari 2012 dienen
cultuurhistorische waarden (historische (stede)bouwkunde/bovengrondse monumentenzorg) en
cultuurlandschappelijke waarden (cultuurlandschap/historische geografie) uitdrukkelijk meegewogen te worden
bij het opstellen van bestemmingsplannen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moeten de aanwezige
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden in een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnventariseerd
en geanalyseerd. Daarbij moeten gemeenten aangeven welke conclusies ze daar aan verbinden en op welke wijze
ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Het zwaartepunt van de borging van cultuurhistorische en
cultuurlandschappelijke waarden komt dus net als de borging van de archeologische waarden bij de gemeentelijke
overheid te liggen.
Doel van de Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie en de Beleidskaart Archeologie en
Cultuurhistorie
Met de Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie en de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie heeft de
gemeente Veendam een beleidskader gecreëerd ten behoeve van de omgang met bekende en te verwachten
archeologische waarden, en de cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden binnen het gemeentelijk
grondgebied. De beleidsnota geeft inzicht in de gemeentelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten
aanzien van het archeologisch erfgoed en formuleert op hoofdlijnen de beleidsuitgangspunten ten aanzien van
behoud en beheer van dit erfgoed. De beleidskaart dient als beleidsinstrument om tot op perceelsniveau
beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de bekende en te verwachten archeologische waarden. De
beleidskaart is daarmee de onderlegger voor het in de beleidsnota geformuleerde beleid.
Zowel de gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, als ook de beschermde gezichten maken
geen deel uit van de Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie. Het gemeentelijk beleid op het gebied van de
gebouwde monumentenzorg staat verwoord in de ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’. Deze nota
erfgoedbeleid beoogt:
- het gemeentelijk erfgoedbeleid integraal te bezien (met een terugblik op het gevoerde beleid);
- het erfgoedbeleid goed te positioneren binnen het algemene gemeentelijk beleid;
- integraal erfgoedbeleid voor de toekomst vast te leggen.
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3. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de gemeente Veendam
Landschapsgeschiedenis
Om de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Veendam te kunnen begrijpen is kennis van de
ontstaansgeschiedenis van het landschap essentieel. Het huidige landschap in Noord-Nederland is gevormd in de
voorlaatste ijstijd, het saalien (370.000-130.000 jaar geleden). In die tijd was de noordelijke helft van Nederland
bedekt met een ijskap. Tijdens de ijstijd vormde zich een aantal lobvorminge ijstongen die soms een doorsnede
hadden van enkele tientallen kilometers. In Groningen en Drenthe ontstond het brede Hunzedal vermoedelijk
ten gevolge van uitschuring door zo’n landijstong. Dit Hunzedal, waarvan de westelijke dalrand door de
Hondsrug wordt gevormd, is ongeveer 20 km breed, maar de oostelijke dalrand is door opvulling met jonger
sediment echter niet goed aan het oppervlak waarneembaar. Het gebied ten oosten van de huidige Hunze wordt
aangeduid als de Hunzevlakte (het huidige veenkoloniale gebied).
Na het saalien kwam een warmere periode, het eemien genaamd, waarin de ijskappen smolten en de zeespiegel
steeg. Tijdens het eemien raakten de lagere delen van het toenmalige landschap overstroomd door de Eemzee.
Deze zee drong diep door in het Hunzedal en liet er een pakket mariene afzettingen in de vorm van grovere
zanden achter. Meer landinwaarts vond in het Hunzedal veengroei plaats.
Na de warmere periode van het eemien brak opnieuw een ijstijd aan, het weichselien (115.000-10.000 jaar
geleden). In deze periode bereikte het landijs Noord-Nederland niet. Wel was de invloed van het koude klimaat
goed merkbaar. Oudere afzettingen van klei en zand erodeerden door vorst, dooi en smeltwaterstromen.
Vanwege het droge (koude) klimaat en het ontbreken van dichte vegetatie kon de wind gemakkelijk vat krijgen
op het fijne zand aan de oppervlakte. Hierdoor werd over een groot gebied een laag dekzand afgezet. Dit proces
van erosie en hernieuwde afzetting leidde ertoe dat het bestaande reliëf in het landschap vervlakte: dalen werden
met zand opgevuld en hoge koppen werden door winderosie afgevlakt. Op vlaktes ontstond echter nieuw reliëf
in de vorm van dekzandkoppen en –ruggen.
Tijdens de zomerperioden was de bodem permanent bevroren op een dunne bovenlaag na. Rivieren zoals de
Hunze en de Eems moesten grote hoeveelheden smeltwater met sediment uit de ontdooide toplaag afvoeren,
waardoor de beddingen verstopt raakten. Door de permanent bevroren ondergrond konden de rivieren zich niet
meer diep insnijden en werden voortdurend nieuwe beddingen gevormd.
In de laatste fase van het weichselien (circa 12.000 voor Chr.) was er sprake van een kleine klimaatsverbetering.
Het landschap veranderde in een toendra met daarin wat boomgroei zoals dwergberken en dwergwilgen. In deze
periode deden mens en dier intrede in het landschap. Door een toenemende opwarming en door het vochtiger
worden van het klimaat verdween langzamerhand de toendra. Dennen, loofbomen en struiken deden hun intrede
en vormden een parkachtig landschap en de rondtrekkende rendierkuddes maakten plaats voor standwild. Rond
6000 v. Chr. was het parklandschap langzamerhand getransformeerd tot dicht loofbos. Dit loofbos wordt wel
aangeduid als het Atlantische climaxbos. Verondersteld wordt dat de dichtheid van deze bossen van negatieve
invloed was op de aanwezigheid van wild, voornamelijk grote grazers. Hierdoor verloor het gebied haar
aantrekkelijkheid voor de mens.
Als gevolg van vernatting en daaropvolgende veengroei kon het bos zich niet handhaven. Deze vernatting werd
veroorzaakt door de stijging van de zeespiegel, die op haar beurt weer leidde tot een verslechterde afwatering in
het achterland en daarmee tot een stijging van het grondwaterpeil. Het veen begon aanvankelijk lokaal te groeien
in rivier- en beekdalen (Hunzevallei en dalen van het Eemssysteem) en in depressies, zoals uitblazingskommen
en andere laagten. Vanuit deze dalen en depressies breidde het veen zich langzamerhand uit over het
dekzandlandschap en bedekte uiteindelijk ook de dekzandkoppen en –ruggen. Op dekzandvlaktes ontstonden zo
veenpakketten van circa 2 m dik, in dalen en depressies tot wel 5 m dik.
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De afdekking met dit veenpakket had tot gevolg dat het onderliggende reliëfrijke landschap met dekzandkoppen
en depressies nauwelijks meer zichtbaar was. Het veenpakket bedekte al gauw de gehele Hunzevlakte. In dit veen
ontstonden meertjes ofwel meerstallen, zoals het voormalige Zwanenmeer ten westen van Wildervank, de bron
van de rivier de Oude Ae. Het Zwanenmeer staat op de kaart van Beckeringh uit 1781 aangegeven, maar staat
niet meer op kaarten vanaf het begin van de 19de eeuw.
Het hoogveencomplex dat in de loop van de eeuwen was ontstaan, werd vooral vanaf de 17de eeuw in ontginning
genomen. Het veen werd afgegraven ten behoeve van de turfwinning; de onderliggende zandgronden werden
ingericht voor de landbouw. De mens creëerde hier een landschap met een bijna wiskundige systematiek: het
veenkoloniale landschap.

Afbeelding 2: Dekzandreliëf tussen Tripscompagnie en Scholthuizen (foto Libau).
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Bewoningsgeschiedenis in de prehistorie
Laat-paleolithicum (jonge oude steentijd: hier vanaf circa 12.000 – 8800 v. Chr.)
In de laatste fase van het weichselien, zo rond 12.600 v. Chr., was er sprake van een lichte klimaatsverbetering.
Hierdoor veranderde de spaarzaam begroeide dekzandvlakte in een toendra met verspreide boomgroei. Hier
leefde de mens van de jacht en het verzamelen van voedsel. Het jachtwild bestond vermoedelijk in hoofdzaak uit
rendier. Naar de belangrijkste vindplaats worden de rendierjagers doorgaans aangeduid als mensen van de
‘Hamburgcultuur’, op de archeologische tijdschaal behorend tot het laat-paleolithicum (jonge oude steentijd). De
rendierjagers van de Hamburgcultuur trokken waarschijnlijk met hun voedsel mee en hadden daarom een groot
leefgebied. Binnen de gemeentegrenzen van Veendam zijn nog geen archeologische vindplaatsen van deze
rendierjagers aangetroffen, maar in de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Oldambt wel.
Bewoningssporen van de hierop volgende Tjonger- ofwel Federmessercultuur (11.900-10.900 v. Chr.) zijn
eveneens niet in de gemeente Veendam aangetroffen, maar wel in de buurgemeente Pekela. Hier en daar is wel
bewerkt vuursteen van deze cultuur aangetroffen op mesolithische vindplaatsen, zoals op een vindplaats bij de
kruising van de Borgercompagniester Zwarteweg/Woortmanslaan en bij Ommelanderwijk. In deze relatief
warme periode werd vooral gejaagd op standwild, zoals edelhert, eland en wild zwijn, maar ook op vogels en
ander klein wild. Het leefgebied van deze jagers-verzamelaars was door de jacht op standwild een stuk kleiner
dan dat van de rendierjagers.
Aan het eind van de laatste ijstijd, rond 10.900 v. Chr., brak wederom een zeer koude periode aan, die de bossen
deed verdwijnen en weer een kale toendra deed ontstaan. De jagers van de Federmessercultuur trokken naar het
zuiden weg. Pas eeuwen later keerden er mensen terug op de toendra, dit keer (rendier)jagers van de
Ahrensburgcultuur. In Zuidwending is een steelspits van deze cultuur aangetroffen.
Mesolithicum (midden-steentijd: 8800 – 4900 v. Chr.)
Met de opwarming van het klimaat veranderden ook de flora en de fauna. De toendra van het late pleistoceen
veranderde in een meer gevarieerd landschap met daarin berken en dennen. Met de opwarming werd het klimaat
ook vochtiger en de loofbomen deden hun intrede. Deze periode wordt het holoceen genoemd. De
transformatie van de toendra van het laat-pleistoceen naar het parklandschap, en later boslandschap van het
holoceen, vereiste aanpassing van de (stenen) werktuigen die de mens gebruikte. Kenmerkend hiervoor is het
kleiner worden van de werktuigen, in het bijzonder de spitsen. In archeologische termen spreken we van de
midden-steentijd.
In de midden-steentijd werden de dekzandgebieden rond Veendam en Wildervank intensief bewoond. Die
intensieve bewoning blijkt uit de vele mesolithische vindplaatsen die in dit gebied zijn gelegen. Kampementen
zijn aangetroffen op dekzandkoppen en –ruggen en op de overgangen van hogere, droge gronden naar lagere,
natte gronden rondom depressies. De resten van kampementen bestaan veelal uit vuursteenmateriaal en
haardkuilen. De oorspronkelijk eveneens aanwezige organische nederzettingsresten zijn reeds vergaan in de
droge en kalkarme zandgronden.
In de laatste fase van het mesolithicum lijkt de bewoning van de Hunzevlakte (waartoe het gebied van de
gemeente Veendam wordt gerekend) te eindigen, waarschijnlijk als gevolg van landschappelijke veranderingen.
Het parklandschap van dennen en berken veranderde in de loop van de tijd in dichte loofbossen, het
zogenaamde Atlantische climaxbos. De dichtheid van deze bossen en het ontbreken van open plekken was van
invloed op het wild. Het bos werd onaantrekkelijk voor groot wild zoals grazers en met het verdwijnen van dit
grote jachtwild vertrok ook de mens. Nieuwe vestigingsplekken werden gevonden in de omgeving van beken en
rivieren. Ook de oevers van vennen en meren waren in trek. Het dichte climaxbos werd waarschijnlijk nog wel
bezocht voor de jacht op kleiner wild en het verzamelen van vruchten en noten.
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Neolithicum (late steentijd: 4900-2000 v. Chr.) en bronstijd (2000-800 v. Chr.)
Met de introductie van landbouw en veeteelt als middelen van bestaan deed ook de permanent bewoonde
nederzetting haar intrede. Dit in tegenstelling tot de voorgaande perioden waarin slechts sprake was van tijdelijke
kampementen voor onder andere de jacht of visvangst. Uit de gemeente Veendam zijn geen vindplaatsen uit het
neolithicum bekend, wat er op zou kunnen wijzen dat het gebied niet tot nauwelijks meer bewoonbaar was. De
dichte loofbossen die in de laatste fase van de midden-steentijd waren ontstaan, moesten in de late steentijd
wijken voor het opdringende veen. Zeespiegelstijging en een daarmee gepaard gaande verslechtering van de
afwatering had vernatting van het dekzandgebied en veengroei tot gevolg. Dit veenpakket bedekte
langzamerhand de gehele Hunzevlakte en daarmee verdween voor de mens de mogelijkheid om zich hier te
kunnen vestigen als boer. Hetzelfde geldt voor de bronstijd.
De mens heeft het gebied wel sporadisch bezocht, zo blijkt uit vondsten van bijlen uit het neolithicum en de
bronstijd. Van een dekzandwelving ten zuiden van Ommelanderwijk is een neolithische bijl (een zogenaamde
Fels Ovalbijl) afkomstig. In het veen bij Wildervank is een bronzen hielbijl aangetroffen uit de midden-bronstijd
(1500-1100 v. Chr.). Bij Alteveer, op de grens van de gemeenten Pekela en Stadskanaal, zijn verschillende bijlen
in het veen gevonden: een volledig rechthoekig geslepen bijl van dioriet/gabbro uit het midden-neolithicum
(Trechterbeker-cultuur), een vuurstenen bijl uit het laat-neolithicum (2850-2000 v. Chr.) en twee hamerbijlen uit
de late bronstijd – midden-ijzertijd. Dergelijke vondsten betreffen vaak rituele deposities oftewel offers in het
veen. In de prehistorie tot in de vroege middeleeuwen werden dergelijke offers gebracht.
IJzertijd (800-12 v. Chr.) en Romeinse tijd (12 v. Chr. – 450 na Chr.)
Vanwege het veen was bewoning gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd eveneens onmogelijk. Hoewel men net
als in het neolithicum en de bronstijd het gebied af en toe moet hebben bezocht, zijn er uit de ijzertijd en
Romeinse tijd geen vindplaatsen bekend.
In Kibbelgaarn is in 1791 door turfgravers een lijk in het veen aangetroffen. Het stoffelijk overschot van de
ongeklede man is mogelijk als mensenoffer in het veen gedeponeerd. Uit onderzoek blijkt dat de man in ieder
geval vóór de middeleeuwen in het veen moet zijn terecht gekomen.2 Het veenlijk is opgekocht door een
handelaar die overal in de Veenkoloniën gemummificeerde stoffelijke overschotten van mensen en dieren
opkocht om deze na droging door te verkopen aan apothekers en marskramers. Deze vermaalden de gedroogde
lijken tot een geneeskrachtig poeder.
Bewoningsgeschiedenis vanaf de middeleeuwen
Middeleeuwen – nieuwe tijd (vanaf circa 900 na Chr.)
Pas in de middeleeuwen werd het veengebied weer in gebruik genomen. Al in de vroege middeleeuwen (5001000 na Chr.) was er sprake van kleinschalige, lokale veenontginningen. Vanaf de 12de eeuw werden grotere
ontginningen ondernomen; in eerste instantie ten behoeve van het in cultuur brengen van landbouwgronden en
van zoutwinning. Met het grootschalige turfgraven wordt pas een paar eeuwen later begonnen. In de 11de-12de
eeuw werden ook de eerste dorpen ten noorden van de gemeente Veendam gesticht zoals Midwolda, Scheemda,
Beerta en Zuidbroek. De hogere veengronden werden in gebruik genomen als roggeakkers, terwijl men de lager
gelegen beekdalen als hooi- en weidelanden exploiteerde. In die eerste periode van grootschalige ontginning
moet het veengebied zeer welvarend geweest zijn. Dit valt onder meer af te leiden uit de grote kerken die in die
tijd gebouwd zijn.
Het in cultuur brengen van de veengronden leidde aan het eind van de 14de eeuw tot problemen met de
waterhuishouding. Door ontwatering en agrarisch gebruik van de veengronden ging het veen krimpen en
oxideren. Het maaiveld daalde waardoor een relatieve grondwaterstijging optrad. Daarnaast zocht het overtollige
water uit de nog niet ontgonnen veengebieden, via de reeds ontgonnen gebieden een uitweg naar zee. Om dat
veenwater te kunnen keren werden er in de rivieren/beken dammen en sluisjes aangelegd en werden er aan de
rand van het veengebied veendijken aangelegd. Dit kon echter niet voorkomen dat het ontgonnen gebied steeds
natter werd en langzamerhand verdronk. De aanhoudende vernatting leidde uiteindelijk in de 15de eeuw tot het
verplaatsen van de dorpen naar de hoger gelegen dekzand- en keileemopduikingen.

2 Hillenga,

M. (red.), 2002, pagina 21.
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Ook de wateroverlast vanuit de zee en de Eemsmonding nam toe. Doordat het maaiveld in het ontgonnen
veengebied gedaald was, kon de zee bij overstromingen tot diep in het binnenland doordringen, waardoor de
Dollard ontstond. Deze zeeboezem heeft, via het dal van de rivier de Oude Ae, tot aan de rand van de gemeente
Veendam gereikt en tot daar klei afgezet. Vanaf de 16de eeuw werd begonnen met de aanleg van dijken om het
verloren land terug te winnen.
Om het cultuurland tegen zuur veenwater uit onontgonnen venen te beschermen werden dijkjes aangelegd:
zogenaamde veendijken. Op een kaart uit 1652 (getekend door Jan Lubbers) van het veengebied rond Veendam
en Wildervank, staat een lange veendijk aangegeven die voor een groot deel op het grondgebied van het huidige
Veendam ligt (zie afbeelding 3). Deze dijk liep vanuit de pleistocene opduiking van Zuidbroek naar het zuiden
toe en boog ter hoogte van het Midden Verlaat in Veendam af naar het oosten. Vervolgens liep de veendijk weer
met een boog noordwaarts richting Meeden waar deze aansloot op de dijk langs de Beneden Veensloot. Mogelijk
is dit dezelfde veendijk die in schriftelijke bronnen uit 1391 en 1421 - overeenkomsten tussen hoofdelingen uit
Reiderland en Oldambt over de afwatering vanuit het veengebied richting de Eems en het onderhouden zijlen
(sluisjes) en dijken - wordt genoemd. Door de aanleg van deze dijk was het bedijkte gebied geschikt geworden
voor gebruik als akkers, weiden en hooilanden.
In de rivier de Oude Ae zou volgens de kaart in 1652 reeds 40 jaar daarvoor (dus rond 1612) een verlaat (sluis)
geplaatst zijn. Ook ter hoogte van het huidige Midden Verlaat zou in 1652 al een verlaat hebben gelegen. Dit
betekent dat reeds voor de stichting van de nederzetting Veendam in het stroomgebied van de Oude Ae
cultuurlanden aanwezig waren en dat er al maatregelen op het gebied van de waterhuishouding waren genomen.
Waarschijnlijk is het dal van de Oude Ae vanaf de 14de eeuw in gebruik als weidegrond, zoals ook de kaart van
J. Lubbers uit 1652 aangeeft.

Afbeelding 3: Uitsnede van de kaart van Lubbers 1652 met daarop de Veendijk/Oude dijk (www.archieven.nl).
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Behalve de eerdergenoemde veendijk moet ook de Brede Weg in Muntendam van belang geweest zijn voor het
droog houden van het gebied rond Veendam. Deze weg is eigenlijk een dijk tussen de dekzandruggen van
Muntendam en Meeden en moest het zeewater uit de Dollard tegenhouden. Dat dit ook daadwerkelijk het geval
is geweest blijkt uit het feit dat het zavel- en kleidek alleen voorkomt op de gronden ten noorden van de Brede
Weg en niet ten zuiden ervan. De Brede weg is als dijk aantoonbaar in de middeleeuwen aangelegd. Het is niet
ondenkbaar dat ook de veendijken rond Veendam een middeleeuwse oorsprong hebben.
Het dal van de Oude Ae is al in de late middeleeuwen in gebruik geweest als weidegrond bij de bewoners van de
nederzettingen op de dekzandruggen (Muntendam en Meeden). In diezelfde tijd moet men zich in het dal van de
Oude Ae beziggehouden hebben met de winning van ijzeroer ofwel moerasijzererts. De afzettingen van ijzeroer
komen hier voor in de vorm van concreties3. Tijdens archeologische karteringen in de polder De Wiede ten
noorden van Veendam zijn ijzerslakken gevonden, duidend op de winning en verwerking van ijzeroer. De
ijzerslakken zijn gevonden op de landerijen van de kloosterboerderij die eigendom was van het
Grijzemonnikenklooster te Baamsum (‘Termunten’).
De Oude Ae moet ter hoogte van Wildervank reeds vroeg als rivier verdwenen zijn. Op de kadastrale minuut uit
de vroege 19de eeuw is de Oude Ae al niet meer terug te vinden. Meer westwaarts van Wildervank zijn wel
fossiele (prehistorische) stroomdraden aangetroffen. Mogelijk dat ook de historische Oude Ae daar heeft
gelegen. Mogelijk is de Oude Ae als echte veenbeek niet ingesleten in de zandondergrond en daardoor bij
ontginning verdwenen.

Afbeelding 4: Dal van de Oude Ae richting Veendam (foto Libau).

Van grootschalige turfwinning was in de middeleeuwen nog geen sprake. Wel werd er door de bewoners op
kleine schaal turf gestoken en gedroogd om als brandstof te gebruiken. Ook was er vóór 1600 al een veendijk
aangelegd om de bewoners van de meer noordelijk gelegen dorpen op het zand te beschermen tegen het zure
veenwater (zie afbeelding 3). Op de plek waar de Oude Ae de veendijk doorsneed, lag in 1652 een verlaat: op de
kaart van Lubbers aangeduid als ‘Oud Verlaat’. Iets meer naar het zuiden was volgens de kaart van Lubbers rond
1612 ook een verlaat gebouwd.

IJzer dat in opgeloste toestand in de bodem wordt verplaatst door het grondwater kan in de vorm van roestvlekken zichtbaar zijn.
Groeien deze vlekken uit tot grotere, verharde ijzer(hydr)oxideconcreties dan spreekt men van ijzeroer.

3
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Mogelijk woonden in het midden van de 17de eeuw al mensen aan weerszijden van de Oude Ae. Bij de afbraak
van een pand aan het Beneden Westerdiep kwamen de resten van een ouder huisje te voorschijn, waarbij opviel
dat de gevel van dit oudere pand niet gericht was op het Beneden Westerdiep maar op de Oude Ae. Mogelijk was
dit de gevel van een oudere woning met boekweitmolen of van een boerderijtje. Ook het woonhuis dat in het
midden van de 18de eeuw als synagoge in gebruik werd genomen, was oorspronkelijk met de voorgevel op de
Oude Ae gericht. Het huisperceel doorsnijdt de latere regelmatige percelering die werd aangelegd in het kader
van de ontginning.
Ontginning in de 17de eeuw
Rond 1600 kwamen de grootschalige ontginningen van het veengebied ten zuidoosten van de stad Groningen op
gang. Met de groei van steden als Groningen nam de behoefte aan turf als brandstof toe. De turfwinning c.q.
ontginning werd uitgevoerd op initiatief van zogenaamde veencompagnieën. De venen in de buurgemeente
Pekela werden in 1599 als eerste ontgonnen, terwijl het veencomplex in de gemeente Hoogezand-Sappemeer
vanaf 1605 aan snee kwam. De Stad Groningen ontwikkelde zich in de loop van de 17de eeuw tot de grootste
vervener in de omliggende gemeenten, maar dat was veel minder het geval in het veengebied aan weerszijden van
de Oude Ae.
De veengebieden rond Veendam en Wildervank werden in 1648 in ontginning genomen door de stad-Groninger
Adriaan Geerts Paap, die zich later Wildervanck noemde. Deze A.G. Wildervanck had in 1647 en 1648
contracten gesloten met het kerspel Zuidbroek voor de ontginning in het zuiden van dit kerspel. Hier
ontstonden de latere plaatsen Veendam en Wildervank. A.G. Wildervanck gaf de aanzet tot het ontstaan van de
infrastructuur en stichtte de kerken van Veendam en Wildervank.
Veendam is in eerste instantie ontstaan aan weerszijden van het beekdal van de Oude Ae. Hier werd een dubbel
(parallel) kanalenstelsel aangelegd en langs deze kanalen, het Oosterdiep en het Westerdiep, ontwikkelde zich de
bebouwing. Het stroomdal van de Oude Ae lag tussen deze twee diepen ingeklemd. Het dal was in gebruik als
weide- en hooiland. Dwars op de Oude Ae werd de Kerklaan (nu Kerkstraat) aangelegd, vernoemd naar de
eerste kerk van Veendam die rond 1660 werd gebouwd (zie afbeelding 5). Daar waar de Kerkstraat de oude
beekloop doorsneed, moet indertijd een sluisje of duiker hebben gelegen om het beekwater door te kunnen laten:
op de kadastrale minuut uit 1818 wordt een onderdoorgang getekend op deze locatie. De bebouwing heeft zich
nog tot in de 20ste eeuw beperkt tot stroken langs beide diepen: de Kerklaan, de Nieuwelaan (nu Jakob
Bruggemalaan) en het (Beneden) Dwarsdiep. In de loop van de 20ste eeuw werd langzamerhand het dal van de
Oude Ae bebouwd; de geul van de Oude Ae is als relict in vijverpartijen opgenomen.
Het veengebied ten zuiden van Meeden werd iets later in ontginning genomen. Een rijke boer uit het oosteinde
van Meeden, Wirtjo Matthiae, ontwikkelde een plan om dit gebied te ontginnen. Hij wilde voorkomen dat de
Stad Groningen deze gebieden in handen kreeg en zocht hiervoor contact met een aantal Ommelander jonkers
over zijn ontginningsplannen. In 1649 werd met vertegenwoordigers van het kerspel Meeden afgesproken dat
Wirtjo Matthiae een kanaal van oost naar west zou aanleggen door het Meedener veen en wel ter hoogte van het
bovenste verlaat (nu: Middenverlaat) in Veendam. De gronden ten noorden van het nieuwe kanaal zouden in
handen blijven van de boeren in Meeden, de gronden ten zuiden van het kanaal zouden in bezit komen van
Wirtjo.
In 1650 werd het ‘Nieuwe Meedener Diep’ gegraven. Dit diep werd later in zijn geheel Zuidwending (of
Zuidwendinger Hoofddiep) genoemd naar de zijdwending of zijtak van de Ommelanderwijk, die nodig was om
het west-oost lopende diep via een knik naar het noordwesten op het Veendammer Oosterdiep aan te laten
sluiten. Om de turfwinning door anderen dwars te zitten, vroeg de Stad Groningen echter hoge bedragen voor
het passeren van turfschepen door de kanalen die de Stad had laten aanleggen. De Ommelander Compagnie
wilde en kon niet voldoen aan de eisen van de stad, zodat de ontginningsplannen voor het gebied ten zuiden van
Meeden niet konden worden uitgevoerd.
In 1653, drie jaar na de aanleg van het Nieuwe Meedener Diep, werd begonnen met de aanleg van de
Ommelanderwijk. In 1680 moet een sluis aangelegd zijn even voorbij de latere aftakking van het
Noorderkwartier. Daarna lijkt het graven van het kanaal weer gestopt te zijn. In 1706 verkochten de
Ommelanden hun aandeel in de Compagnie aan de weduwe Roskam, die de rechten vervolgens verkocht aan
Groninger notabelen. De Ommelanderwijk werd verder gegraven, er werd een zijtak gegraven -het
Noorderkwartier- en het gebied werd in ontginning genomen.
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Afbeelding 5: Kadastrale minuut gemeente Veendam, sectie D Tusschendiepen, blad 1(detail; circa 1830). Dal van de Oude Ae vanaf de
Kerklaan naar het noorden (bron: www.watwaswaar.nl).

De westelijke grens van het te vervenen gebied behorend tot het kerspel Meeden werd gevormd door de
Jagtveensloot. De verkavelingsrichtingen in het gebied van de kerspelen Veendam en Meeden zijn ongelijk. In
1649 is afgesproken dat over de aan de oostgrens liggende ‘gare’ nog afspraken moesten komen, maar dit wilde
niet echt vlotten. Het gehucht aan deze oostgrens heet Kibbelgaarn, naar alle onenigheid die in de 17de eeuw over
deze gare had plaatsgevonden. De Pieter Jan Schuts Linie vormde de oostgrens met Pekela ten zuiden van de
Ommelanderwijk.

Afbeelding 6 : Uitsnede van de Bonnekaart van circa 1900 van het gebied rond Ommelanderwijk (bron: Archis2).
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Vanaf 1723 werden pachtcontracten opgesteld voor de eerste veertien Veenplaatsen die waren ontgonnen vanaf
de Ommelanderwijk. In 1724 werd gestart met het ontginnen van de Veenplaatsen aan de zuidkant van het
Nieuwe Meedener Diep. Het gebied ten noorden van dit diep was nog altijd in handen van de boeren uit
Meeden. Hier zijn de eerste pachtcontracten pas in 1757 en later afgesloten. De vervening aan de noordkant is
op particulier initiatief uitgevoerd, wat terug te zien is in de sterk wisselende breedte van de kavels. Dit in
tegenstelling tot de planmatige aanpak van de Ommelander Compagnie ten zuiden van het Nieuwe Meedener
Diep.

Afbeelding 7: Uitsnede van de kadastrale minuut (circa 1830) met daarop de sterk wisselende breedte van de kavels aan de noordkant en de
planmatige verkaveling aan de zuidkant van het Nieuwe Meedener Diep (bron: HisGIS).

Ten behoeve van de ontginning van het veengebied moesten kanalen en wijken worden aangelegd. Deze
waterwegen waren onontbeerlijk voor de ontwatering van het veen en de afvoer van de turf. In 1637 werd een
kanaal - het Zijlvestendiep, later Muntendammerdiep genaamd - aangelegd dat het water van de Oude Ae moest
doen afvloeien naar het nieuw aangelegde Winschoterdiep. Mogelijk waren het Oosterdiep en het Westerdiep al
gegraven voordat A.G. Wildervanck in 1648 met zijn ontginningswerkzaamheden van start ging.
Het Oosterdiep zou aanvankelijk de afwateringsfunctie van
de Oude Ae hebben overgenomen. Nadat Wildervanck de
Munnikevenen (westelijk van het Westerdiep) in ontginning
had genomen, nam ook de betekenis van het Westerdiep als
afwateringskanaal toe. Vanuit de Munnikevenen liepen
verschillende wijken richting het Westerdiep, zoals de
Werumeuswijk, de Westerbrink en Munnekeswette. De
afwatering van het gebied kwam over één verlaat te lopen,
namelijk het in 1684 aangelegde Beneden Verlaat in het
Westerdiep. Het Oosterdiep verloor haar functie als
afwateringskanaal en het benedeneinde van dit diep werd
gedempt.

Afbeelding 8: Uitsnede uit de kaart van Lubbers (1652). Bij de rode
pijlen de twee verlaten in het Oosterdiep die in 1684 hun functie verloren
en zijn afgebroken (bron: www.archieven.nl).
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De twee verlaten in het Oosterdiep (zie kaart Lubbers uit 1652) konden worden opgeruimd. Aan de zuidkant
werd tussen het Oosterdiep en Westerdiep het Boven Dwarsdiep aangelegd met daarin het Midden-verlaat. Dit
verlaat reguleerde het water vanuit de zuidelijker gelegen Wildervankster Oosterdiep en Westerdiep (eveneens
verbonden met een dwarsdiep; zie afbeelding 9).
Rond de verlaten of vallaten ontstonden organisaties die de gemeenschappelijke belangen van veeneigenaren,
zoals een goede waterhuishouding voor de afwatering en de afvoer van turf, gingen behartigen. De Wildevanker
veengenoten verenigden zich in de 17de eeuw in de Wildervankster Compagnie of het Wildervankster
Participanten Verlaat. Daarnaast exploiteerde de Ommelander Compagnie het gebied bij Ommelanderwijk en
Zuidwending. Hier kwam de vervening moeizaam op gang, omdat er onenigheid was tussen de Ommelander
Compagnie en de Stad Groningen over de hoogte van de passagegelden voor de turf die de Ommelander
Compagnie liet vervoeren. Het graven van wijken stagneerde in dit deel van het veengebied. Pas nadat het gebied
in 1706 in handen kwam van Groninger notabelen, kon de Ommelanderwijk verder gegraven worden.
De Stad Groningen had zoals hierboven al is vermeld, in tegenstelling tot de omringende veenkoloniale gebieden
weinig zeggenschap in het uitgeveende gebied rond Veendam en Wildervank. De Stad had hier dan ook veel
minder stadsbezittingen. Alleen in Borgercompagnie had de Stad venen in eigendom. Pas tussen 1783 en 1797
werden hier de eerste ‘stadsboerendiepster plaatsen’ door de Stad in huur uitgegeven.

Afbeelding 9: Uitsnede van de kadastrale kaart (circa 1830) van het gebied op de grens van Veendam en Wildervank. In kleur een uitsnede uit
HisGIS en bij de inzetten uitsneden uit de originele kadastrale minuten van het gebied (bronnen: HisGIS en www.watwaswaar.nl).
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Landbouw
In de middeleeuwen (mogelijk al in de 12de eeuw) trokken de eerste boeren vanuit de dorpen op de noordelijker
gelegen, hogere zandgronden het veen in. Omdat het gebied ten noorden van Scheemda en Eexta door de
Dollardinbraken voorlopig niet voor de landbouw te gebruiken was, gingen de bewoners van onder andere
Meeden de hoogveengronden in exploitatie nemen voor hun gemengd bedrijf. In het dal van de Oude Ae lagen
de weidegronden van de boeren uit Meeden en Muntendam. Het latere Veendam stond in die tijd bekend als
Boven Muntendam, een randveenontginningsdorp.
Om te kunnen akkeren en veehoeden op de veengronden was het van belang dat men de waterhuishouding kon
beheersen. Op de kaart van Lubbers uit 1652 staat een veendijk aangegeven die de dorpen Muntendam en
Meeden alsook het gebied van Boven Muntendam / Veendam moest beschermen tegen het zure veenwater.
Direct ten zuiden van de veendijk lag in 1652 een sluisje, het Oude Verlaat, in de Oude Ae. Middels dit sluisje
was de waterstand in het weidegebied te regelen. Later werd de sluis naar het zuiden verplaatst, waardoor de
boeren een groter gebied in gebruik konden nemen. Behalve het akkeren en hoeden van vee op het veen, werd
het veen vanaf de middeleeuwen ook afgegraven ten behoeve van het winnen van brandstof voor eigen gebruik.
De akkertjes of zogenaamde veenbouwten werden beschermd door veendijkjes en veensloten. De noordoost
grens van de gemeente Veendam is de Nieuwe of Boven Veen(dijk) Sloot, één van de waterkeringen die moest
voorkomen dat het zure veenwater over de nieuw aangelegde akkers zou vloeien. Noordelijker was al eerder de
Eerste of Beneden Veen(dijk) Sloot aangelegd.
In de middeleeuwen en lang daarna was boekweit het belangrijkste akkerbouwproduct, want dit gewas groeide
goed op zure veengrond. Naast boekweit werd er ook rogge, gerst en haver verbouwd op de akkers, maar veel
minder dan boekweit. De roggeakkers lagen op de hogere gronden bij het dorp Meeden en de iets verder weg
gelegen percelen waren in gebruik als weiland. De natste percelen werden gebruikt als hooiland. De mest van het
vee werd gebruikt voor de bemesting van het ontwaterde hoogveen.
De veenboekweitcultuur had in de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd een grote impact op het
veengebied. Hiertoe werd de bovenste veenlaag ontwaterd en vervolgens afgebrand, waarna in de as boekweit
werd ingezaaid. De aslaag zorgde ervoor dat de bodem werd ontzuurd. De boekweitakkers en heidevelden waren
erg geschikt voor bijenhouderij. Veel boeren hielden zich daar dan ook mee bezig. De komst van de aardappel na
1750 maakte een eind aan de dominante positie van boekweit. Toch waren er aan het begin van de 19de eeuw nog
vele grutmolens in Veendam, dus zo snel verdween de boekweitcultuur niet uit deze streek.
Na de grootschalige verveningen in de 17de eeuw kwam veel grond vrij voor de landbouw. Het duurde echter
jaren voordat de afgeturfde dalgronden waren omgezet in akkers. De akkers moesten worden ‘toegemaakt’. Dat
hield in dat de zandgrond in de verlaten veenput geslecht moest worden, vervolgens ging er een laag bonkveen
(bovenste veenlaag, waarvan men geen turf kon maken) van een halve meter dik overheen, en daarover heen
kwam weer een laagje zand. De bovenste twee lagen werden vervolgens door elkaar gewoeld en geëgd waarna
het perceel geschikt was voor de verbouw van gewassen of als weiland.
Nog tot 1900 hadden de boeren voornamelijk een gemengd bedrijf. Op het veen kon boekweit verbouwd
worden, op de woeste gronden konden schapen geweid worden en de ‘toegemaakte’ gronden waren in gebruik
als akkerland en weiland voor de koeien. De mest werd gebruikt om de arme veengronden wat vruchtbaarder te
maken. Aanvankelijk kregen de boeren gratis stratendrek uit de Stad, dat door de turfschippers naar de
veenkoloniën werd vervoerd. Later moesten de boeren voor deze drek gaan betalen. Verbouwde men de eerste
tijd naast boekweit voornamelijk rogge, gerst en haver, rond 1750 werd de verbouw van aardappels
geïntroduceerd. De veenkoloniale aardappel werd over zee geëxporteerd naar Hamburg en Bremen. Aardappels
werden aanvankelijk met name verbouwd voor de consumptie. Pas aan het eind van de 18de eeuw werden
aardappels ook verbouwd voor de industriële productie van onder andere aardappeljenever en aardappelmeel.
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Afbeelding 10: Uitsnede uit de kadastrale minuut (circa 1830) met de kavels van de boerderijen. Op het rechter kaartje is de langgerekte kavel te
zien die rond 1830 bij een boerderij hoorde die aan de noordzijde van het voormalige Ommelanderdiep stond. De smalle kavels naast de boerderij
waren in bezit van particulieren die daar woonden (bron: HisGIS).

Een opstrekkende heerd in Meeden (met percelen tot in de gemeente Veendam)
De middeleeuwse ontginningen van het veengebied kennen een pre-veenkoloniale structuur. In die tijd gold het
recht van opstrek. Vanaf de boerderijen in Meeden werden greppels en sloten het veen in gegraven om het
gebied te ontwateren. De breedte van het erf was maatgevend voor de breedte van de akkers en weidepercelen.
Zo ontstonden lange smalle percelen die kilometers het veengebied in staken.
Op een kaart uit 1725 van Stadslanden bij Meeden staat een heerd met opstrekkende landerijen aangegeven, die
deels binnen de gemeente Veendam vallen. De boerderij stond aan de zuidkant van de weg door Meeden. De
zuidelijke landerijen strekten zich vanuit Meeden over een lengte van 7 km uit tot aan het Zuidwendinger
Hoofddiep of Nieuwe Meedener Diep (nu gedempt). Ten noorden van de weg door Meeden (Hereweg) zet de
opstrekkende verkaveling zich nog circa 3 km voort. Op de kaart is te zien dat de percelen ten zuiden van de
Beneden Veensloot nog grotendeels ongerept veenland waren. Alleen een strook direct ten zuiden van de
Beneden Veensloot staat als ‘dal’ (dalgrond) aangegeven. Het langgerekte perceel ten zuiden van de ‘hiemstee’
wordt als ‘boute’ aangeduid. De percelen ten zuiden van de Bovenste Veensloot liggen binnen de gemeente
Veendam en zijn aan het begin van de 18de eeuw nog steeds veengronden. Deze heerd met landerijen is in 1444
door de Stad verworven uit het bezit van de Gockinga’s. In 1725 zat er namens de Stad een meijer op, namelijk
Beerent Harms. In 1723 was de vader van Beerent Harms nog de gebruiker. Honderd jaar later waren alle
landerijen op de kaart uit 1725 in eigendom bij Hommo Edzes Tonkens.
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Afbeelding 11: Kaart uit 1725 van de hand van H.W. Folckers: opstrekkende heerd bij Meeden (bron: Atlas der Stadslanden, kaart 12).
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Veenborgen en buitenplaatsen
Delen van de Veenkoloniën werden reeds vanaf hun ontstaan in de 17de eeuw als een plezierige woonomgeving
gezien. Welgestelden bouwden hier grote buitenhuizen oftewel veenborgen. Eén van de eerste veenborgen,
genaamd Sorghvliet, werd rond 1647 door Adriaan Geerts Wildervanck in een bocht van het Oosterdiep in
Veendam gebouwd. Op de kadastrale minuut uit 1818 is van Sorghvliet alleen nog het grachtenstelsel over. Bij
archeologisch onderzoek op het terrein van Sorghvliet in augustus 2012 zijn onder meer funderingssporen,
waterputten en de restanten van een bijgebouw aangetroffen. De contouren van het borgterrein zijn ook
tegenwoordig nog deels herkenbaar.
In Veendam stond nog een aantal andere belangrijke behuizingen uit de begintijd van de ontginningen. Het
betrof Veenlust, Vredenrust, Somerlust, Buitenwoel, en Offerhaus. In Wildervank waren dat Woellust, Forsten
en Woortman. Op de Beckeringhkaart uit 1781 staan nog twee veenborgen ingetekend - één ten oosten van
Somerlust (mogelijk een overtuin van Somerlust) en één ten zuiden van Woellust - waarbij echter geen naam
staat aangegeven. Ook moet er bij de westelijke knik in het voormalige Zuidwendinger Hoofddiep nog een groot
huis gestaan hebben met de naam Drieborg (mogelijk een Compagnieshuis uit 1700, afgebroken vóór 1781).

Afbeelding 12: Terrein van de voormalige veenborg Buitenwoel met daarop de villa Van Beresteijn (foto Libau).

Godshuizen
Vanuit Muntendam ontwikkelde zich Boven Muntendam (Scholthuizen) en dat was het begin van het latere
Veendam. In 1651 was de stichting van een zelfstandige gereformeerde gemeente in Boven-Muntendam aan de
orde in een vergadering van de classis Oldambt en Westerwolde. In 1655 werd Henricus Hermanius tot
predikant van Veendam benoemd. Omdat er in Veendam nog geen kerk aanwezig was, werden de diensten in
het huis van de vervener Adriaan Geerts Wildervanck gehouden. In 1660 legde A.G. Wildervanck de eerste steen
voor de kerk die twee jaar later in gebruik genomen kon worden. In Wildervank was al in 1659 de eerste steen
voor een kerk gelegd en Wildervanck kon na zijn dood op 24 november 1661 in deze kerk worden bijgezet.
In 1845 werd de hervormde kerk aan het Kerkpad tussen Ommelanderwijk en Zuidwending in gebruik
genomen. Bij de kerk kwam ook een pastorie te staan.
Aan het begin van de 17de eeuw vestigden zich ook Doopsgezinden in Veendam en Wildervank. Aan het eind
van de 17de eeuw hadden de doopsgezinden een Vermaning aan het Boven Westerdiep, waarschijnlijk in het huis
van de voorganger. Later werd de Vermaning verplaatst naar de boerderij van een landbouwer-prediker aan het
Boven Oosterdiep. Hier werd in 1768 de doopsgezinde kerk met een pastorie gebouwd.
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Aan het eind van de 17de eeuw hielden lidmaten van de Evangelisch-Lutherse kerk bijeenkomsten bij de
gemeenteleden thuis. In 1700 werd een Lutherse kerk gebouwd aan de Wildervanker Nullaan (nu:
Sportterreinstraat), tussen het Oosterdiep en het Westerdiep.
In de tweede helft van de 17de eeuw vestigden zich de eerste joden in Veendam en Wildervank. De meeste joden
woonden in die tijd in de omgeving van het Midden Verlaat. In 1745 werd de eerste synagoge gebouwd naast het
huis van slager Frederik Simons bij het Midden Verlaat. In 1798 werd op die plaats een vernieuwde en vergrote
synagoge ingewijd. De Joodse gemeente in Veendam was groot en de synagoge van Veendam had de rang van
een ringsynagoge. Dit betekende dat deze synagoge weliswaar ondergeschikt was aan de hoofdsynagoge aanvankelijk Meppel en vanaf 1821 Groningen -, maar zelf ook een aantal bijsynagogen onder zich kon hebben.
De Joodse begraafplaats ligt buiten de kern van Veendam aan de Sluisweg. De begraafplaats werd vanaf 1741
gebruikt door de Joodse gemeente. In 1779 en 1902 werd de begraafplaats uitgebreid. Op het oude deel staan zes
grafstenen, waarvan de oudste uit 1802. Op het nieuwe deel staan 310 grafstenen. De begraafplaats kreeg in 1875
een opzichterswoning en een metaheerhuis ofwel lijkenhuis. In 1928 kwam op een ander perceel een nieuwe
toezichthouderswoning annex metaheerhuisje in één gebouw (zie afbeelding 14).

Afbeelding 13: Links een uitsnede uit de topografische militaire kaart van 1852: Joodse kerkhof (Joden Kerkhof) bij Veendam westelijk van de
Jachtveensloot. Rechts een uitsnede uit de Bonnekaart van 1902 met de Israëlische Begraafplaats die in 1902 is uitgebreid tot aan Wijk Numero
Een (bronnen: www.watwaswaar.nl en Archis2).

Afbeelding 14: Luchtfoto van de Joodse begraafplaats bij Veendam (bron: Bing maps); in de inzet een plattegrond. Bij de rode pijlen de locatie
van de opzichterswoning uit 1875. Ten noorden daarvan de huidige toezichthouderswoning (bij de zwarte pijlen).
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De vervening bracht de komst van een groot aantal katholieken, veelal Duitsers, naar Veendam en Wildervank.
Het duurde lang voordat zij een eigen kerk konden stichten, want katholieken werden tot circa 1700 in hun
geloofsuitoefening belemmerd. In 1710 was er een katholieke kerk gesticht in Kleinemeer bij Sappemeer en daar
konden de katholieken uit Veendam en Wildervank naar toe. Pas in 1794/1795 stichtte de gemeenschap een
schuurkerk. In 1845 werd een nieuwe katholieke kerk gebouwd aan het Boven Oosterdiep.
Kanalen, diepen en wijken
Ten tijde van de ontginningen in de Veenkoloniën werd bij de aanleg van de kanalen zoveel mogelijk uitgegaan
van bestaande waterlopen. Zo zijn het Oosterdiep en het Westerdiep in Veendam en Wildervank aangelegd in
het brede stroomdal van de Oude Ae. Deze kanalen ofwel diepen zijn waarschijnlijk in het midden van de 17de
eeuw aangelegd door de vervener Adriaan Geerts Wildervanck, die in 1648 het veengebied ten zuiden van de
eerder aangelegde veendijk in pacht kreeg (zie afbeelding 3: Kaart van Lubbers uit 1652). Het is echter mogelijk
dat de twee diepen toen al aanwezig waren. Ten behoeve van de ontginning van het veengebied is het stelsel van
kanalen en zijkanalen (wijken of monden) snel uitgebreid. In Veendam en Wildervank is een zogenaamd
dubbelkanalenstelsel aangelegd, het Oosterdiep en het Westerdiep. Evenwijdig aan het hoofdkanaal – het
Oosterdiep - werd een achterdiep, het Westerdiep - aangelegd. Tussen beide diepen lag een strook die bestemd
was voor niet-agrarische bebouwing. Hier werden huizen, kerken, winkels en scholen gebouwd. Over deze
strook tussen beide diepen liepen ook de wegen. In Wildervank lagen de diepen parallel aan elkaar op een afstand
van circa 125 m. In Veendam konden deze kanalen niet naast elkaar worden aangelegd vanwege de aanwezigheid
van de meanderende Oude Ae. De Kerklaan (later Kerkstraat) was in Veendam een belangrijke verbindingsweg
tussen beide diepen.
In de tweede helft van de 18de eeuw was de Stad Groningen ‘uitgeveend’ in de veengebieden die de Stad in
eigendom had rond Wildervank en Pekela. De Stad was vervolgens naarstig op zoek naar nieuwe veengebieden
die in ontginning genomen konden worden. Om het nieuwe gebied ten zuidoosten van Wildervank en Pekela te
kunnen ontsluiten was een nieuw kanaal nodig. In 1764 werd gestart met de verlenging van het Oosterdiep ten
noorden van Bareveld. Tegelijkertijd kocht de Stad gronden (ter grootte van 44 roeden) aan voor de aanleg van
het Stadskanaal en ook het gebied tussen die 44 roeden voor het Stadskanaal en de Semslinie (grens tussen
Groningen en Drenthe), de zogenaamde ‘Zestig Roeden’. De aankoop van het tolhuis bij Bareveld (met een
Drents octrooi op tol) in 1768 was van cruciaal belang voor de Stad Groningen. Het (verplichte) vervoer van de
Drentse turf via de Groningse kanalen bracht veel tolgeld op voor de Stad.

Afbeelding 15: Uitsnede uit de militaire topografische kaart uit circa 1850. Bij de inzet (rechts) een foto uit circa 1900 van Huize Bareveld
(1844-1924) (links) en het ‘zwientjestol’ c.q. de brugwachterswoning (rechts), beide op Drents grondgebied (bronnen: www.watwaswaar.nl en
www.beeldbankgroningen.nl).
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In 1767 was de aanleg van het Stadskanaal nog maar 30-40 roeden (120-160 meter) gevorderd. De Stad
Groningen maakte niet veel haast met de aanleg van het kanaal. In 1769 werd besloten het graven van het kanaal
uit te gaan besteden. Wel werden aan weerszijden van het kanaal stroken grond met een breedte van 22 roeden
(90 meter) aangekocht ten behoeve van huisplaatsen. Er mocht alleen turf gewonnen worden aan de oostzijde
van het kanaal en met de opbrengsten hiervan kon het kanaal jaarlijks met een lengte van 100 roeden (circa 400
meter) worden verlengd. De monden van de wijken lagen voor het overgrote deel aan de westzijde van het
kanaal. In het voorjaar van 1771 was het Stadskanaal bijna 1500 m ten zuidoosten van het Oosterdiep gevorderd.
Bruggen
Bruggen vormen een karakteristiek element van het veenkoloniale kanaaldorp. De vele bruggen over het Oosteren Westerdiep (zie figuur 16) moesten beweegbaar zijn, omdat er veel scheepvaartverkeer door de kanalen ging.
Omdat de Stad Groningen weinig te zeggen had in het gebied van Veendam en Wildervank, werd een vereniging
van veengenoten opgericht, die uitgroeide tot het waterschap Wildervankster Participantenverlaat. Dit
waterschap zorgde voor de aanleg van waterwegen, sluizen en bruggen en financierde de aanleg ervan door het
heffen van tol. Ook particulieren zoals landbouwers lieten bruggen bouwen. Zij waren in dat geval de
onderhoudsplichtigen. Zo was de Sarabrug over het Oosterdiep in eigendom van een aantal boeren. De
oorspronkelijk houten ophaalbrug werd na 1923 vervangen door een ijzeren klapbrug. De gemeente wilde
ondanks een verzoek van de eigenaren de kosten van herstel van de brug niet overnemen. Dat vond pas eind
1983 plaats. In 1977 is de voetgangersbrug Hazepadbrug (‘Kleine Sarabrug’) aangelegd over het Oosterdiep
dichtbij de oudere Sarabrug.
Veel van de bruggen in de gemeente Veendam zijn verdwenen; enerzijds doordat kanalen zijn gedempt en
anderzijds doordat in de kanalen die geen verkeersfunctie meer hadden, de bruggen zijn vervangen door vaste
dammen. De resterende bruggen liggen voor het merendeel in het Oosterdiep en vormen met het kanaal een
langgerekt beeldbepalend geheel. De bruggen zijn technisch gezien te verdelen in twee categorieën, namelijk
draaibruggen en klapbruggen. De opbouw van de bruggen bestaat uit smeedijzeren onderdelen (voetbruggen) en
uit gewalste ijzeren delen. De oudste klapbruggen (ruwweg daterend uit de periode 1900 – 1930) hebben een
opbouw van veelal H-profielbalken met aangeklonken onderdelen. Twee bruggen zijn een rijksmonument: een
voetbrug in Borgercompagnie en de K. en J. Wilkensbrug te Veendam. De bruggen die als karakteristiek op de
‘Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten’ zijn vermeld, dateren alle uit de periode 1875 –
1965. De twee jongste bruggen op de kaart zijn klapbruggen zonder bovenbouw, gesitueerd over het Oosterdiep
(kruising Julianalaan) en de Molenstreek. Beide bruggen hebben een karakteristiek brugwachtershuisje met een
zeer open karakter.
Bij de buitenplaats Veenlust lag eertijds de Veenlustbrug of Douwesklabbe over het Oosterdiep. Het betrof een
houten ophaalbrug. Bij demping van het Beneden Oosterdiep eind jaren ’60 van de 20ste eeuw is de brug
afgebroken en weer opgebouwd in het recreatiepark Borgerswold in de wijk Sorghvliet.

Afbeelding 16: Links een uitsnede uit de kadastrale minuut van circa 1830 en rechts een uitsnede uit de Bonnekaart van 1912:
dubbelkanalenstelsel in Wildervank met over de diepen en wijken de verschillende bruggen (bronnen: HisGIS en Archis2).
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Scheepvaart, scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken
In de 19de eeuw brachten turfwinning, scheepvaart en scheepsnijverheid grote welvaart in de Veenkoloniën. De
basis voor deze welvaart was grotendeels al in de 18de eeuw gelegd. De kanalen en wijken waren van groot belang
voor de economie: eerst de turfvaart en later ook het vervoer over water van mensen en goederen. Hout,
landbouwproducten en andere goederen werden per schip vervoerd. Passagiers reisden per snik (in Groningen:
snikke), een soort trekschuit.
Veendam en Wildervank werden, net als omringende veenkoloniale dorpen, schippersplaatsen van waaruit men
ook naar andere delen van Nederland voer. Hield men zich in eerste instantie bezig met de turfvaart over de
binnenwateren en de Zuiderzee, in een later stadium stapte men ook over op de zeevaart. Aanvankelijk voer men
met turf over de Zuiderzee naar Holland en over de Eems naar Emden en Leer. Later werden ook Hamburg,
Bremen en Deense en Baltische havens aangedaan om er turf heen te brengen. Als retourlading werden hout,
koren, lijnzaad en andere goederen mee terug genomen. Met name de Oostzee was voor de schippers uit
Veendam en Wildervank een belangrijke bestemming.
In de 18de eeuw ontstond in de Veenkoloniën het zogenaamde kapiteinshuis: de behuizing van mensen die een
directe relatie hadden met de scheepvaart. Van de honderden kapiteinshuizen die in Veendam en Wildervank
hebben gestaan, resteren er nog enkele; vrijwel alle in sterk gewijzigde staat. Enkele kenmerken van
kapiteinshuizen zijn een asymmetrische topgevel met vlechtwerk en een plattegrond die zich middels een (vaak
eenzijdige) krimp versmalde naar de kanaalzijde (zie afbeelding 17).

Afbeelding 17: Kapiteinshuis aan het Beneden Verlaat (foto Libau).

Het vervoer van turf per schip stimuleerde de scheepsbouw langs de diepen in Veendam en Wildervank. Net als
Pekela hadden Veendam en Wildervank zich als centra van de Veenkoloniale Vaart ontwikkeld. Deze bloei in de
scheepvaart had tot gevolg dat langs het Oosterdiep en Westerdiep een groot aantal scheepswerven ontstonden:
elf in Veendam en zes in Wildervank. De scheepswerven lagen langs de diepen en hadden vanuit het diep vaak
een kleine opvaart naar de scheepshelling toe. Op het terrein van de scheepswerf stond de woning van de
hellingbaas en een grote houten schuur. De oudste werf zou in 1700 aan het Boven Westerdiep in Veendam zijn
opgericht. Na 1775 nam de scheepsbouw in Veendam een grote vlucht, terwijl de scheepsbouw in Wildervank
pas rond 1785 toenam. In de tweede helft van de 18de eeuw ging de bouw van binnenschepen deels over op
zeeschepen.
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In de 17de eeuw voeren er verschillende typen turfschepen door de wijken en kanalen, zoals de snabbe en de
taske (die zeilvoerend waren) en de praam. Vanaf de 18de eeuw kwamen er punters en tjalken voor de
binnenvaart. De latere scheepstypen waren geschikt om het gezin mee te nemen. Dankzij de woonruimte aan
boord groeide de binnenvaart uit tot een familiebedrijf. In de 18de eeuw werden tjalken, smakken en koffen voor
de buitenvaart ofwel zeevaart gebruikt. In de 19de eeuw speelden smakken en koffen nog een belangrijke rol in de
zeevaart, maar werden ook schoeners en galjoten gebouwd.
Met de opkomst van de scheepswerven namen ook aanverwante bedrijfstakken een grote vlucht, zoals de
blokmakerijen, mast- en boommakerijen, touwslagerijen of lijnbanen, anker- en kettingsmederijen, zeilmakers,
houthandelaren, enzovoort. Ook in andere sectoren ten behoeve van de scheepvaart waren veel mensen
werkzaam: reders, leveranciers van voedsel en drank, zilversmeden, enzovoort. In Veendam werd in 1724 de
eerste mast- en blokmakerij opgericht. In 1760 ging de eerste ankersmederij van start en in 1776 de eerste
zeilmakerij en touwslagerij. Voor het zagen van hout voor de scheepsbouw waren houtzaagmolens nodig. Aan
het begin van de 19de stonden er twee houtzagerijen in Veendam: één aan het Beneden Verlaat en één aan het
Beneden Dwarsdiep. Iets later kwam er een houtzaagmolen in Wildervank. In Veendam werd in 1838 nog een
houtzaagmolen opgericht aan het Boven Oosterdiep.
Industrie en nijverheid
In de 19de eeuw vormden landbouw en scheepvaart de pijlers van de economie in Veendam en Wildervank.
Omdat het afgraven van veen teneinde liep, daalde de werkgelegenheid in de turfgraverij. Veenarbeiders maakten
plaats voor landbouwers, boerenarbeiders, ambachtslieden en middenstanders. De bevolkingsgroei leidde tot de
opkomst van fabrieken, onder meer voor de productie van levensmiddelen, zoals grutterijen, bierbrouwerijen,
cichoreifabrieken, aardappelmeelfabrieken en een aardappelmoutwijnfabriek.
Grutterijen
In de gemeente Veendam was een groot aantal grutterijen aanwezig waar de zaadkorrels van met name boekweit,
maar ook van gerst of haver, werden gepeld en vermalen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een door een
paard of ezel aangedreven molen: een rosmolen. In grutterijen mocht alleen boekweit, gerst of haver vermalen
worden en geen rogge of tarwe. In korenmolens mochten daarentegen geen boekweitgrutten vermalen worden.
Koren-, pel- en oliemolens
De eerste bewoners langs het Oude Verlaat in Veendam moesten hun koren nog verplicht bij molen ‘De Munte’
in Muntendam laten malen. Dit was één van de molens die in 1628 bij de invoering van de ‘belasting op het
gemaal’ door de provincie Groningen gerechtigd waren om te mogen malen. In 1657 kreeg men toestemming
van de provincie om bij het Midden Verlaat in Wildervank een standerdmolen op een molenberg te bouwen. Pas
in 1705 mocht een tweede molen met maalstenen, een koren-, pel- en moutmolen, gebouwd worden aan de
Ommelanderwijk (tegen de Veensloot). In 1855 werd de belasting op het gemaal afgeschaft, waarmee de
gedwongen ‘molennering’ verdween.
Oliemolens waren meestal grote molens met diepe oliekelders onder de molens. De olie werd uit koolzaad
geslagen. Bijproducten waren veevoederkoeken en verf. Aan het begin van de 19de eeuw stond er één oliemolen
in Wildervank en tussen 1819 en 1856 verschenen meer oliemolens in de gemeente Veendam.
Bierbrouwerijen
Rond 1730 kenden Veendam en Wildervank verschillende bierbrouwerijen: zes in Veendam en twee in
Wildervank. De in verhouding grote hoeveelheid brouwerijen had te maken met de vele arbeiders die werkzaam
waren in de veenontginning/turfstekerij. Aan het begin van de 19de eeuw was het aantal bierbrouwerijen
afgenomen, omdat de afzetmarkt door de afnemende werkgelegenheid in de turfgraverij was geslonken. Rond
1806 was er nog één brouwerij in Veendam (Jan Berend Walland) en twee in Wildervank (Lutje Hansfijns en Lou
de Karsjes). Jan Doornbosch stichtte in 1864 de Noord Nederlandsche Bierbrouwerij ‘Het Vosje’ aan de
Langeleegte te Veendam. Deze laatste brouwerij stopte in 1912.
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Cichoreifabrieken
Rond 1800 waren er verschillende cichoreifabrieken in Veendam. Hier werden de wortels van de cichoreiplant
met behulp van een rosmolen vermalen tot cichorei. Cichorei werd gebruikt als surrogaat voor koffie.
Aardappelmoutwijnfabrieken (aardappeljenever)
Aardappelen werden niet alleen verbouwd voor consumptie, maar werden ook toegepast in de
moutwijnfabricage. Door aardappelen te leveren aan de moutwijnindustrie verzekerden boeren zich van een vast
inkomen. Het eiwitrijke restproduct werd gebruikt voor het vetmesten van ossen en ander vee.
De moutwijnindustrie beleefde rond 1840 een hoogtepunt, maar verdween daarna als gevolg van de opkomst
van de graanjeneverstokerijen in Zuid-Holland. Aan het Beneden Oosterdiep (veldzijde) stond een
moutwijnfabriek die in 1839 door J. ter Horn was opgericht en waar rond 1850 een stoommachine aanwezig was.
Aardappelmeelfabrieken
De aardappelmeelindustrie in de Veenkoloniën werd rond 1840 geïnitieerd door J.A. Boon (uit Amsterdam),
W.A. Scholten (uit Zutphen) en de Belg G. Duralis. Aanvankelijk stonden de aardappelmeelfabrieken in
Rotterdam en Gouda, maar de vervoerskosten van de aardappelen vanuit de Veenkoloniën naar het westen
waren te hoog. De aardappelmeelindustrie werd daarom naar de Veenkoloniën verplaatst. Aardappelmeel werd
niet alleen gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de karton- en papierindustrie en in de
kleefstofindustrie. Hielden de fabrieken zich aanvankelijk bezig met de productie van aardappelzetmeel, in de
jaren ‘20 van de 20ste eeuw werd Veendam het middelpunt van de verwerking van aardappelmeel tot glucose en
dextrine voor heel Nederland.
Zuivelfabrieken
Aan het eind van de 19de eeuw zijn zuivelfabrieken opgericht in Veendam en Wildervank. Het pand van de
voormalige zuivelfabriek te Wildervank is een beschermd monument (zie afbeelding 18).

Afbeelding 18: Pand van de voormalige zuivelfabriek te Wildervank (bron: RTVNoord). Het fabriekspand is in 1897 gebouwd als
melkfabriek. In 1915 is de schoorsteenpijp opgericht. De melkfabriek ging in 1923 failliet. In 1924 werd het een stukadoor-granito en
kunststeenwerkenbedrijf van de Firma H. Prummel.
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Steen- en pannenfabrieken
De toename in de huizen- en boerderijenbouw maakte het noodzakelijk dat er in Veendam en Wildervank
steenbakkerijen en pannenfabrieken kwamen. De eerste steenfabriek werd in 1800 opgericht aan de Molenstreek
te Veendam, de fabriek van F.J. Wilkens. In de loop van de 19de eeuw werden meerdere steen- en
pannenfabrieken gebouwd. Ook stonden er aan het begin van de 19de eeuw kalkbranderijen in Veendam en
Wildervank.
Textielfabrieken
Rond 1811 waren in Veendam 22 linnenweverijen (huisweverijen). Hier werkten Lipsker vrouwen,
trekarbeidsters die gedurende een half jaar in Veendam woonden en de andere helft van het jaar in Lippe
(Duitsland). In 1819 kwamen er ook weverijen in Wildervank voor. Door de invoer van linnen vanuit Lippe zelf
en de opkomst van de katoenindustrie, liep het aantal huisweverijen terug. In 1832 is aan het Beneden
Oosterdiep in Veendam een katoenweverij door J.A. Boon opgezet. In 1840 werd de weverij met 60
weefgetouwen verplaatst naar Muntendam, maar deze fabriek moest al in 1842 sluiten vanwege de concurrentie
van elders.
Aan het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw werden in deze sector verschillende nieuwe fabrieken
opgericht, waarvan vier in Veendam en één in Wildervank. Het betreft onder andere de tricotagefabriek van A.
Schmidt (afkomstig uit Duitsland) in Wildervank, opgericht in 1881 aan het Beneden Oosterdiep (nu
Nijverheidsstraat). Anthonie Schmidt kwam oorspronkelijk als koopman (mogelijk als kiepkerel) uit Westfalen
(Duitsland). In 1905 werd de fabriek gemoderniseerd en werden een kantoor en een magazijn bijgebouwd
(zie afbeelding 19). In 1929 werd de fabriek behoorlijk uitgebreid (inzet afbeelding 19). De fabriek is in 1986
gesloopt en de opengevallen plek kreeg een woonbestemming.
Andere textiel producerende fabrieken waren de tricotagefabriek van Wilmink aan de Sarastraat te Veendam en
de Machinale Brei-industrie Sinnige &Co te Veendam.

Afbeelding 19: Tricotfabriek van A. Schmidt & zoon aan het Beneden Oosterdiep uit 1905.
Op de inzet rechts de uitbreiding uit 1929 (bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten).

Strokartonfabrieken
De strokartonfabricage kwam aan het eind van de 19de eeuw op gang. In 1891 werd Strostoffabriek Phoenix op
de hoek van Molenstreek-Noorderkwartier opgericht door de heren E. en W. Everts en V.J.A. Wilkens. In het
eerste kwart van de 20ste eeuw kwamen er nog vijf strokarton of kartonnagefabrieken bij, te weten
strokartonfabriek De Vrijheid (coöperatieve vereniging) aan de Molenstreek-Noorderkwartier te Veendam in
1903 en de kartonnagefabrieken van Wilmink in 1906, Suurmeijer in 1917, de Hollandia in 1919 en de
Veendammer Cartonnagefabriek aan het Beneden Oosterdiep die in 1909 werd opgericht door J.R. van Linge, J.
Veenhoven en B. Brongers. De grondstof (stro) werd net als de benodigde brandstof (turf) voornamelijk
aangevoerd per boot.
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Stoomketel- en machinefabrieken
In Veendam is aan het eind van de 19de eeuw een machinefabriek opgericht waar onder andere stoomketels
werden vervaardigd. Vanuit de scheepswerf en smederij van Ten Horn aan het Boven Oosterdiep ontstond de
‘Machinefabriek en Ketelmakerij Ten Horn’ aan het Beneden Oosterdiep. Ten Horn maakte strokokers voor de
strokartonindustrie en stoomketels voor de aardappelmeelindustrie.
In 1872 richtte Th. Wolthuis aan het Boven Oosterdiep een smederij op die rond 1885 werd verbouwd/
uitgebreid tot machinefabriek. In 1910 werd de fabriek wederom uitgebreid en ontstond het huidige complex van
rijksmonumenten, bestaande uit een stoomketelmakerij met smederij en werkplaats met kantoor (Boven
Oosterdiep 85/87).
Andere fabrieken die in de 19de en het begin van de 20ste eeuw in Veendam en Wildervank aanwezig waren, zijn
een steennootknopenfabriek, een borstelfabriek, een zeepfabriek en een kurkenfabriek. De borstelfabriek van de
firma Kuik werd in 1845 opgericht. Achter het woonhuis (gebouwd in 1913) aan de Poststraat 21 staat nog
steeds het langgerekte fabrieksgebouw.
Houtzagerijen
In 1823 werd de firma K. en J. Wilkens opgericht. De familie had een houthandel aan het Boven Oosterdiep en
was mede-eigenaar van de molen ‘Windlust’ aan het Beneden Dwarsdiep in Veendam. In 1838 liet de firma op
het eigen terrein aan het Boven Oosterdiep de houtzaagmolen ‘Welgelegen’ bouwen. Vanaf 1899 kwam er in de
houtzagerij een nieuwe zaagmachine en stoomketel te staan. Behalve de houthandel en de houtzagerij hield de
firma zich ook bezig met de scheepsbouw en de rederij. In 1929 werd achter de houthandel annex zagerij een
aardappelmeel- en dextrinefabriek opgericht. Het terrein werd in 1991 deels ontmanteld. De molen Welgelegen
doet nu dienst in Kollum.
Molens
In de gemeente Veendam stonden verschillende molens die voor het overgrote deel in de loop van de tijd
ontmanteld zijn. Het betreft de hierboven genoemde roskorenmolens (aangedreven door paarden of ezels) en op
wind aangedreven koren-, pel- en oliemolens alsmede zaag- en poldermolens. In de tweede helft van de 19de
eeuw kregen verschillende molens een stoominrichting.
Het gebied ten noorden van Zuidwending kende veel kleine poldermolentjes van het type ‘spinnekop’. Deze
spinnekoppen dienden voor de onderbemaling van lager gelegen stukken land en waren te bedienen door de
boeren zelf. In de loop van de 19de eeuw werden de spinnekoppen vervangen door voornamelijk ronde stenen
poldermolens met dubbele schroef.
Elektriciteitscentrale
In 1900-1901 is aan de Molenstreek in Veendam een elektriciteitscentrale gebouwd die op turf werd gestookt. De
centrale werd in een Overgangsstijl met Chaletstijl gebouwd. De Eerste Nederlandse Electriciteits Maatschappij
exploiteerde deze centrale, maar de exploitatie werd in 1905 al weer gestaakt omdat deze niet rendeerde. De
toenmalige gemeenten Veendam en Wildervank namen samen met een groep particulieren het bedrijf over in
1905. In dat jaar kreeg de centrale de naam NV Electriciteits Maatschappij Veenkoloniën (EMV). In 1916 sloot
de centrale zich aan bij het Provinciaal Eelectriciteits Bedrijf (PEB) Groningen, dat in 1969 samen met het
distributiebedrijf N.V. Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van Laagspanningsnetten opging in het
Electriciteitsbedrijf Groningen en Drenthe (EGD). De centrale werd tot in de Tweede Wereldoorlog gestookt
op turf. Dit betekende dat er continu turf per schip moest worden aangevoerd om de centrale in bedrijf te
kunnen houden. De voormalige elektriciteitscentrale is aangewezen als rijksmonument.
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Afbeelding 20: Foto uit de eerste helft van de 20ste eeuw van de elektriciteitscentrale aan de Molenstreek in Veendam. Links een enorme
stapel turf waarop de centrale werd gestookt (bron: www.turfcentraleveendam.nl).

Vallaten of verlaten (sluiscomplexen)
In de gemeente Veendam lagen in de 17de eeuw verschillende verlaten. Op de plek waar de Oude Ae de Oude
Dijk ofwel Veendijk doorsneed lag in 1652 een verlaat, op de kaart van Lubbers aangeduid als ‘Oud Verlaat’.
Volgens diezelfde kaart zou in 1612 een verlaat in de Oude Ae aangelegd zijn ten noorden van het vroegere
Drente- of Zwaanemeer. In het Oosterdiep lagen van zuid naar noord drie verlaten.

Afbeelding 21: Uitsneden van de Kaart van Lubbers uit 1652 met daarop de verlaten die in die tijd in de Oude Ae en het Oosterdiep lagen.
Op de inzet het oudste verlaat bij het vroegere Drente- of Zwaanemeer (bron: www.archieven.nl).
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Hoewel de afwatering van het veengebied aanvankelijk via het Oosterdiep naar het noorden plaatsvond, kwam
daar in de loop van de 17de eeuw verandering in. Omdat de vervening van het gebied ten zuiden van Zuidbroek
als eerste werd opgepakt, moest de afwatering via het Westerdiep gaan lopen. Daarvoor moest de benedenloop
van het Westerdiep aangepast worden, want in 1652 lag hier alleen een brede sloot. De afwatering van het gebied
kwam over één verlaat te lopen, namelijk het in 1684 aangelegde Beneden Verlaat in het Westerdiep. Het
Oosterdiep verloor haar functie als afwateringskanaal en het benedeneinde van dit diep werd gedempt. De twee
noordelijke verlaten in het Oosterdiep (zie kaart Lubbers uit 1652) konden worden opgeruimd. Het zuidelijke
verlaat in het Oosterdiep is mogelijk een voorloper van het Wildervankster Middenverlaat op de grens van
Wildervank en Veendam. Dit verlaat werd ook wel het Benedenverlaat (gezien vanuit Wildervank), het
Bovenverlaat (gezien vanuit Veendam) of het Middenverlaat genoemd.
Eind 17de eeuw was het Waterschap Wildervankster Participantenverlaat opgericht, dat zowel het Middenverlaat
als het Batjesverlaat of Bovenverlaat in Bareveld beheerde. Het Batjesverlaat ligt in een deel van het Oosterdiep
dat pas in 1764 gegraven is.

Afbeelding 22: Het Middenverlaat op de grens van Veendam en Wildervank (bron: www.middel.org).

Afbeelding 23: Uitsneden uit de topografische militaire kaart uit 1852: links het Batjesverlaat in het Oosterdiep bij Bareveld en rechts het
Benedenverlaat in het Westerdiep te Veendam (bron: www.watwaswaar.nl).
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Afbeelding 24: Het Benedenverlaat in het Westerdiep te Veendam circa 1903. De klapbrug is de brug over het nu
gedempte Sinnigenswijkje. Op de achtergrond staat de aardappelmeelfabriek Excelsior van de firma Meihuizen Boon
(bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten).

In het Ommelanderdiep ten oosten van de aftakking van het Zuidwendingerdiep lag eertijds de
Ommelandersluis. Het diep is gedempt en de Ommelandersluis is verdwenen.

Afbeelding 25: De Ommelandersluis in het Ommelanderdiep. Inzet: detailuitsnede van het vallaat op de topografische militaire kaart
uit 1852 (bronnen: www.remeijer.nl/ansichtkaarten en www.watwaswaar.nl).
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Grenssloten, Jan Pieter Schutslinie en Semslinie
Bovenveensloot
De Bovenveensloot vormt aan de noordoostkant de grens met de gemeente Menterwolde. Bij het ontginnen van
het veengebied ten zuiden van Meeden liepen de opstrekken aanvankelijk tot de noordelijker gelegen
Benedenveensloot (of: Benedenveendijkssloot) en breiden zich zuidwaarts uit tot de Bovenveensloot (ofwel
Bovenveendijkssloot). De ontginning vanuit Meeden tot aan de Bovenveensloot is in de late middeleeuwen van
start gegaan en kent een pre-veenkoloniale structuur (uitgegaan vanuit de breedte van de erven in Meeden). Het
gebied ten zuiden van de Bovenveensloot daarentegen kent een regelmatige veenkoloniale structuur.

Afbeelding 26: Uitsnede uit de topografische militaire kaart uit 1864: smalle, soms gerende kavels ten noorden van de Bovenveendijkssloot
(pre-veenkoloniale structuur) en de veenkoloniale ontginningsstructuur ten zuiden daarvan (bron: HisGIS).

Jachtveensloot
De Jachtveensloot vormde de grens tussen de venen van Wildervank en de Pekela’s. Een deel van de
Jachtveensloot of Jagtveensloot staat op de beleidskaart aangegeven.
Jan Pieter Schutslinie
Op de kaart van Beckeringh staat ten oosten van Veendam en Wildervank de Jan Pieter Schutslinie aangegeven.
Op de Bonnekaart uit circa 1900 heet deze linie ten oosten van Numero Dertien de Achtersloot. Ten noorden
van de Ommelanderwijk ging deze linie of sloot over in de Ringsloot (zie afbeelding 27). Deze sloten vormen de
grens tussen de gemeenten Veendam en Pekela. Op historisch kaartmateriaal is goed te zien dat de veengronden
aan weerszijden van deze sloten vanuit verschillende richtingen zijn ontgonnen. De Pieter Jan Schuts Linie ofwel
Achtersloot vormde de scheiding tussen de opstrekkende verkaveling vanuit de Wijk Nummer Dertien
(gemeente Veendam) en die vanuit het Pekelder Hoofddiep. De verkaveling ten oosten van de Ringsloot staat
loodrecht op de verkaveling ten westen ervan.
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Afbeelding 27: Uitsnede uit de Bonnekaart uit circa 1900. Bij zwarte pijl de Achtersloot (Pieter Jan Schuts Linie) en bij de rode pijl de
Ringsloot (bron: Archis2).

Semslinie
Onenigheden tussen de boeren van Onstwedde en Valthe over de weidegronden langs het Valtherdiep zijn in
1611 mogelijk de aanleiding geweest tot het trekken van de Semslinie (afbeelding 28). Ook in andere delen van
het veengebied op de grens van Drenthe en Groningen ontstonden conflicten. Stadhouder Willem Lodewijk
(1560-1620) gaf opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye om de grens in het onland tussen het
Zuidlaardermeer en het klooster van Ter Apel vast te stellen om zo verdere ruzies te voorkomen. In 1615 was de
Semslinie gereed, maar het duurde niet lang of er waren al weer nieuwe onenigheden. De Semslinie bleef lang
omstreden en volgens de Groningers was de scheiding te veel ten voordele van de Drenten uitgevallen.
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Afbeelding 28: De Semslinie op een uitsnede van de Kaart der Provintie van Groningen en
Ommelanden (1792) van de hand van A.D.G. de Gross, Commandeur van de Bourtange.

Veendijken
In de late middeleeuwen is een veendijk aangelegd die van Zuidbroek naar het zuiden liep langs de westkant van
het dal van de Oude Ae (zie pagina 13). De dijk kruiste dit dal ter hoogte van het huidige Middenverlaat om
vervolgens langs de andere kant van het dal weer naar het noorden af te buigen, richting Meeden. Deze dijk staat
op de kaart van Lubbers uit 1652 aangegeven als Veendijk of Oudedijk.
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Infrastructuur: tram- en treinverbindingen
Aanvankelijk lagen er alleen wegen langs de kanalen. In de 19de eeuw werden de bestaande wegen verbeterd en
werden er nieuwe wegen aangelegd. De verbetering van het wegenstelsel maakte vervoer over de weg mogelijk.
Er kwamen diligencediensten en langs de wegen vestigden zich stalhouders waar de paarden voor deze diensten
konden worden gewisseld en waar rijtuigen konden worden gehuurd.
Paardentram
Reeds in 1877 ontstonden de eerste plannen om een railverbinding aan te leggen voor een paardentram tussen
het spoorstation in Zuidbroek en Stadskanaal. In 1878 kregen de initiatiefnemers uit Antwerpen van de
betrokken gemeenten een concessie om de wegen te gebruiken om de rails in aan te leggen. Bij de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid moest vervolgens een vergunning aangevraagd worden voor het leggen en
exploiteren van de tramway (vervoer van mensen en goederen). De vergunning werd in 1878 verleend, maar
vervolgens wilden de initiatiefnemers de paarden vervangen door een locomotiefje. Gemeenten en rijk gingen
hier niet mee akkoord en de eerste initiatiefnemers trokken zich terug.

Afbeelding 29: Voor de remise aan het Beneden
Oosterdiep in Veendam ligt het Stationskoffiehuis
uit 1895 (bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten).

Nu pakten de plaatselijke notabelen de draad voor een paardentram weer op. Op 31 oktober 1879 werd een
naamloze vennootschap met de naam ‘Eerste Groninger Tramway-Maatschappij’ opgericht en deze EGTM
kreeg wel de benodigde vergunningen. Over de wegen werd een enkel spoor aangelegd en er kwamen
wisselplaatsen. In Veendam werd aan het Beneden Dwarsdiep, nabij het Egypteneinde een remise met een
Stationskoffiehuis gebouwd. In de remise in Veendam was plaats voor 4 rijtuigen en 18 paarden. In Wildervank
kwam een remise met werkplaats aan de 48ste laan. Naast de remise stond in 1895 een tramcafé. De remise in
Wildervank bood plaats aan 6 rijtuigen en 26 paarden.
Vanaf 1880 reed de paardentram vanuit Zuidbroek door Veendam en Wildervank naar Stadskanaal. Achter de
paardentram kon een lorrie gekoppeld worden waarin bagage en goederen vervoerd konden worden. Een jaar
later wilde de EGTM de paarden gaan vervangen door stoomtractie, maar dit bleef vanwege protesten vanuit de
bevolking en instanties slechts bij plannen.
De bewoners van Ommelanderwijk en Zuidwending wilden ook graag aangesloten worden op het tramnetwerk.
De EGTM nam het initiatief van de plaatselijke bevolking over en kreeg in 1892 de benodigde vergunningen.
Het beginpunt van de nieuwe lijn lag aanvankelijk aan de Molenstreek te Veendam, vervolgens kon men vanaf
1894 langs de Ommelanderwijk via de NH-kerk door Zuidwending naar Nieuwe Pekela rijden. In datzelfde jaar
kreeg machinefabriek Ten Horn de opdracht een draaischijf te leveren die in de hoofdtramlijn werd geplaatst op
de plek waar de Molenstreek uitkomt op de weg langs het Beneden Oosterdiep. De nieuwe lijn van Veendam
naar Nieuwe Pekela kon vervolgens over de Doewesklap over het Oosterdiep verbonden worden met de
bestaande tramlijn en de bestaande remise. De draaischijf bleek toch lastig in het gebruik en het oorspronkelijke
beginpunt van de lijn aan de Molenstreek werd weer in gebruik genomen. In 1898 werd de remise
Ommelanderwijk (geschikt voor 2 rijtuigen en 4 paarden) gebouwd aan de Molenstreek. De draaischijf werd
rond 1906 ontmanteld.
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Behalve paardentrams met rijtuigen voor personenvervoer reden er ook posttrams en trams voor
goederenvervoer. Met de komst van de spoorweg Veendam-Zuidbroek in 1912 werd de paardentram voor
personenvervoer opgeheven. Wel reed er nog een paardentram tussen de remises van Veendam en Wildervank.
Er werd zelfs nog een nieuw tramspoor (aftakking van de lijn Veendam – Nieuwe Pekela) aangelegd van de
Molenstreek naar het station in Veendam, om reizigers op te kunnen halen die verder wilden met de
paardentram. Ook bleven er nog goederentrams rijden naar Zuidbroek.
Ondertussen werden plannen gemaakt om de paardentram in Veendam te vervangen door motortrams en
goederentrams met stoomlocomotieven. Hiervoor moest een nieuw smalspoor worden aangelegd. In 1916 werd
een smalspoorlijntje van 2,4 km tussen station Veendam en het Middenverlaat in gebruik genomen. Deze lijn zou
twee jaar worden gebruikt. Wel werd de goederentramdienst van Veendam naar Stadskanaal hervat. Een jaar later
werden alle officiële paardentramdiensten rond Veendam gestaakt. Door particuliere initiatieven konden
sommige trams nog een aantal jaar blijven rijden. Vanaf 1918 werden de paardentrams vervangen door
autobussen.

Afbeelding 30: Paardentramremise in Wildervank (bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten).

Stoomtrein
Al aan het eind van de 19de eeuw werd gesproken over de aanleg van een spoorlijn, maar het zou tot 1910 duren
voordat het gedeelte Stadskanaal-Zuidbroek van de spoorlijn Assen-Stadskanaal-Veendam-Delfzijl gereed kwam.
Deze spoorlijn werd geëxploiteerd door de Noordooster Locaalspoorwegmaatschappij (NOLS) die vanaf 1
augustus 1910 op het traject ging rijden. In Veendam en Wildervank (afgebroken in 1970) stonden stations. Het
Stationsgebouw van de NOLS in Veendam is in 1909 gebouwd in Berlagiaanse stijl (ontwerp van architect E.
Cuypers). In 1930 kreeg het perron een overkapping vervaardigd door machinefabriek S. ten Horn uit Veendam.
In 1953 werd het station gesloten voor reizigers. De lijn Veendam – Musselkanaal bleef echter tot 1990 in
gebruik voor goederenvervoer. Het station van Veendam met bijbehorende dienstwoning is een rijksmonument
en kwam in 1995 in gebruik bij Museum Spoorlijn S.T.A.R. (S.T.A.R. kocht het station in 2005 van de NS). Het
station is sinds 1 mei 2011 weer in gebruik voor het reguliere reizigersvervoer.
Langs de spoorlijn werden spoorhavens aangelegd, waar goederen zoals kunstmest, zetmeel en strokarton,
konden worden overgeslagen. In 1919 wilde men bij het spooremplacement te Wildervank een spoorhaven aan
laten leggen, maar de kosten waren dermate hoog dat dit niet haalbaar was. Ten noorden van het station
Veendam is een zijtak van het Oosterdiep ingericht als spoorhaven. Langs de kade lagen rails met daarop een
kraan waarmee de schepen gelost konden worden en de goederen in de goederenwagons konden worden
geplaatst. In 1968 is deze spoorweghaven grotendeels gedempt.
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Afbeelding 31: Station te Wildervank met de stoomtrein (bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten)

Bij het horen van de eerste plannen voor een spoorlijn vroeg Aardappelmeelfabriek DWM in 1900 al een
spooraansluiting aan. Het duurde echter nog tien jaar voordat de trein echt ging rijden en er is nooit iets
terechtgekomen van de gewenste aansluiting. Hetzelfde was het geval met een aanvraag door de
Stoomhoutzagerij van J.M. Meihuizen (ook in 1900). In 1929 is wel een spooraansluiting aangelegd naar de
kunstmesthandel van de firma Holscher nabij de 36ste Laan tussen Wildervank en Bareveld. Ook in Veendam
vroegen bedrijven een spooraansluiting aan. Handelsmaatschappij A. van Linge & Zn. lukte het niet om in 1919
een dergelijke aansluiting te krijgen. Andere bedrijven in Veendam kregen in de loop van de 20ste eeuw wel
spooraansluitingen.
In de gemeente Veendam liggen verschillende spoorbruggen over de diepen en wijken. De spoorbrug bij
Molenstreek nr. 312 in Veendam is een rijksmonument. Eén van de andere spoorbruggen is de geklonken
spoordraaibrug op gemetselde pijlers uit circa 1910 over het Stadskanaal en de K.J. de Vriezestraat. Het betreft
een combinatie van een spoorbrug en een viaduct. Naast deze draaibrug stond tot 1978 het stationsgebouw van
Bareveld.

Afbeelding 32: Spoorbrug uit 1909 aan de Molenstreek te Veendam (bron: www.rijksmonumenten.nl).
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Relict uit de Tweede Wereldoorlog - Radarpost Gazelle bij Veendam
Tussen 1941 en 1943 hebben de Duitsers een groot netwerk van radar- en geleidingssystemen opgebouwd. Bij
Veendam werd bij de Korte Akkers het radarstation Gazelle gebouwd waar verschillende radars hebben gestaan:
een verkijkende Panorama-radar (Jagdschloss), een Wurzburg-Riese en een Freya. Radarstation Gazelle was een
zogenaamde ‘Flugmeldestelle’ en had tot taak de bommenwerpers van de geallieerden te lokaliseren en
nachtjagers vanaf de vliegbasis Leeuwarden naar deze toestellen te leiden. Van de radarpost in Veendam resteren
nu nog een bunker en een betonnen sokkel van een radar. Behalve het bakstenen gebouwtje of bunker, waarin
een aggregaat en een telefooncentrale of radiozender hebben gestaan, is nog een betonnen mastfundering
aanwezig.

Afbeelding 33: Radargebouwtje en mastvoet van radarstation Gazelle bij Veendam (foto’s J.W. Zijlema).

Parken en overige groenstructuren
In Veendam en Wildervank liggen verschillende parkstructuren en begraafplaatsen die van cultuurlandschappelijk
en cultuurhistorisch belang zijn. De parkstructuren in Veendam zijn vanaf het begin van de 20ste eeuw
ontwikkeld in combinatie met stedelijke uitbreidingen. Er werd voor gekozen om het onbebouwde gebied tussen
het Oosterdiep en het Westerdiep te gebruiken voor deze uitbreidingen. Centraal in dit gebied slingerde het
riviertje de Oude Ae. Juist dit stroomgebied werd gebruikt om de parken en groenstructuren aan te leggen en het
riviertje zelf werd gebruikt om om te vormen tot vijverpartijen. Het oudste groen wordt gevormd door het
kerkhof van Veendam, met aansluitend het Julianapark in het oosten. In de jaren ’20 en ’30 van de 20ste eeuw
werden de parken, vijvers en groenstructuren langs de Wilhelminasingel, Hertenkampstraat en de Ae-kade
aangelegd. In de jaren ’50 en ’60 volgden het Oranjepark, Nassaustraat, de Brink en de Ds. Sannesstraat /
Thorbeckestraat (inmiddels in het noorden uitgebreid tot aan het Beneden Dwarsdiep).
De park- en groenstructuren in Wildervank zijn veel bescheidener in omvang en zijn gesitueerd langs de
Vijverlaan, nabij de spoorlijn Zuidbroek – Stadskanaal en langs de Plantsoenlaan, Mercuriuslaan en Groen van
Prinstererlaan, haaks op de historische lintbebouwing van het Ooster- en Westerdiep. Het stroomgebied van de
Oude Ae is in Wildervank niet zichtbaar aanwezig en de ruimte tussen het Oosterdiep en het Westerdiep is hier
erg smal en van oudsher al grotendeels bebouwd. Een ruimtelijke ontwikkeling met veel groenelementen bleef in
Wildervank dan ook achterwege, totdat in de jaren ’70 van de 20ste eeuw ten westen van de lintbebouwingen van
Veendam en Wildervank het uitbreidingsplan Sorghvliet en Borgerspark in ontwikkeling werd genomen. In dit
plan werd voorzien in ruime groenvoorzieningen, namelijk grasvelden, brede wegbermen, vijvers en parken,
alsmede een groot recreatiegebied , Borgerswold genaamd. Door het uitbreidingsplan loopt de Sorghvlietlaan,
een brede ontsluitingsweg die met brede groene bermen uitstekend past in de ‘groene’ opzet van Sorghvliet.
Opvallend is de situering van veel schoolgebouwen: deze liggen veelal in en aan de randen van de groene
gebieden.
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4. Wettelijk en beleidsmatig kader
Het gemeentelijk beleid op het gebied van de archeologie, de gebouwde monumenten en het cultuurlandschap
wordt gestuurd door het beleid en de wet- en regelgeving op die gebieden van Rijk en provincie. Het beleid is op
Europees niveau verankerd in de volgende verdragen:
- de archeologie in het Verdrag van Malta (1992);
- het architectonisch erfgoed in het Verdrag van Granada (1985);
- het landschap in het Verdrag van Florence (2000).
In dit hoofdstuk komen de geldende wetten en het vigerende beleid op de verschillende overheidsniveaus aan de
orde. Behalve het beleidskader op het gebied van de archeologie, gebouwde monumentenzorg en het landschap
is ook het wettelijk kader op het gebied van de Monumentenzorg en de Ruimtelijke Ordening van belang. Een
toelichting op ‘de wijze waarop archeologie en cultuurhistorie (stedenbouwkunde en cultuurlandschap) in het
bestemmingsplan een plaats kan vinden’ staat daarbij centraal. Dit laatste komt in hoofdstuk 9 nog uitgebreider
aan de orde.
Europees beleid
Archeologie - Verdrag van Valletta / Malta
Het Verdrag van Malta (Valletta) is op 16 januari 1992 ondertekend door de ministers van Cultuur van de landen
aangesloten bij de Raad van Europa (voor Nederland het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).
Het Verdrag heeft als doel archeologische waarden in Europa te beschermen als onvervangbaar onderdeel van
het cultureel erfgoed. Het accent ligt hierbij op het streven naar behoud en beheer van archeologische waarden in
de bodem en op het zoveel mogelijk beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen.
Hoewel het Verdrag van Malta al in 1998 is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, heeft de
implementatie ervan pas in 2007 plaatsgevonden. Bij de ratificatie van dit verdrag zijn de artikelen 5 en 6 voor de
Nederlandse regering de kernpunten geweest. Met name deze artikelen hebben een doorvertaling gekregen in de
huidige wetgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg en ruimtelijke ordening:
- artikel 5: Het Verdrag bepaalt dat archeologische waarden voortaan expliciet dienen te worden
meegenomen bij de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen en dat de archeologische waarden waar
mogelijk dienen te worden ontzien. Wanneer bescherming en inpassing van terreinen met
archeologische waarden echter niet mogelijk is, zal de historische informatie door middel van
verantwoord archeologisch onderzoek moeten worden veiliggesteld.
- artikel 6: De veroorzaker van de bodemverstoring is verantwoordelijk voor het vroegtijdig (laten)
uitvoeren van noodzakelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan, het zogenaamde
principe van “de verstoorder betaalt”.
Herziening van het archeologiebestel, de komst van marktconform opererende archeologische bedrijven en de
introductie van een kwaliteitssysteem waren bijkomende aspecten die in het kader van de implementatie hebben
plaatsgevonden.
Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg - Verdrag van Granada
Op 3 oktober 1985 is tijdens de tweede ministersconferentie van de Raad van Europa, gehouden in Granada, een
overeenkomst bereikt over het behoud van het architectonische erfgoed van Europa. Het Verdrag van Granada
is op 25 november 1993 goedgekeurd door de Nederlandse Staat, op 15 februari 1994 geratificeerd en op 1 juni
1994 in werking getreden. In dit Verdrag van Granada staat aangegeven dat de bescherming van het
architectonisch erfgoed een essentieel doel is van de ruimtelijke ordening, zowel bij de planologische uitwerking
als ook bij het vormgeven aan ontwikkelingen.
Volgens artikel 1 van dit verdrag bestaat architectonisch erfgoed uit:
a. monumenten;
b. gebouwen die een architectonische eenheid vormen;
c. waardevolle gebieden.
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In het Verdrag van Granada staan drie beleidsdoelen centraal, namelijk:
- bescherming van het architectonische erfgoed tegen de gevolgen van atmosferische vervuiling;
- nieuwe en verbeterde financieringsfaciliteiten ter ondersteuning van de oude gebouwde omgeving;
- het geven van een nieuwe dimensie aan het begrip 'monument'.
Cultuurlandschap / historische geografie - Verdrag van Florence
Op 20 oktober 2000 is in Florence het Europees landschapsverdrag getekend. In 2005 heeft Nederland dit
Verdrag van Florence, ook wel de Europese Landschapsconventie (ELC) genoemd, ondertekend en
geratificeerd. Dit is een verdrag waarin het thema landschap integraal behandeld wordt. Belangrijke doelen van
dit verdrag zijn bescherming, beheer en inrichting van landschappen en het organiseren van Europese
samenwerking op dit gebied. In Nederland is dit uitgewerkt in het Landschapsmanifest.
Lidstaten verplichten zich ertoe:
- in hun wetgeving landschappen te erkennen als een essentieel onderdeel van de omgeving van mensen,
als uitdrukking van de diversiteit van hun gezamenlijk cultureel en natuurlijk erfgoed, en als grondslag
van hun identiteit;
- landschapsbeleid te formuleren en te implementeren gericht op landschapsbescherming, -beheer en –
inrichting middels het aannemen van specifieke maatregelen;
- procedures in te stellen voor inspraak van het algemeen publiek;
- lokale en regionale autoriteiten en andere partijen die belang hebben bij de formulering en implementatie
van het landschapsbeleid, landschap mee te laten wegen in:
• beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en stadsplanning,
• cultureel, milieu-, landbouw-, maatschappelijk en economisch beleid,
• een ander beleid dat rechtstreekse of niet-rechtstreekse gevolgen heeft voor het landschap.4
Rijksbeleid
Archeologie
Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)
De implementatie van het Verdrag van Malta heeft geleid tot de Wet op de archeologische monumentenzorg
(Wamz). De Wamz is een wijzigingswet die tot aanpassing van de Monumentenwet 1988, Woningwet,
Ontgrondingenwet en Wet milieubeheer heeft geleid. Ook in de Wet ruimtelijke ordening (van kracht per 1 juli
2008) en het Besluit ruimtelijke ordening heeft de archeologie zijn plek gekregen.
In april 2006 is het wetsvoorstel (Wamz) door de Tweede Kamer goedgekeurd en in december 2006 volgde de
Eerste Kamer. Op 21 december 2006 is daarmee de Wet op de archeologische monumentenzorg een feit
geworden. De inhoud ervan is per 1 september 2007 van kracht geworden.
Monumentenwet 1988
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta, namelijk het rekening houden met en
ontzien van archeologische waarden bij de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen, is terug te vinden in de
artikelen 38a t/m 41 van de Monumentenwet 1988. In Artikel 38a wordt gesteld dat de gemeenteraad bij de
vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening (2008) en bij de
bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te
verwachten monumenten. In de andere artikelen wordt geregeld dat de gemeente een aanvrager van een
omgevingsvergunning voor aanleg-, bouw- en sloopactiviteiten en activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kan verplichten tot het overleggen van een
archeologisch rapport (i.e. archeologisch vooronderzoek).
Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De Wet ruimtelijke ordening
regelt welke wettelijke instrumenten er zijn, hoe ruimtelijke plannen tot stand komen, welke bestuurslaag voor
welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is en hoe deze verantwoordelijkheden zich verhouden tot andere
overheden. Gemeentelijke instrumenten in deze zijn de structuurvisie, het bestemmingsplan, de
beheersverordening en het afwijken van het bestemmingsplan.

4

Cultureel erfgoed en ruimte, p. 25.
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Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is een nadere uitwerking van de Wro en bevat onder meer
bepalingen over bestemmingsplannen, tegemoetkoming in schade en grondexploitatie. In het Bro werd
aanvankelijk alleen de omgang met de archeologische (verwachtings)waarden in bestemmingsplannen geregeld
(artikel 3.1.6, lid 2, sub a). Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht ook de andere cultuurhistorische waarden mee te
nemen (nu: artikel 3.1.6, lid 4, sub a).
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
In de Monumentenwet 1988 wordt in de artikelen 39, 40 en 41 aangegeven dat de aanvragers van een
omgevingsvergunning als bedoeld in onderstaande artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verplicht kunnen worden gesteld om een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein
dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die
vergunning te verlenen, in voldoende mate is vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:
- een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (verwoord in artikel 39 Monumentenwet 1988);
- een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (verwoord in artikel 40 Monumentenwet 1988);
- een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (artikel 41, eerste lid Monumentenwet 1988);
- een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (artikel 41, tweede lid Monumentenwet 1988).
Wet milieubeheer
De wetgeving in de Wet milieubeheer heeft betrekking op een aantal algemene onderwerpen op het gebied van
de milieuhygiëne. De wet bevat verder een procedure die ontworpen is om projecten te beoordelen waarvan
aangenomen kan worden dat zij mogelijk aanzienlijke milieueffecten veroorzaken, de zogenoemde milieu
effectrapportage (m.e.r.). Deze milieueffecten dienen beoordeeld te worden alvorens toestemming kan worden
verleend voor de uitvoering van die projecten. Tot de zaken die onderzocht dienen te worden, behoren ook de
effecten van de voorgenomen werkzaamheden op aanwezige cultuurhistorische waarden, waaronder archeologie.
Voor de zogeheten m.e.r.-plichtige projecten geldt dus een onderzoeksplicht om archeologische waarden op te
sporen. Deze regel geldt evenwel alleen voor projecten waarvan voorzien wordt dat die aanzienlijke effecten
voor het milieu zullen hebben. Vrijwel alle projecten in het stedelijk gebied vallen vanwege hun veelal beperkte
omvang buiten dit criterium en zijn dus vaak niet m.e.r.-plichtig. Sinds 21 juli 2004 dient ook de Europese
Richtlijn 2001/42/EG betreffende de milieubeoordeling van plannen en programma’s met aanzienlijke effecten
voor het milieu (incl. archeologisch erfgoed) gevolgd te worden. Deze richtlijn is de zogenoemde Strategische
Milieubeoordeling (SMB) en richt zich onder meer op planologische plannen en programma’s die het kader
vormen voor activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet milieubeheer en
(hoofdstuk m.e.r.) en het nieuwe Besluit m.e.r. op 29 september 2006 zijn de termen strategische
milieubeoordeling (SMB) en milieurapport (MER) vervangen door:
d. een MER voor een plan ofwel plan-MER;
e. een MER voor een (project)-besluit ofwel besluit-MER;
f. bijbehorende procedures worden aangeduid met plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
Onderscheid tussen plan- en besluit-m.e.r. is alleen nodig wanneer dat functioneel is, bijvoorbeeld in een
inleiding. Daarna volstaan de begrippen m.e.r. en MER. Op basis van een aanpassing van Artikel 4.9 van de Wet
milieubeheer dient de provincie er voor te zorgen dat eventueel aangewezen archeologische attentiegebieden
opgenomen worden in het provinciale milieuplan.
Ontgrondingenwet
De Ontgrondingenwet stelt regels voor het uitvoeren van ontgrondingen. Op grond van deze wet kan een
vergunning verplicht gesteld worden, alvorens een gebied ontgrond kan worden. Deze vergunning biedt de
provincie de mogelijkheid om een afweging te maken ten gunste van een doelmatige en duurzame inzet van de
grondstoffen in de bodem. In de Wamz is een voorstel (artikel II) opgenomen voor aanpassing van de
Ontgrondingenwet (artikelen 3 en 3a). Op basis van deze wijziging wordt de aanvrager van een
ontgrondingenvergunning verplicht gesteld archeologisch vooronderzoek te laten verrichten. Het is aan de
vergunning verlenende instantie, veelal de provincie, om te beslissen of dat nodig is en welke consequenties aan
de uitkomsten van het waardestellend archeologisch rapport verbonden worden.
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Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg
De uitwerking van het Verdrag van Granada heeft op Rijksniveau vorm gekregen door de beleidsbrief
Modernisering Monumentenzorg. In november 2009 stemde de Tweede Kamer in met het nieuwe beleid voor
de monumentenzorg: de Modernisering Monumentenzorg ofwel MoMo. De modernisering monumentenzorg
werd daarmee één van de prioriteiten van het ruimtelijk cultuurbeleid van het Rijk. Belangrijke doelen van de
modernisering van de monumentenzorg zijn het stimuleren en ondersteunen van gebiedsgericht werken, het
belang van de cultuurhistorie mee laten wegen in de ruimtelijke ordening, het formuleren van een visie op
erfgoed en het verminderen van de administratieve lastendruk.
Per 1 januari 2009 is de Monumentenwet 1988 op enkele onderdelen gewijzigd. Een daarvan is dat de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed niet langer namens de minister op alle vergunningaanvragen verplicht advies aan de
gemeente hoeft uit te brengen. Alleen als er sprake is van (gedeeltelijke) sloop, herbestemming, reconstructie of
een ingrijpende wijziging, vraagt de gemeente de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog om advies. In die
gevallen heeft de specifieke en specialistische kennis van de Rijksdienst immers echt een meerwaarde.
Monumentenwet 1988 (bron: ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’)
De Monumentenwet 1988 is op rijksniveau de centrale wet voor het grootste deel van de erfgoedzorg. De wet regelt in de eerste plaats
de aanwijzing van rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten. Daarnaast bevat de wet het
kader voor de bescherming en instandhouding van deze beschermde objecten en gebieden. Het verbod op het (zonder vergunning)
veranderen van monumenten is deels vervat in de Monumentenwet en deels in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Voor gebouwde monumenten is de vergunningverlening sinds 1 oktober 2010 verplaatst naar de Wabo.
De subsidiëring van de instandhouding van monumenten vindt zijn basis in de Monumentenwet. Onder instandhouding worden
zowel restauratiewerkzaamheden als (structureel) onderhoud begrepen. De subsidieregelingen zijn verder uitgewerkt in het Besluit
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten, het Brim. In het huidige (rijks)subsidiestelsel hebben de gemeenten alleen een
informerende rol voor de monumenteneigenaren.
Voor gemeenten stelt de Monumentenwet de verplichting om een gemeentelijke adviescommissie in te stellen (voor de
vergunningverlening voor rijksmonumenten) en om beschermende bestemmingsplannen op te stellen voor beschermde stads- en
dorpsgezichten. In de wet is ook omschreven aan welke vereisten een gemeentelijke commissie die adviseert over vergunningaanvragen
voor rijksmonumenten, moet voldoen. Dit betreft zowel de deskundigheid die in de commissie aanwezig is als de onafhankelijkheid
van die commissie. Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen eist de wet dat geen leden van het college van
burgemeester en wethouders van de adviescommissie deel uitmaken.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (bron: ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’)
Voor de gemeentelijke praktijk is van belang dat in de Wabo is aangegeven in welke gevallen de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) advies moet uitbrengen op vergunningaanvragen voor (gebouwde) rijksmonumenten. Dit is een uitwerking van een
eerdere ministeriële regeling met als doel om de vergunningprocedure te vereenvoudigen en gemeenten meer verantwoordelijkheden te
geven. De RCE adviseert namens de Minister op vergunningaanvragen met betrekking tot gehele of gedeeltelijke afbraak (en daarmee
vergelijkbare ingrijpende wijzigingen), reconstructie en herbestemming. De verplichte advisering door Gedeputeerde Staten voor
rijksmonumenten buiten de bebouwde kom geldt ook alleen voor deze gevallen. In de gevallen waarin de Rijksdienst moet adviseren is
een uitgebreide vergunningprocedure (max. 26 weken) van kracht, in de andere gevallen geldt de reguliere vergunningprocedure van
acht weken. In deze tijd moet dan wel de advisering door de gemeentelijke Monumentencommissie plaatsvinden.
Besluit omgevingsrecht (Bor) (bron: ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’)
Vanaf 1 januari 2012 kent het Besluit omgevingsrecht (Bor), dat uitwerkingsregels van de Wabo bevat, een regeling voor
vergunningvrij wijzigen van (rijks)monumenten. Het gaat dan kort gezegd om kleinschalige onderhoudswerkzaamheden (waarbij
materiaalsoort, kleur, vorm en detaillering niet anders worden), (kleine) wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde en
sommige bouwactiviteiten bij een monument.
Bij dezelfde wijziging is bepaald dat bepaalde bouwactiviteiten in beschermde stads- en dorpsgezichten zonder vergunning uitgevoerd
kunnen worden. Daarbij gaat het globaal om ingrepen aan de achterzijde of achter panden in het beschermde gezicht.
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Cultuurlandschap / historische geografie
Het Rijk heeft aan de verplichtingen van het Verdrag van Florence voldaan door de formulering van beleid op
het gebied van de ruimtelijke ordening. In de Nota Ruimte en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door
middel van de aanwijzing van Nationale Landschappen (in de provincie Groningen: Middag-Humsterland en het
noordelijkste deel (5%)van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa) beleid opgenomen ten
aanzien van bijzondere landschapswaarden. Daarnaast is in de genoemde Nota en Structuurvisie beleid
opgenomen ten aanzien van algemene landschapswaarden. De doelstellingen ten aanzien van landschapsbehoud
en –ontwikkeling zijn daarnaast opgenomen in sectorale wetgeving.
Provinciaal beleid
Archeologie
Uitgangspunt van het beleid van de provincie Groningen is om in het kader van de archeologische
monumentenzorg te streven naar een optimaal behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. De doelstelling
is in de eerste plaats het veiligstellen van archeologisch waardevolle vindplaatsen (behoud in situ). Waar behoud in
de bodem niet mogelijk is, moeten deze vindplaatsen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzocht
worden (behoud ex situ). Belangrijk hulpmiddel op provinciaal niveau is de Archeologische Monumentenkaart
(AMK) die de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gezamenlijk ontwikkeld
hebben.
De Cultuurnota 2013-2016 ‘Het verhaal van Groningen’ laat zien waar de provincie Groningen in de komende
periode haar prioriteiten legt:
- de provincie Groningen is samen met de provincies Drenthe en Fryslân verantwoordelijk voor het
Noordelijk Archeologische Depot (NAD) te Nuis (wettelijke verplichting). De drie provincies streven er
naar het NAD te laten uitgroeien tot een informatiecentrum;
- de provincie ondersteunt gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het
terrein van de archeologie;
- de provincie heeft wettelijke taken die verbonden zijn met Ruimtelijke Ordening en Milieu(wetgeving);
- de provincie wil archeologie onder de aandacht brengen van de inwoners om daarmee de betrokkenheid
van de inwoners met archeologie te vergroten;
- de provincie wil participatieprojecten en de presentatie van archeologische kennis aan een breed publiek
stimuleren: via de Archeologische Informatiepunten en via de website Het Verhaal van Groningen.
De provincie stelt ten behoeve van de financiering van participatieprojecten en onvoorziene uitgaven op het
terrein van de archeologie een ‘Budget Archeologie’ beschikbaar. Daarnaast stelt de provincie een ‘Budget Kleine
Archeologie’ beschikbaar voor toevalsvondsten en vondstmeldingen die acuut handelen vereisen. Voor de
exploitatie en groot onderhoud van het NAD te Nuis is tevens een budget beschikbaar.

Afbeelding 34: Noordelijk Archeologisch Depot
te Nuis. Stellingen met dozen vol vondstmateriaal
afkomstig van archeologische onderzoeken
(foto: NAD Nuis).
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Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg
De taken van de provincie Groningen op het gebied van de gebouwde monumentenzorg kunnen worden
onderscheiden in zogenaamde medebewindstaken op het gebied van wet- en regelgeving en autonome taken.
Vanwege het ontbreken van een provinciale verordening is het aanwijzen van provinciale monumenten in de
provincie Groningen nog niet mogelijk.
Het primaat voor de instandhouding van rijksmonumenten ligt bij het rijk en bij de gemeenten. Per 1 januari
2012 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Met deze wijziging wordt de adviesrol van Gedeputeerde
Staten met betrekking tot beschermde monumenten buiten de bebouwde kom beperkt tot dezelfde gevallen als
de adviesrol van de minister:
g. bij een aanvraag voor het afbreken van een beschermd monument of een deel daarvan (voor zover van
ingrijpende aard);
h. bij een aanvraag voor het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan,
voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen
van het geval, bedoeld in onderdeel a;
i. bij een aanvraag voor het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij
de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat
van dat monument;
j. bij het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan.
In alle andere gevallen is toezending van de adviesaanvraag aan de provincie en het rijk niet meer nodig.
Vanaf 2012 heeft de provincie de taak gekregen om de rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten te
verdelen. Dit stelt de provincie in staat om een regierol te vervullen voor het gebiedsgerichte monumentenbeleid.
Belangrijk hierbij is de herbestemming van monumentale panden en de samenwerking met regionale partners.
Het monumentenbeleid wordt meer verankerd in het beleid van de ruimtelijke ordening en zal meer verbonden
worden aan economische thema’s zoals krimp.
Cultuurlandschap / historische geografie
In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 geeft de provincie Groningen aan dat zij ‘het versterken van het eigen
karakter van de provincie als centraal uitgangspunt van het omgevingsbeleid ziet. Kernkarakteristieken zijn fysiek van aard en
bestaan uit de landschappelijke en cultuurhistorische elementen die voor een gebied kenmerkend zijn. De provincie wil de
kernkarakteristieken, in samenwerking met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden
beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Dit betekent dat ontwikkelingen die druk op deze karakteristieken veroorzaken,
of die hier schadelijk voor kunnen zijn, ruimtelijk zorgvuldig ingepast moeten worden’.
Voor de Veenkoloniën is de kanalen- en wijkenstructuur karakteristiek. Kernkarakteristieken binnen de gemeente
Veendam zijn: gebieden met karakteristieke waterlopen (dus de kanalen- en wijkenstructuur) en een lijnelement
als karakteristieke waterloop (de Oude Ae; zie afbeelding 35; blauw gestippeld gebied en een lichtblauw
lijnelement).
In de ‘Omgevingsverordening provincie Groningen 2009’ zijn bijzondere bepalingen met betrekking tot
bestemmingsplannen voor nationale landschappen, landschappelijke kernkarakteristieken en andere kwetsbare
gebieden meegenomen. In de toelichting op een bestemmingsplan moet afhankelijk van en evenredig aan de
aard, omvang en ruimtelijke gevolgen van de ingreep, inzicht worden gegeven in:
k. de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied;
l. de bestaande functionele en ruimtelijke karakteristiek;
m. de bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden;
n. een ruimtelijk functionele visie op de toekomst van het plangebied;
o. de inpassing van de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen in zowel de directe als in de
wijdere omgeving;
p. de maatregelen die nodig zijn om de mogelijke schade aan kwaliteiten en waarden ten gevolge van realisering
van het plan te voorkomen en te beperken of deze kwaliteiten en waarden elders te compenseren.
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Afbeelding 35: Kaart uit het POP 2009-2013
met daarop aangegeven de karakteristieke
kernkwaliteiten van de Veenkoloniën.

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de in bijlage 12, kaart 6a, aangegeven ‘kanalen en wijken’ moet
regels bevatten ter bescherming van de herkenbaarheid van de kanalen- en wijkenstructuur. Dit geldt ook voor
‘karakteristieke waterlopen’ zoals de loop van de Oude Ae.

Afbeelding 36: Uitsnede uit Kaart 6a Landschapswaarden behorend bij de Omgevingsverordening
Provincie Groningen 2009 (update 2012) voor het
grondgebied van de gemeente Veendam. Op deze
kaart staat de kanalen- en wijkenstructuur en de
loop van de Oude Ae aangegeven die een
planologische bescherming dienen te krijgen binnen
bestemmingsplannen.
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5. Archeologie en cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
Kerndoelstelling van de wetgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg is het behoud van
archeologische waarden in situ. Het nastreven van het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem is dan
ook één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de gemeente in deze. Daarnaast is de gemeente ook
verantwoordelijk voor het behoud van andere cultuurhistorische waarden, te weten de ‘historische
(steden)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg’ en het ‘cultuurlandschap / historische geografie’. Het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) regelt de borging van zowel de archeologische (verwachtings)waarden als de
cultuurhistorische (bouwkundige en cultuurlandschappelijke) waarden bij ruimtelijke plannen. Archeologie en
cultuurhistorie dienen volwaardig deel uit te maken van een bestemmingsplan of een beheersverordening en van
de hierin opgenomen Regels.
Archeologie en ruimtelijke ordening
Op de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie staan de bekende en te verwachten archeologische waarden
binnen het grondgebied van de gemeente Veendam aangegeven. In de artikelen 38 t/m 41 van de
Monumentenwet 1988 staan de instrumenten aangegeven die de gemeente ten dienste staan ten behoeve van de
archeologische monumentenzorg:
- Artikel 38: archeologieverordening of erfgoedverordening
De gemeenteraad kan in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening regels laten
vaststellen ter uitvoering van het gemeentelijke archeologiebeleid. Deze verordening is van toepassing
voor zover niet in een geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening ter bescherming van het archeologisch erfgoed regels zijn gegeven met betrekking tot bouwen andere werkzaamheden.
- Artikel 38a: Bestemmingsplan of beheersverordening
Bij nieuw vast te stellen bestemmingsplannen of beheersverordeningen als bedoeld in artikel 3.1,
onderscheidenlijk artikel 3.38, van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeente rekening te houden
met de bekende en te verwachten archeologische waarden. Met deze archeologische informatie kan de
gemeente besluiten tot planaanpassing teneinde aangetoonde waardevolle archeologische waarden te
behouden. Voorts kan de gemeente beschermende regels opstellen over het gebruik van de grond. De
kosten die voortkomen uit archeologisch (voor)onderzoek kunnen worden verhaald op de
initiatiefnemer ofwel de “verstoorder”.
- Artikel 39: Omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit
Artikel 39, eerste lid van de Monumentenwet 1988 stelt dat bij een bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht kan worden gesteld. Van de aanvrager van een
omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit kan geëist worden dat hij een rapport (archeologisch
bureauonderzoek) overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is
vastgesteld. De aanvrager kan verplicht worden tot het doen van opgravingen of kan verplicht worden
de bodemverstorende activiteiten te laten plaatsvinden onder begeleiding van een archeoloog.
- Artikel 40: Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Artikel 40, eerste lid van de Monumentenwet 1988 stelt dat bij een bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht kan worden gesteld. Aan de omgevingsvergunning
voor een bouwactiviteit kunnen voorschriften worden verbonden die zijn vastgesteld krachtens artikel
2.22, derde lid, onderdeel d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Artikel 41: Omgevingsvergunning voor een project
Zo ook kan de aanvrager van een project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c (zie onder 1),
en artikel 2.1, eerste lid, onderdeel h (zie onder 2), van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verplicht worden tot het overleggen van een dergelijk rapport. Het gaat hierbij om:
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3,
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is
gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet;
• het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
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In artikel 41a staat dat de artikelen 39 t/m 41 niet van toepassing zijn op objecten met een kleinere oppervlakte
dan 100 m². Deze 100 m² onderzoeksvrijstelling geldt echter niet voor archeologisch en cultuurhistorisch
waardevolle terreinen zoals deze op de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie van de gemeente Veendam
staan aangegeven. De gemeente heeft namelijk een andere maat vastgesteld, namelijk 50 m² voor gebieden van
archeologische en cultuurhistorische waarde; 100 m² voor gebieden van archeologisch belang; 200 m² voor
archeologische onderzoeksgebieden (zie Hoofdstuk 9, pagina 76).
Tegenover de verantwoordelijkheid van de “verstoorder” om te betalen voor de schade die hij toebrengt aan het
archeologisch erfgoed, staat de verantwoordelijkheid van het verplichtende bestuursorgaan de redelijkheid van de
kosten te bewaken. Het gaat hierbij voornamelijk om excessieve kosten als gevolg van opgravingen. In geval van
excessieve onderzoekskosten kan het Rijk (een deel van) de kosten voor zijn rekening nemen (Artikel 34a, eerste
lid van de Monumentenwet 1988; zie ook: Besluit Archeologische Monumentenzorg (BAMZ), Artikel 2 t/m 14).
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening
Eén van de doelstellingen van de Modernisering van de Monumentenzorg (beleidsbrief MoMo van het ministerie
van OCW uit 2009) is het belang van cultuurhistorie mee laten wegen in de ruimtelijke ordening.
Cultuurhistorische waarden dienen volwaardig deel uit te maken van een bestemmingsplan en van de hierin
opgenomen regels. De Memorie van Toelichting bij het Besluit ruimtelijke ordening zegt hierover het volgende:
"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar of
niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In veel
gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of gebied en bieden ze aanknopingspunten voor
toekomstige ontwikkelingen. Deze cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of gezicht aanwijzen,
maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, inrichten en gebruiken".
Onder cultuurhistorische waarden worden zowel de historische (steden)bouwkunde en de bovengrondse
monumentenzorg (gebouwde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, buitenplaatsen en historische
boerderijen) gerekend, alsook de cultuurlandschappelijke waarden en de historische geografie (parken,
beplanting, dijken, watergangen, verkavelingspatronen en ontginningsassen).
Archeologie en Cultuurhistorie in ruimtelijke plannen
Bij het opstelen van nieuwe bestemmingsplannen dienen de aspecten archeologie en cultuurhistorie nader te
worden uitgewerkt in de toelichting of in de ruimtelijke onderbouwing. De voorwaarden die ten aanzien van
deze archeologische c.q. cultuurhistorische waarden gesteld worden, moeten gebaseerd zijn op kennis over
verwachte en bekende archeologische waarden, en op kennis over cultuurhistorische waarden, zoals deze zijn
weergegeven op de ‘Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie’ en ‘Kaart gebouwde monumenten, parken en
beschermde gezichten’ van de gemeente Veendam.
De planologische bescherming dient vervolgens een juridische doorvertaling te krijgen in de Regels bij het
bestemmingsplan (zie bijlage I: Bestemmingsplanregels). Voor de archeologische (verwachtings)waarden en de
cultuurhistorische c.q. cultuurlandschappelijke waarden die nu op de ‘Beleidskaart Archeologie en
Cultuurhistorie’ staan aangegeven, wordt in deze beleidsnota de dubbelbestemming “Waarde – archeologie”
gebruikt.
De gemeente Veendam kan in overweging nemen om de cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden
middels een andere bestemming, dubbelbestemming of aanduiding te borgen. Ten denken valt aan de
dubbelbestemmingen “Waarde – cultuurhistorie”; “Waarde – beschermd stads- en dorpsgezicht”; “Waarde –
buitenplaats” of “Waarde – landgoed”. Bij aanduidingen kan gebruik gemaakt worden van een functieaanduiding
“karakteristiek” of “water” of een gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – molenbiotoop”.
Voor de parken in Veendam (zoals aangegeven op ‘Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde
gezichten’) kan dit bijvoorbeeld door middel van het toekennen van de bestemmingen “Parken”,
“Parkstructuren”, “Parkaanleg inclusief padenloop en waterpartijen”of “Plantsoenen”.
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6. Bevoegdheden, uitvoeringseisen en vergunninghandhaving
Gemeente
Door de wijziging van de Monumentenwet (1988) is de zorg voor archeologische resten grotendeels bij de
gemeente neergelegd. In 2008 heeft de gemeente Veendam haar taak in deze op zich genomen door de
vervaardiging van de Nota Archeologiebeleid en de Beleidskaart Archeologie, welke in januari 2009 zijn
vastgesteld. In 2013 hebben nota en beleidskaart een update gekregen en is behalve de archeologie ook de
cultuurhistorie meegenomen in onderhavige ‘Beleidsnota archeologie en cultuurhistorie’ en ‘Beleidskaart
archeologie en cultuurhistorie gemeente Veendam’.
Ruimtelijke plannen
De uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de archeologie en cultuurhistorie worden
verankerd in de ruimtelijke plannen van de gemeente. Binnen het kader van deze ruimtelijke plannen is de
gemeente Veendam ten aanzien van archeologische en cultuurhistorische waarden het bevoegd gezag. Zowel
bekende archeologische resten, de resten die nu nog in de bodem verborgen zijn, als ook de cultuurhistorische
waarden vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke zorg en worden middels regels in ruimtelijke
plannen beschermd. Indien in een situatie bescherming van archeologische of cultuurhistorische waarden naar
oordeel van de gemeente niet langer mogelijk is, bieden de regels in het bestemmingsplan de mogelijkheid tot
onderzoek naar deze waarden.
Beslissingen om ingrepen of wijzigingen aan een archeologisch terrein toe te staan zijn de bevoegdheid van de
gemeente. Aan beslissingen ligt een advies van een senior-archeoloog ten grondslag. Waar het ingrepen of
wijzigingen betreft aan cultuurhistorische waarden kan advies ingewonnen worden bij adviseurs op het gebied
van de gebouwde monumentenzorg of een landschapsdeskundige. Adviezen en beslissingen zijn gebonden aan
de beleidsuitgangspunten die in de onderhavige nota zijn geformuleerd.
Een uitzondering hierop vormen de archeologische rijksmonumenten, waarover de minister (en in zijn/haar
naam de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) beslist. In de gemeente Veendam zijn op dit moment geen
archeologische rijksmonumenten aanwezig.
Voor de gebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde gezichten wordt verwezen naar de
‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid 2012’ van de gemeente Veendam. Vergunningaanvragen voor de gebouwde
monumenten en gezichten worden behandeld door de Erfgoed- of Monumentencommissie van de gemeente
Veendam.
Ontgrondingen
In het geval archeologische resten (bekende resten, verwachte resten) door een ontgronding in het geding
komen, zal de gemeente doorgaans bevoegd gezag zijn; immers de bekende en te verwachten archeologische
waarden zijn door regels (omgevingsvergunningplicht) in het bestemmingsplan beschermd. Daarnaast kan de
provincie bevoegd gezag zijn ten aanzien van ontgrondingen (Ontgrondingenverordening Groningen 1998). In
de provinciale ontgrondingenverordening is de cultuurhistorie niet meegenomen.
Archeologisch onderzoek
Indien onderzoek naar archeologische resten aan de orde is, geeft de gemeente Veendam de randvoorwaarden
voor de uitvoering van dat onderzoek. Deze randvoorwaarden gelden zowel voor prospectief onderzoek
(oppervlaktekarteringen en veldkarteringen, boor- en sonderingsonderzoek, geofysisch onderzoek) als ook
gravend onderzoek (proefsleuvenonderzoek en opgravingen). De randvoorwaarden worden door de gemeente
geformuleerd in een Plan van Aanpak (PvA) voor prospectief onderzoek of in een Programma van Eisen (PvE)
voor gravend onderzoek (zie voorbeeld PvE in Bijlage III).
De gemeente houdt toezicht op de uitvoering van archeologisch onderzoek en kan lopende het onderzoek
wijzigingen in een Programma van Eisen aanbrengen, indien daar uit wetenschappelijk oogpunt of uit
uitvoeringstechnisch oogpunt aanleiding toe is. De gemeente toetst (concept-)rapportages van onderzoeken.
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Cultuurhistorisch onderzoek
In de Monumentenverordening van de gemeente Veendam uit 2010 is opgenomen dat het college ten behoeve
van een gemeentelijk monument kan bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.
Handhaving
Wanneer omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat hiervoor vergunning is
verleend en er monumentale en archeologische waarden in het geding zijn, doet de gemeente hiervan aangifte en
zal proces-verbaal worden opgemaakt. De strafbepaling is aan Justitie. Eventueel moet de door de
werkzaamheden ontstane schade worden hersteld.
Rijk
Het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)) draagt zorg voor de wetgeving, handhaving
en inspectie, inventarisatie, selectie en registratie van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de uitvoerder van het Rijksbeleid op het gebied van de
gebouwde en archeologische monumentenzorg.
Archeologie
In het kader van de herinrichting van het archeologisch werkveld richt de RCE zich met name op een functie als
kenniscentrum op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Ten behoeve van het behoud en beheer
van de archeologische waarden heeft de RCE in samenwerking met de provincies twee instrumenten ontwikkeld,
te weten de Archeologische Monumentenkaart (AMK) voor de bekende archeologische waarden en de
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (de IKAW) voor de te verwachten archeologische waarden. In de
provincie Groningen wordt het instrument van de AMK gebruikt en in het geval van nieuwe inzichten
aangepast. In de provincie Groningen wordt echter geen gebruik gemaakt van de IKAW omdat dit kaartbeeld
niet echt bruikbaar is gebleken voor grote delen van het provinciaal grondgebied.
Gebouwde monumentenzorg
Naast het aanwijzen van onroerende goederen als rijksmonument, richt de RCE zich op haar functie als
kenniscentrum op het gebied van de gebouwde monumentenzorg. De Rijksdienst draagt met kennis en geld ook
bij aan de zorg voor deze monumenten. Op basis van kennis adviseert de dienst bijvoorbeeld over het inpassen
van het erfgoed in bestemmingsplannen of over de beste aanpak van een grootschaliger restauratie.
Met subsidie stimuleert de overheid eigenaren en beheerders hun gebouwde rijksmonument goed en planmatig te
onderhouden.
De Modernisering Monumentenzorg (MoMo; beleidsbrief 2007) heeft geleid tot een krachtiger en eenvoudiger
regelgeving op het gebied van de gebouwde monumentenzorg. Dit brengt met zich mee dat de RCE niet meer alle
vergunningaanvragen voor werkzaamheden aan een gebouwd monument ter advisering krijgt aangeboden. Het
Rijk wordt alleen om advies gevraagd bij:
q. een aanvraag voor het afbreken van een beschermd monument of een deel daarvan (voor zover van
ingrijpende aard);
r. een aanvraag voor het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, voor
zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van
het geval, bedoeld in onderdeel a;
s. een aanvraag voor het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij de
staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat van
dat monument;
t. het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan.
In alle andere gevallen is toezending van de adviesaanvraag aan het rijk (en de provincie) niet meer nodig.
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Cultuurlandschap
De RCE fungeert als kenniscentrum voor onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse landschap. Deze
kennis is nodig om de landschappelijke waarden te kunnen beschermen. De RCE werkt nauw samen met grote
terreinbeheerders zoals Defensie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (middels convenanten).
De Nationale landschappen zijn door het Rijk aangewezen en de RCE heeft de aanwezige erfgoedwaarden van
die landschappen benoemd. De RCE adviseert provincies en gemeenten over de wijze waarop de
cultuurhistorische waarden van die landschappen een plek moeten krijgen in structuurvisies of
bestemmingsplannen. De RCE brengt haar kennis in over de geschiedenis van stad en landschap, maar ook over
hoe om te gaan met cultureel erfgoed. In een aantal gevallen doet de RCE nieuw onderzoek om
cultuurhistorische waarden te duiden en in plannen te vertalen.
Erfgoedinspectie
De Erfgoedinspectie (eveneens ondergebracht bij OCW) is een onafhankelijke inspectie die onder andere toeziet
op het naleven van de Monumentenwet.
Archeologische monumentenzorg: de archeologische tak van de erfgoedinspectie richt zich vooral op de regelgeving
met betrekking tot de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. Daarnaast informeert de Erfgoedinspectie de
verantwoordelijke bewindspersoon over knelpunten in de gang van zaken binnen het archeologisch vakgebied.
Gebouwde monumentenzorg: de Erfgoedinspectie heeft als taak het toezicht op het stelsel van de gebouwde
monumentenzorg, waaronder het toezien op de wet- en regelgeving, thematische inspecties, het registreren van
meldingen en signalen, signaleren van knelpunten in het monumentenbestel en het rapporteren van bevingen c.q.
het doen van aanbevelingen aan de Minister.
Cultuurlandschap: de taken van de inspectie op het gebied van het cultuurlandschap worden niet (meer) door het
Rijk uitgevoerd.
Een aantal taken van de erfgoedinspectie zal in de provincie Groningen zeer waarschijnlijk worden overgenomen
door de ‘Omgevingsdienst Groningen’ (een zogenaamde regionale uitvoeringsdienst) die per 1 november 2013
vanuit Veendam zal gaan opereren. De ‘Omgevingsdienst Groningen’ gaat zich bezighouden met
vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van de Wabo, Wet milieubeheer en
de daaruit voorkomende regelgeving.
Provincie
In ‘Het verhaal van Groningen. Cultuurnota 2013-2016’ geeft de provincie Groningen aan dat cultuur
medebepalend is voor de kwaliteit van het leven en zodoende bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de provincie
Groningen. Zo kan de provincie eisen stellen ten behoeve van het behoud en beheer van archeologische
waarden bij het verlenen van ontgrondingsvergunningen.
Ontgrondingen
Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd: de bodem wordt door afgraving ontdaan van een
laag grond. Ontgrondingen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld de winning van zand en klei of bij de aanleg
van wegen. Ook egalisaties of diepploegen van landbouwgronden zijn ontgrondingen. De laatste decennia is als
gevolg van economische activiteiten het aantal ontgrondingen sterk gestegen, zozeer dat het een bedreiging is
gaan vormen voor natuur en landschap.
Niet in alle gevallen is een vergunning nodig. Een opsomming van de vrijstellingen staat in de ‘Ontgrondingenverordening Groningen 1998’. Meestal moet een vrijgestelde ontgronding gemeld worden bij de provincie. Een
ontgrondingsvergunning is bijvoorbeeld niet nodig voor:
- het doen van archeologische opgravingen door het Rijk, een instelling voor wetenschappelijk onderwijs
of een gemeente die daarvoor een vergunning heeft ingevolge de Monumentenwet;
- ontgrondingen, waarvoor op grond van een onherroepelijk geworden bestemmingsplan een
omgevingsvergunning is vereist.
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In de ontgrondingenverordening van de provincie Groningen wordt wat betreft de cultuurlandschappelijke
waarden alleen aandacht besteed aan (voormalige) dijken. Voor ontgrondingen die strekken tot of tot gevolg
hebben ‘het geheel of gedeeltelijk afgraven van dijken of voormalige dijken, het verflauwen van het talud van
dijken of voormalige dijken, het verlagen van de kruin van dijken of voormalige dijken of het maken of wijzigen
van doorgangen in of overritten over dijken of voormalige dijken’ is een ontgrondingsvergunning nodig. Hier
worden expliciet de zeedijken mee bedoeld (deze komen niet voor in Veendam).
Handhaving
De provincie treedt op als vergunningplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning, oftewel
bij een illegale ontgronding. Er wordt altijd proces verbaal opgemaakt. De illegale ontgrondingen vallen onder de
Wet op de economische delicten. Het is aan Justitie om te bepalen of een boete wordt opgelegd. Eventueel
moeten de reeds uitgevoerde ontgrondingen worden hersteld.
Archeologisch depot
De provincie heeft (mits gemeenten niet zelf beschikken over een archeologisch depot) een wettelijke depottaak,
wat inhoudt dat alle vondsten en documentatie behorend bij archeologisch onderzoek bewaard dienen te worden
in het provinciaal depot voor bodemvondsten (artikel 51 en 52 Monumentenwet 1988). De provincies
Groningen, Friesland en Drenthe beschikken over een gezamenlijk depot, het Noordelijk Archeologisch Depot
(NAD), dat in Nuis gehuisvest is.
Vondstmeldingen
In het Cultuurconvenant tussen Rijk en provincie is afgesproken dat de provincie de archeologische
vondstmeldingen van amateurs gaat registreren.
Attentiegebieden
Verder krijgt de provincie op basis van de nieuwe wetgeving de mogelijkheid om zogenoemde archeologische
attentiegebieden aan te wijzen (artikel 44 Monumentenwet 1988). Voor deze attentiegebieden dienen gemeenten
binnen een bepaalde periode een nieuw bestemmingsplan te maken, waarin bescherming van archeologische
waarden is geregeld.
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7. Gemeentelijk beleid op het gebied van archeologie en cultuurhistorie
Behoud waardevolle relicten
De gemeente Veendam zet middels onderhavige beleidsnota in op het behoud van waardevolle archeologische,
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke relicten (zoals aangegeven op de Beleidskaart archeologie en
cultuurhistorie). Behoud betekent dat behoud in situ (ter plekke) wordt nagestreefd. Indien behoud niet aan de
orde is of niet aan de orde kan zijn, zal de gemeente eisen dat afdoende onderzoek wordt verricht, uit te voeren
naar de richtlijnen die daaraan in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) zijn gesteld.
Zowel behoud als onderzoek worden geborgd door het bestemmingsplan. Waardevolle terreinen en gebieden,
waar een grote kans bestaat op de aanwezigheid van archeologische resten (zie beleidskaart archeologie: hoge
verwachting), worden door de gemeente in het bestemmingsplan beschermd door middel van een
vergunningenstelsel. Bodemverstorende activiteiten zijn alleen toegestaan met een omgevingsvergunning.
Archeologisch onderzoek
De gemeente eist bij planvoornemens in gebieden waar archeologische resten worden verwacht (deze gebieden
zijn op de beleidskaart archeologie aangegeven) minimaal een bureauonderzoek. Bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten binnen de genoemde gebieden dient door de
initiatiefnemer een archeologisch bureauonderzoek te worden aangeleverd, waarin staat aangegeven of er
archeologische waarden te verwachten zijn. Doorgaans zal ook vervolgonderzoek (veldonderzoek) aan de orde
zijn, tenzij uit het archeologische bureauonderzoek naar voren is gekomen dat:
- de voorgenomen bodemingrepen de archeologische resten niet of nauwelijks zullen schaden;
- de waarde van de archeologische resten binnen het plangebied niet groot of nihil is, bijvoorbeeld door
bodemverstoringen, overbouwingen of een onjuiste vermelding van de omvang van een archeologisch
terrein op de Archeologische Monumentenkaart (en als zodanig opgenomen op de beleidskaart
archeologie).
Veldonderzoeken dienen om de omvang, conditie en waarde van de archeologische waarden vast te stellen.
Veldonderzoek kan de vorm hebben van een oppervlaktekartering, booronderzoek, geofysisch onderzoek (nondestructief), proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding of opgraving. Proefsleuvenonderzoek,
archeologische begeleiding en opgraving zijn doorgaans pas aan de orde, nadat omgevingsvergunning is verleend
(het laten verrichten van onderzoek is dan een voorwaarde bij verlening van de omgevingsvergunning). Bij grote
projecten (nieuwbouwwijken, industrieterreinen, etc.) moet het veldwerk in het stadium van de planvorming
worden uitgevoerd.
De gemeente laat onderzoeksresultaten en de in onderzoeksrapportages geformuleerde adviezen beoordelen
door een onafhankelijke organisatie met professionele archeologische kennis. De gemeente kan deze organisatie
ook vragen zelf een onafhankelijk bureauonderzoek uit te voeren. Bureauonderzoeken dienen te voldoen aan de
eisen die hieraan in de KNA worden gesteld.
In die gevallen waarin tot verlening van een omgevingsvergunning wordt overgegaan onder de voorwaarde dat
archeologisch veldonderzoek (proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding, opgraving) wordt uitgevoerd,
zal de gemeente middels een door haar opgesteld of geaccordeerd Programma van Eisen (PvE) inhoudelijke en
procedurele eisen ten aanzien van het onderzoek aan de initiatiefnemer opleggen.
Veroorzakerprincipe
De Monumentenwet (1988) kent het zogenaamde veroorzakerprincipe: dit betekent dat initiatiefnemers van
ruimtelijke plannen zelf de kosten van het volledige archeologisch onderzoek dienen te dragen. De gemeente
hecht grote waarde aan (onafhankelijke) bureauonderzoeken omdat middels deze onderzoeken de noodzaak
voor (kostbaar) veldonderzoek kan worden vastgesteld. Veldonderzoek dat geen basis vindt in een
bureauonderzoek dient te worden voorkomen.
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Bebouwd gebied
De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen grote delen van de bebouwde kernen binnen de gemeente vrij te
stellen van onderzoeksverplichtingen. De reden hiervoor is de verstoring die moderne bebouwing (funderingen,
onderkelderingen, bouwrijp maken) al aan archeologische resten heeft toegebracht, zodat een
onderzoeksverplichting niet te rechtvaardigen is.
In die gebieden in het stedelijk gebied waar volgens de oudste kadastrale minuten bebouwing aanwezig was, kan
behoud van mogelijk aanwezige archeologische resten wel aan de orde zijn. Deze gebieden zijn op de
beleidskaart aangegeven als historische kernen en bebouwing. Bij een planvoornemen (met bodemingrepen) in
dergelijke gebieden zal middels archeologisch onderzoek allereerst de aanwezigheid en vervolgens, indien aan de
orde, de omvang, kwaliteit en waarde van archeologische resten moeten worden bepaald. Indien waardevolle
resten aanwezig zijn, zal worden bepaald of behoud in situ wenselijk is, afgemeten tegen het economisch belang
van het planvoornemen. Indien mogelijk zal gezocht worden naar mogelijkheden om het gewenste behoud (zo
veel mogelijk) te combineren met het planvoornemen. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, zal worden
overgegaan tot onderzoek. De gemeente Veendam bepaalt de randvoorwaarden voor het onderzoek (PvE); de
initiatiefnemer draagt de kosten van het onderzoek.
Buitengebied
In het buitengebied streeft de gemeente Veendam behoud van archeologische en cultuurhistorische vindplaatsen
na. Wijzigingen aan het maaiveld (egalisaties, afgraven en ontgronden) en diepe bodembewerkingen
(mengwoelen, diepploegen e.d.) zullen doorgaans niet worden toegestaan. Op vergunningaanvragen wordt
geadviseerd door een onafhankelijke organisatie met professionele archeologische kennis.
Delen van het buitengebied zijn, op basis van vastgestelde bodemverstoringen of op basis van een geringe kans
op de aanwezigheid van archeologische resten, vrijgesteld van onderzoeksverplichting (zie de Beleidskaart
Archeologie en Cultuurhistorie).
Vondst- en onderzoeksmeldingen
De Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie en de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie zijn bepalend
voor de archeologische monumentenzorg binnen de gemeente Veendam. Daarom is het vereist dat nieuwe
archeologische informatie direct aan de gemeente ter hand wordt gesteld. Eens per twee jaar zal deze informatie
in de beleidskaart en zo nodig de beleidsnota, worden verwerkt. De beleidskaart zal vervolgens opnieuw door het
College van B&W worden vastgesteld.
Gemeentelijke ondersteuning archeologie
Omdat voor de inhoudelijke beoordeling van archeologische vraagstukken specifieke kennis is vereist, zal de
gemeente Veendam hiervoor (indien nodig) een onafhankelijke deskundige inschakelen. Het betreft onder meer
het uitvoeren van bureauonderzoeken (ten behoeve van adviezen over ruimtelijke ingrepen en aanvragen voor
een omgevingsvergunning), het opstellen van Programma’s van Eisen, het aanvragen en beoordelen van offertes,
het aanbesteden van onderzoek uitgevoerd door marktpartijen, het controleren van onderzoek en het beoordelen
van archeologische rapportages.
Inzet vrijwilligers
De gemeente streeft ernaar vrijwilligers te betrekken bij archeologisch veldonderzoek. De inzet van vrijwilligers
kan middels een PvE worden geregeld.
Depot
De provincie Groningen heeft ten behoeve van bodemvondsten die bij onderzoek in de provincie tevoorschijn
zijn gekomen, depotruimte in Nuis ingericht (Noordelijk Archeologisch Depot). De gemeente Veendam beschikt
niet over een gemeentelijk archeologisch depot en is derhalve verplicht van de provinciale depotruimte in Nuis
gebruik te maken.
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Historische (steden)bouwkunde en de bovengrondse monumentenzorg
Voor het gemeentelijk beleid op het gebied van de historische (steden)bouwkunde en de bovengrondse
monumentenzorg (gebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten, en beschermde gezichten) wordt verwezen
naar de ‘Nota gemeentelijk erfgoedbeleid van de gemeente Veendam’.
Cultuurhistorie en cultuurlandschap
Het gemeentelijk beleid op het gebied van de cultuurhistorie en het cultuurlandschap is voor een deel
meegenomen onder het archeologiebeleid. Cultuurhistorische waardevolle terreinen kennen vaak een
archeologische component en zijn daarom ondergebracht bij de archeologie. Het betreft terreinen met (de resten
van) oude kerken, pastorieën, een synagoge, begraafplaatsen, veenborgen en buitenplaatsen (WR-a1), en
historische boerderijplaatsen en historische kernen, bebouwing en vallaten (WR-a2). Cultuurlandschappelijke
waarden, zoals de cultuurhistorisch en cultuurlandschappelijk waardevolle waterlopen, en de oude wegen zijn bij
de archeologische waarden meegenomen en geborgd (dubbelbestemming WR-a2).
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8. Beleidskaart: archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke
waarden
De Beleidskaart archeologie omvat archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden in de
gemeente Veendam. De kaart is samengesteld op basis van de volgende gegevens:
- AMK-terreinen: archeologisch waardevolle terreinen, zoals deze staan aangegeven op de Archeologische
Monumentenkaart voor de provincie Groningen;
- andere archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke terreinen of lijnelementen zoals
ingetekend op historische kaarten uit het midden van de 17de eeuw tot circa 1900:
• oude kerken, synagoge, pastorieën en begraafplaatsen
• boerderijen
• oude wegen
• cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle waterlopen
• historische kernen en bebouwing en vallaten (sluizen);
- archeologische verwachtingswaarden;
- Archis-waarnemingen (vindplaatsen);
- waarnemingen en vindplaatsen uit archeologische onderzoeksrapporten (zie Literatuurlijst);
- gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;
- cultuurhistorische waarden uit de 19de eeuw;
- literatuur met betrekking tot bovengenoemde zaken.
Hieronder wordt nader ingegaan op de waarden die in de gemeente Veendam aanwezig zijn.
Archeologisch waardevolle terreinen (AMK-terreinen)
Op het grondgebied van de gemeente Veendam zijn 21 archeologisch waardevolle terreinen aanwezig die zijn
opgenomen op de Archeologische Monumentenkaart van de provincie Groningen. Acht van deze terreinen
kennen de status van “terrein van zeer hoge archeologische waarde”, acht staan aangegeven als “terrein van hoge
archeologische waarde” en nog eens vijf als “terrein van archeologische waarde” (op de beleidskaart: pioenroze
vlakken). Dit onderscheid is beleidsmatig niet van belang. Binnen de gemeente zijn geen wettelijk beschermde
archeologische terreinen (rijksbelangen) aanwezig. De gemeente is derhalve zelf verantwoordelijk voor de
vergunningverlening in gebieden met bekende en te verwachten archeologische waarden.
Bij de op de AMK geregistreerde archeologisch waardevolle terreinen gaat het om nederzettingslocaties uit de
midden-steentijd ofwel het mesolithicum (8800-4900 v. Chr.). Tijdens een inventarisatie in het kader van de
herinrichting Groningen zijn deze nederzettingslocaties aan het licht gekomen en de terreinen met een gave
bodemopbouw zijn op de Archeologische Monumentenkaart gezet. Het betreft de volgende AMK-terreinen:
- nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de noordkant van de Verbindingsweg bij Wildervank
(nr. 7198);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum tussen het Oosterdiep en de spoorlijn bij Wildervank
(nr. 7199);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum langs de Ringsloot ten noordoosten van Ommelanderwijk
(nr. 7201);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de Borgercompagniester Zwarteweg te Borger-compagnie
(nr. 7262);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de zuidkant van de Verbindingsweg bij Wildervank
(nr. 7271);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in de Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7272);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in de Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7273);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in de Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7275);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Zuider-Eendracht bij Numero Dertien (nr. 7282);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7283);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7284);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 7285);
- nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de Borgercompagniester Zwarteweg te Wildervank
(nr. 10277);
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-

nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Wildervankster Participantenverlaat (nr. 11981);
nederzettingssporen uit het mesolithicum in Borgerswold aan de westkant van Veendam (nr. 13491);
nederzettingssporen uit het mesolithicum in Borgerswold aan de westkant van Veendam (nr. 13492);
vuursteenbewerking uit het mesolithicum in Borgerswold aan de westkant van Veendam (nr. 13493);
vermoedelijke nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de westkant van Borgercompagnie
(nr. 14727);
nederzettingssporen uit het mesolithicum in Polder Het Westerdiep bij Veendam (nr. 14728);
nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de westkant van Borgercompagnie (nr. 14729);
nederzettingssporen uit het mesolithicum aan de westkant van Borgercompagnie (nr. 14730).

Figuur 37: Archeologische Monumentenkaart gemeente Veendam (bron: Archis2).

Andere archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle terreinen (nog niet geregistreerd op de AMK)
Uit archeologische (veld)onderzoeken is een aantal waardevolle locaties naar voren gekomen, die
behoudenswaardig zijn. Deze terreinen zijn aangeduid in paars, geel en oranje. Het gaat daarbij om ‘Veenborgen
en buitenplaatsen’, ‘Oude kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen’ en ‘Boerderijen’.
Veenborgen en buitenplaatsen (geel omlijnde, gerasterde terreinen)
Uit de begintijd van de grootschalige ontginningen is uit Veendam en Wildervank een aantal veenborgen en
buitenplaatsen bekend die indertijd langs het Oosterdiep en het Westerdiep zijn gebouwd. De gebouwen zijn
verdwenen. Wat resteert, zijn de archeologische sporen en delen van de terreininrichting. De volgende
veenborgen c.q. buitenplaatsen zijn als cultuurhistorisch waardevol terrein op de beleidskaart gezet:
- Sorghvliet: deze veenborg werd rond 1647 door Adriaan Geerts Wildervanck in een bocht van het
Oosterdiep in Veendam gebouwd. Op de kadastrale minuut uit 1818 is van Sorghvliet alleen nog het
grachtenstelsel over. Bij archeologisch onderzoek op het terrein van Sorghvliet in augustus 2012 zijn
onder meer funderingssporen, waterputten en de restanten van een bijgebouw aangetroffen. De
contouren van het terrein zijn tegenwoordig nog deels herkenbaar;
- Veenlust: aanvankelijk als het Ommelanderhuis (het compagnieshuis van de Ommelander Compagnie,
gesticht midden 17de eeuw) aan het Beneden Oosterdiep te Veendam gebouwd (gesloopt 1883). Na 1883
is op deze locatie de Buitensociëteit Veenlust neergezet. Het gebouw stond in 1883 op de
Wereldtentoonstelling (Internationale, Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling) te Amsterdam en
werd na afloop verkocht en verscheept naar Veendam;
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Vrede en Rust ofwel Vredenrust: werd vóór 1775 aan het Beneden Westerdiep in Veendam gebouwd
(gesloopt in1908);
Somerlust: in de late 17de eeuw gebouwd aan het Beneden Westerdiep (aan de landzijde op de hoek
Scholthuizen), gesloopt in 1910;
Op de Beckeringhkaart uit 1781 staat ten oosten van Somerlust nog een terrein ingetekend. Het betreft
mogelijk een overtuin van Somerlust;
Buitenwoel: werd vóór 1806 aan het Beneden Westerdiep (landzijde) te Veendam gebouwd, gesloopt in
1908;
Offerhaus: heeft gestaan aan het Beneden Oosterdiep in Veendam (op de Beckeringhkaart benoemd als
Profes Offerhaus; gesticht tussen 1728 en 1779);
Forsten (aan de noordoostkant van Wildervank);
Woortman: lag tussen het Oosterdiep en het Westerdiep in Wildervank;
Venema (zo genoemd op de Beckeringhkaart uit 1781) stond aan het Westerdiep in Veendam;

Afbeelding 38: Foto van de veenborg Veenlust aan het Beneden Oosterdiep te Veendam (bron: www.remeijer.nl/ansichtkaarten).

-

-

Woellust was de enige veenborg in Wildervank en stond aan het Middenverlaat, op de grens van
Veendam en Wildervank (1745/1746 – 1783). Dit terrein is overbouwd geweest door de
fabrieksgebouwen van Duintjer en is nu grotendeels bebouwd met woningen. De voormalige veenborg
Woellust staat niet als cultuurhistorisch waardevol terrein op de beleidskaart, maar als aandachtspunt
(paars omlijnd terrein);
Een omgracht terrein ten zuiden van Woellust. Er is geen naam van deze buitenplaats bekend;
Bij de westelijke knik in het voormalige Zuidwendinger Hoofddiep moet volgens historische kaarten nog
een groot huis gestaan hebben met de naam Drieborg (mogelijk een Compagnieshuis uit 1700,
afgebroken vóór 1781). Dit huis is als aandachtspunt op de beleidskaart gezet (groen vierkantje met
zwarte stip). De exacte locatie van deze behuizing is niet bekend.
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Afbeelding 39: Boerderij-erf naast het terrein van de voormalige veenborg Somerlust (foto Libau).

Oude kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen (op de beleidskaart: paars omlijnde, gearceerde terreinen)
In de gemeente Veendam zijn verschillende terreinen aanwezig waarop kerken uit de 17de eeuw en later staan of
hebben gestaan. Daarnaast is de locatie van de eerste synagoge ingetekend op de beleidskaart. Tevens is een
aantal begraafplaatsen op de kaart gezet. Het gaat om de volgende terreinen:
- kerk en kerkhof te Wildervank vanaf 1659;
- kerk en kerkhof te Veendam d.d. 1660;
- hervormde pastorie te Veendam;
- kerk en pastorie RK gemeente in Veendam;
- Joodse synagoge, toegangslaan en bijbehorende huizen in 1818 te Veendam;
- Doopsgezinde kerk en pastorie in Veendam;
- Lutherse kerk en pastorie in Wildervank d.d. 1760;
- hervormde pastorie te Wildervank;
- hervormde kerk Ommelanderwijk;
- Joodse begraafplaats d.d. 1741;
- RK begraafplaats Boven Oosterdiep.
Boerderijplaatsen (op de beleidskaart: oranje omlijnde, gerasterde terreinen)
Langs het Oosterdiep en het Westerdiep in Veendam en Wildervank, het Borgercompagniesterdiep, het
Ommelanderdiep en het Zuidwendingerdiep werden na de ontginning van het veen boerderijen gebouwd op de
vrijgekomen kavels langs de hoofddiepen. Op de kaart van Lubbers uit 1652 zijn geen boerderijplaatsen
ingetekend. Op de kaart van Beckeringh uit 1781 staan aan de landzijde van het Oosterdiep en langs een deel van
het Borgercompagniesterdiep en het Ommelanderdiep boerderijen aangegeven. Op historisch kaartmateriaal uit
de eerste helft van de 19de eeuw is te zien dat dan ook langs het Westerdiep boerderijen zijn gebouwd en dat de
bebouwing langs de andere diepen ook dichter is geworden. De op de beleidskaart opgenomen historische
boerderijplaatsen betreffen de boerderijen die voorkomen op de oudste kadastrale minuten uit 1818.
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Afbeelding 40: Boerderijplaatsen langs de diepen in de gemeente Veendam, Topografische militaire kaart uit circa 1850. (bron:
www.watwaswaar.nl)

Historische kernen, bebouwing, scheepswerven en verlaten/vallaten (blauw gearceerde terreinen)
Op basis van de kadastrale minuten zijn de begrenzingen van de historische bebouwingslinten en
bebouwingsclusters vastgesteld. Een aantal van de geïnventariseerde locaties vormt direct of indirect een
aanwijzing voor de aanwezigheid van een mogelijke archeologische vindplaats. Zo kan een historisch
bebouwingscluster duiden op bewoning uit de 17de eeuw. Behalve historische bebouwingslinten en
bebouwingsclusters betreft het ook specifieke locaties, zoals houtzagerijen, verlaten/vallaten en een
duiker/pomp, scheepswerven en lijnbanen, molens en een steenbakkerij.
Soortgelijke locaties en moderne industriecomplexen zijn als aandachtspunt op de beleidskaart gezet. Het
onderscheid tussen de weergave als historische bebouwing en aandachtspunt is gemaakt op basis van de
ouderdom van het betreffende object. De oudere objecten zijn op de archeologische beleidskaart opgenomen als
historische bebouwing, mits de ligging en begrenzing ervan bekend waren. Over het algemeen betreft het
scheepswerven en molens die op de kadastrale minuut uit 1818 staan aangegeven.
Sommige scheepswerven zijn als historische bebouwing en als aandachtspunt weergegeven. Dit heeft te maken
met de situering van deze scheepswerven binnen een groter complex van historische bebouwing, waarbij het
noodzakelijk werd geacht om de specifieke ligging van het object binnen een dergelijk complex aan te geven.
Ook de vroeg-19de-eeuwse molens zijn twee maal op de beleidskaart aangegeven. Alle molens zijn in ieder geval
als aandachtspunt (puntlocatie zonder weergave van het exacte oppervlak van het object) aangeduid. Bij de
oudste molens is het echter wenselijk om deze als zone van historische bebouwing aan te duiden, zodat aan deze
molenlocaties beleid kan worden gekoppeld.
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Historische bebouwing
- verschillende locaties met historische bebouwing in Veendam, zoals langs het Westerdiep en de kern
tussen de diepen;
- verschillende locaties met historische bebouwing in Wildervank, zoals langs het Oosterdiep en het
gebied tussen de diepen.
Houtzagerij
- houtzagerij Welgelegen van K. en J. Wilkens aan het Boven Oosterdiep in Veendam, een deel van het
terrein is nog aanwezig;
- houtzaagmolen Windlust uit circa 1792.
Verlaten/vallaten en duiker/pomp
- Benedenverlaat in het Westerdiep in Veendam;
- Bovenverlaat of Middenverlaat op de grens van Veendam en Wildervank, mogelijk uit 1652;
- Ommelanderverlaat te Ommelanderwijk sinds circa 1660;
- Batjesverlaat in het Oosterdiep bij Bareveld rond 1764;
- Duiker of pomp in de Oude Ae onder het Beneden Dwarsdiep.
Scheepswerven en lijnbanen
- scheepstimmerwerf en loods van T.F. Rogaar aan het Beneden Dwarsdiep te Veendam;
- werf met bergplaats van D.H. Holthuis;
- scheepstimmerwerf en bergplaats van Ph. Rogaar aan het Oosterdiep (landzijde) te Veendam;
- scheepstimmerwerf en werkplaats uit 1862 van W.H. Bieze aan het Beneden Oosterdiep in Veendam,
hier werd in 1869 de leerlooierij van J.G. Hoetjer opgericht;
- scheepstimmerwerf met bergplaats van J.J. Pik aan het Westerdiep tegenover de Kerklaan in Veendam
(vóór 1765 opgericht);
- scheepstimmerwerf van J.H. Nibbelke aan het Oosterdiep in Veendam;
- scheepstimmerwerf van O.H. Holthuis aan het Oosterdiep te Veendam tot 1851;
- scheepstimmerwerf en bergplaats van T.J. Pik aan het Westerdiep te Veendam (landzijde), mogelijk al
aanwezig in 1700;
- scheepswerf van F.T. Rogaar ten westen van het Westerdiep in Veendam;
- scheepswerf en huis van de erven P.M. van der Werf aan het Westerdiep te Wildervank;
- scheepstimmerwerf van R. Lieuwes/Lewes aan het Oosterdiep te Wildervank (eerst in Veendam en later
in Wildervank);
- scheepstimmerwerf van rentenier T.J. Schuringa aan het Oosterdiep te Wildervank;
- scheepstimmerwerf en huis van H. Wilkens/Wilkes aan het Oosterdiep te Wildervank;
- scheepstimmerwerf en schuur van R.H. van der Werf aan het Oosterdiep in Wildervank;
- scheepstimmerwerf van H.R. van der Werf aan het Oosterdiep in Wildervank;
- lijnbaan van A.T. Schuringa;
- lijnbaan en touwslagerij H.N. Sikkens;
- lijnbaan van H.A. Lukkien;
- lijnbaan en huis van P.K. Koops.
Molens (op de beleidskaart ook aangeduid als een groene cirkel met daarin een zwart kruis)
- paardengrutmolen aan het Westerdiep in Veendam;
- oliemolen en erf van K.J. de Boer op de grens van Veendam en Wildervank;
- watermolen van J.W. Mulder ten oosten van de N33.
Steenbakkerij
- steenbakkerij Het Noorden aan de Ommelanderwijk en Zuidwending van F. Wilkens 1800-1969.
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Cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle lijnelementen
Waterlopen
De meest waardevolle kanalen, wijken en sloten in de gemeente Veendam zijn opgenomen op de beleidskaart,
evenals de rivier de Oude Ae. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gedempte en nog aanwezige (delen van)
historische waterlopen. De nog aanwezige lijnelementen zijn aangegeven met een ononderbroken blauwe lijn; de
reeds gedempte waterlopen zijn aangegeven met een blauwe stippellijn. De volgende waterlopen zijn als lijnelement
aangegeven op de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie:
-

Oude Ae ten noorden van het Beneden Dwarsdiep – nog aanwezig;
Oude Ae ten zuiden van het Beneden Dwarsdiep – gedempt/opgenomen in vijverpartijen;
Westerdiep Wildervank – alleen meest zuidelijke deel gedempt;
Westerdiep Veendam – grotendeels gedempt;
Beneden Dwarsdiep – gedempt;
Oosterdiep (tot Pieter Sneeuwplein) – nog aanwezig;
Oosterdiep (ten noorden van Pieter Sneeuwplein) – gedempt;
Stadskanaal – nog aanwezig;
Korte Wijkje (grens Wildervank en Veendam) – gedempt;
Molenwijk – nog aanwezige deel;
Nieuwe Meedener Diep / Zuidwending – gedempt;
Ommelanderwijk – gedempt;
Dwarsdiep Wildervank (nog aanwezig);
Jachtveensloot (bij Sluisweg) – gedempt;
Jachtveensloot (tussen Veendam-Musselkanaal en gemeentegrens) – gedempt;
Kibbelgaarnderwijk – gedempt;
Tripscompagniesterdiep – nog aanwezig;
Pieter Jan Schutslinie/Achtersloot – nog aanwezig;
Bovendijks Veensloot/Bovenveensloot/Bovenveendijksloot – nog aanwezig;
Ringsloot – nog aanwezig;
Dalkanaal – nog aanwezig;
Borgercompagniester Hoofddiep (ten noorden van Borgercompganie 212) – gedempt;
Borgercompagniester Hoofddiep (ten zuiden van Borgercompganie 212) – nog aanwezig;
Wijkrestant ter hoogte van 5e Laan Wildervank (nog aanwezig);
Wijkrestant bij sportterrein (nog aanwezig);
Wijkrestant toegang jachthaventje (nog aanwezig);
Wijk Goudenregenstraat (nog aanwezig);
Wijkrestant ter hoogte van 24e Laan (nog aanwezig);
Wijk nabij 42e laan (nog aanwezig).

Wegen
De historische wegen in de gemeente Veendam liggen vrijwel allemaal langs de gegraven waterlopen en maken
daarmee deel uit van de wijken- en diepenstructuur. De Woortmanslaan vormt hierop een uitzondering. Deze is
daarom als afzonderlijk historisch lijnelement op de beleidskaart opgenomen (bruine lijn).
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Aandachtspunten (industrie e.d.: groen vierkantje met zwarte stip + nr ...; molens: groene cirkel met zwart kruis + nr m...)
Een aantal historische scheepswerflocaties, industriecomplexen, molens en andere relicten zijn als
“Aandachtspunt” op de Beleidskaart Archeologie aangegeven. Aan deze locaties zijn geen bestemmingsplanregels
met de Waarde archeologie (WR-a) gekoppeld. Toch dient men er bij ingrepen op dergelijke locaties op bedacht
te zijn dat er in het verleden industriecomplexen, scheepswerven, een veenborg, molens of andere objecten
hebben gestaan, die van belang zijn geweest voor de geschiedenis en de economische ontwikkeling van het
gebied. Mogelijk zijn hiervan nog resten aanwezig die het documenteren waard zijn.
Veenborg (donkerpaars omlijnd terrein i.p.v. groen vierkantje met zwarte stip)
Woellust was de enige veenborg in Wildervank en stond aan het Middenverlaat, op de grens van Veendam en
Wildervank (1745/1746 – 1783). Dit terrein is overbouwd geweest door de fabrieksgebouwen van Duintjer en is
nu grotendeels bebouwd met woningen. De voormalige veenborg Woellust staat niet als cultuurhistorisch
waardevol terrein op de beleidskaart, maar wel als aandachtspunt.
Compagniehuis
Bij de westelijke knik in het voormalige Zuidwendinger Hoofddiep moet volgens historische kaarten nog een
groot huis gestaan hebben met de naam Drieborg (mogelijk een Compagnieshuis uit 1700, afgebroken vóór
1781). De exacte locatie van deze behuizing is niet bekend (nr. 33).
Aardappelmeelfabrieken
- aardappelmeelfabriek Excelsior aan het Beneden Verlaat in Veendam, gesticht door Meihuizen & Boon
(1861-1937). Deze fabriek ging in 1930 op in de NV W.A. Scholten’s Aardappelmeelfabriek (nr. 4);
- aardappelmeelfabriek van O.J. Meijer (landbouwer) in Zuidwending sinds 1894; Meijer had gedurende 4
maanden een aardappelmeelfabriekje in zijn eigen boerderij; later ging hij over op het schillen en drogen
van aardappels en verkocht de gedroogde schijfjes. Nog weer later ging hij over op het verbouwen en
drogen van groenten (nr. 37);
- aardappelmeelfabriek Kaiser, Van Linge & Co. aan het Boven Westerdiep in Veendam; opgericht in
1878, afgebrand in 1884, herbouwd door DWM en afgebroken rond 1936 (nr. 17);
- aardappelmeelfabriek DWM (Duintjer, Wilkens en Meihuizen) aan het Boven Oosterdiep te Wildervank,
1871-1982, vanaf 1963 AVEBE. In 1900 werd een spooraansluiting bij de NOLS aangevraagd, deze
werd pas in 1910 verkregen. De fabriek ging ook dextrine produceren (nr. 18);
- aardappelmeelfabriek Veenhoven, Schuringa & Co. ten oosten van het Oosterdiep in Wildervank uit
1873 (nr. 23);
- Leeuwarder aardappelmeel- en stroopfabriek, opgericht door Everts, Hora Adema & Co. in 1869 aan het
Wildervanker Stadskanaal, later ‘Bareveld’ 1871-1941 in Bareveld (nr. 27);
- aardappelmeelfabriek H. Wolda & Co. (1867) later ‘Coöperatieve Vereniging Veendam en Omstreken’
aan het Beneden Oosterdiep te Veendam (nr. 7);
- aardappelmeelfabriek van E. van Linge 1868 aan het Beneden Oosterdiep te Veendam, behalve
aardappelmeelfabriek ook een houtzagerij en een scheepswerf (nr. 9);
- aardappelmeelfabriek van K. en J. Wilkens e.a. 1869-ca. 1926 aan het Noorderkwartier in Zuidwending,
kwam in 1962 in handen van W.A. Scholten. Ook deze fabriek ging over op dextrineproductie (nr. 34);
- aardappelmeelfabriek van Wilkens en Panneman (Panman) te Ommelanderwijk (oostelijke fabriek),
opgericht in 1878 en in 1880 verkocht aan K. en J. Wilkens. De fabriek is in 1929 ontploft en herbouwd
aan het Boven Oosterdiep. Vanaf dat moment in gebruik als dextrinefabriek (nr. 36).
- aardappelmeelfabriek van Smit, Vos, Zeven & Co. te Ommelanderwijk (westelijke fabriek; opgericht in
1878 en afgebrand in 1884. E. van Linge herbouwde de fabriek (nr. 35);
- aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten (1866-1897) aan de Havenstraat te Veendam (nr. 13);
- aardappelmeelfabriek De Eersteling (1898-1935) in Borgercompagnie (nr. 1).
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Steenbakkerijen, pannenfabrieken en kalkovens
- steenbakkerij De Vrieze (1897-1915) aan het Stadskanaal bij Bareveld (nr. 28);
- steenbakkerij F.W. Zuiderveen, later Everts aan het Westerdiep/Langeleegte in Veendam (1840-1967)
(nr. 16);
- steenbakkerij D. Bosscher & Co. aan de Molenstreek (1864-1915) (nr. 31);
- steenbakkerij T.J. Schuringa aan het Oosterdiep in Wildervank (1856-1901/1915) (nr. 24);
- pannenfabriek A.J. Duintjer aan het Beneden Verlaat in Veendam (1875-ca. 1928) (nr. 2);
- kalkovens ten oosten van het Oosterdiep in Wildervank (nr. 21).
Strostof- en strokartonfabrieken
- Stroostoffabriek Phoenix op de hoek Molenstreek-Noorderkwartier, opgericht door E. en W. Everts en
V.J.A. Wilkens (1891-1964); in 1927 uitgebreid met een papierfabriek (nr. 32);
- Strokartonfabriek De Vrijheid (coöperatieve vereniging) aan de Molenstreek te Veendam, 1903 (nr. 30).
Scheepswerven
- Eerst scheepswerf, vanaf 1869 looierij ten oosten van het Oosterdiep in Veendam (nr. 12);
- scheepstimmerwerf van G.B. van der Werf aan het Westerdiep te Veendam, ten noorden van het
Beneden Verlaat (vóór1818 – tot midden 19de eeuw). Op deze plaats stond later de aardappelmeelfabriek
Meihuizen-Boon (nr. 3);
- scheepstimmerwerf van J.H. Bieze op de hoek van het Westerdiep en het Beneden Dwarsdiep in
Veendam rond 1830. H.J. Bieze verkocht de werf in 1863. De werf, zowel een dwarshelling als een
langshelling, kwam later in handen van Grol, in ieder geval tot 1917 (nr. 5).
Verlaten/vallaten
- verdwenen verlaat in het Oosterdiep op kaart van Lubbers uit 1652 (nr. 8);
- verdwenen verlaat in Oosterdiep op kaart van Lubbers uit 1652 (nr. 11);
- Oud Verlaat in Oude Ae uit 1612 of ouder op de kaart van Lubbers uit 1652 (nr. 19).
Houtzagerijen
- houtzagerij aan de Nijverheidsstraat in Wildervank uit 1902 (nr. 20);
- houtzagerij E. van Linge ten oosten van het Oosterdiep in Veendam uit 1902 (nr. 10).
Paardengrutmolens
- Paardengrutmolen (rosmolen) van J.K. Mulder aan het Westerdiep oostzijde te Veendam, vóór 1832 (nr.
m2);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van R.J. de Graaf aan het Beneden Westerdiep oostzijde te Veendam,
vóór 1832 (nr. m11);
- Rosmolen, grutterij bij Borgercompagnie (nr. m19);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van weduwe R.G. Giezen aan het Oosterdiep westzijde te Veendam, vóór
1832 (nr. m10);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van J.H. Bakker aan het Beneden Oosterdiep westzijde te Veendam, vóór
1832 (nr. m15);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van G.J. Muller aan het Beneden Oosterdiep westzijde te Veendam, vóór
1832 (nr. m16);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van R.H. Veendam aan het Beneden Oosterdiep westzijde te Veendam,
vóór 1832 (nr. m20);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van G.J. Klunder in Wildervank, vóór 1832 (nr. m27);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van J.H. Rubinga aan het Oosterdiep westzijde, zuidelijk van de Dalweg
(nu: 36e Laan), vóór 1832 (nr. m28);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van H.J. Brouwer in Wildervank, vóór 1832 (nr. m30);
- Paardengrutmolen (rosmalen) van H.R. Meinardi aan het Beneden Oosterdiep westzijde te Veendam,
vóór 1832 (nr. m9);
- Paardengrutmolen (rosmolen) van W.B. Jansing, Boven Westerdiep oostzijde te Veendam, vóór 1832
(nr. m22);
- Boerderij met grutterij bij Zuidwending, in 1805 of 1815 boekweitmolen van J.J. Vegter (nr. m46).
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Koren- en pelmolens:
- Koren- en pelmolen van R.H. Bossema tussen de Middenweg en het Westerdiep (in de buurt van het
Sinnigeslaantje) te Veendam, 1799-1830 (verbrand), in 1831 herbouwd. In 1825 verkreeg J.H. Kemper
en/of H. Nauta Muntinghe toestemming om maalstenen aan te brengen in de pelmolen. J. Tholema was
de molenaar. In 1861 brandde de molen weer af en werd direct hersteld. In 1911 is de maalinrichting
gemechaniseerd en werd de molen deels ontmanteld (nr. m4);
- Koren-, pel en moutmolen in 1705/1708 aan de Molenstreek te Veendam (voormalige
Heerepoortmolen uit de Stad); in 1800 van H.H. van der Veen; in 1810 van A.J. Busch. In 1848 werd de
molen door brand verwoest en werd na de brand verplaatst (zie hieronder)(nr. m34);
- Koren- en pelmolen A.J. Busch aan de Veendammer Molenstreek 13 uit circa 1848. Nu veel dichter bij
het Oosterdiep en verder van de weg af dan de voorganger. In 1880 opgebrand. De molen werd in 1853
ingericht tot oliemolen en in 1872 voorzien van een stoommachine. De romp van de molen staat nog
steeds aan de Molenstreek (nr. m17) en is gemeentelijk monument;
- Korenmolen uit circa 1657 bij het Middelste of Eerste Verlaat oostzijde te Wildervank (op een
molenberg om boven de bebouwing uit te kunnen komen), verdwenen in 1827 (nr. m23);
- Koren- en pelmolen van H. Mulder aan de westzijde van het Oosterdiep en ten noorden van de 11de
Laan in Wildervank (1818-1924 (afgebroken)). De molen was eigendom van J.H. Doornbosch en S.
Meihuizen (nr. m25);
- Koren-, pel- en runmolen of barkmolen van O.F. Kemper, later H. Meijer aan de 18de Laan zuidzijde te
Wildervank 1827-circa 1918. Deze molen kon ook eikenschors (bark) vermalen voor de leerlooierijen
(nr. m26);
- Korenmolen aan de noordzijde van de Kerklaan te Ommelanderwijk uit 1845 en in 1869 door storm
verwoest. De molen kwam pas in 1848 in bedrijf, nadat de molen aan de Molenhoek was verwoest.
Eigenaren: J.A. Busch, later A.J. Visscher en later J. Kuiper, E. Bieze en Drenth. De koren- en pelmolen
werd in 1870 herbouwd en brandde in 1903 af. A.J. Visscher bracht in 1883 een stoomwerktuig in zijn
molen aan. Herbouw van de korenmolen vond plaats in 1903. De molen is in 1949 gesloopt (nr. m47);
- Aanvankelijk oliemolen van N. Huizing en in 1873 omgebouwd tot koren-, olie- en pelmolen Mulder
aan het Beneden Dwarsdiep 19 te Veendam (1850-1887 [verbrand]). Het stenen onderstuk bleef staan en
tussen 1887 en 1898 werd het bedrijf op stoomkracht voortgezet door N. Huizing. In 1898 werd toch
weer een windmolen geplaatst op het stenen onderstuk, het bovenstuk was afkomstig van een pelmolen
uit Rasquert. In 1954 is de molen onttakeld en deels afgebroken (nr. m7);
- Oliemolen van J.K. de Boer aan de 5de Laan te Wildervank, 1842-1883 (verbrand) (nr. m24);
- Olie- en korenmolen van A.D. Munneke en L.R. Meihuizen, 1,7 km zzw van de kerk, tussen de beide
diepen te Wildervank, 1852-1869 (verbrand)(nr. m31);
- Olie-, pel- en korenmolen van L.J. de Boer, bij het Batjesverlaat bij Bareveld, 1855-1901 (verbrand),
sinds 1884 met stoomhulp (nr. m32);
- Rogge- en oliemolen, poldermolen van Baas/Van der Woude in de Wildervanksterdallen, 1877-1914. In
1928 bekend als houtzaagmolen (nr. m49).
Houtzaagmolens
- Houtzaagmolen De Hoop van D. Linge e.a. aan het Westerdiep te Veendam (circa 1803 en in 1882
gesloopt). Het was een zogenaamde paltrokmolen, waarbij de gehele zaagvloer op de wind gedraaid
werd. De Hoop kwam op twee schepen vanuit de Zaanstreek naar Delfzijl en werd daar in 1802 te koop
aangeboden (nr. m5);
- Houtzaagmolen Windlust van Engelsman en Meihuizen op de hoek van het Beneden Dwarsdiep z.z. en
het Westerdiep te Veendam, circa 1792-1888, verbrand in 1850, herbouwd in 1851, in 1888 verkocht
voor afbraak en verplaatst naar Molenrij/Kloosterburen. Van Linge ging door met een stoomzagerij (nr.
m6);.
- Houtzaagmolen Welgelegen van K. en J. Wilkens aan het Boven Oosterdiep o.z., noordelijk van de
begraafplaats te Veendam, 1838/1839 - 1970 gesloopt, in 1874 over op stoomkracht en in 1892 deels
ontmanteld. De bovenbouw ging naar Kollum en doet nog steeds als poldermolen dienst (nr. m21);
- Houtzaagmolen De Eendracht aan het Oosterdiep te Wildervank, in 1854 opgericht door Meihuizen, in
1888 met stoommachine. Later zagerij van Meihuizen (nr. m29).
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Poldermolens
- Poldermolen in Polder de Goede Verwachting bij Veendam 1836-1884 (spinnenkop), tussen de
Middenweg en het Westerdiep te Veendam (op de plek staat nu een gemaal), 1884-1906 (nr. m1);
- Watermolen van J.W. Mulder (nr. m35);
- Poldermolen in de Polder Zuiderwijk bij Numero Dertien ten zuiden van Ommelanderwijk, 1879-1918
(nr. m48);
- Poldermolen in de Boven Oosterpolder bij Veendam 1870-1936 (nr. m33);
- Poldermolen in Polder De Verbetering/Polder Egypte tegen de buurtschap de Korte Akkers bij
Veendam, 1870-1936 (afgebroken), vervangen door elektrisch gemaal (nr. m8);
- Poldermolen in Polder Westerbrink ten westen van het Beneden Westerdiep, 1868-1910, later
windmotor, vervolgens gemaal (nr. m3);
- Poldermolen in de Polder Kibbelgaarn (1e) bij Zuidwending, 1862-1875 (verbrand), later poldermolen in
de Polder Kibbelgaarn (2e) bij Zuidwending, 1884-1916, later vervangen door Amerikaanse windmotor
(nr. m45);
- Poldermolen ten oosten van het Oosterdiep te Veendam (nr. m18);
- Poldermolen ten westen van het Westerdiep te Veendam, ter hoogte van Vredenrust (nr. m13);
- Poldermolen ten westen van het Westerdiep te Veendam, ter hoogte van Vredenrust (nr. m12);
- Poldermolen ten westen van het Westerdiep te Veendam, noordelijk van Buitenwoel (nr. m14);
- Poldermolen De Wigge ten noordwesten van Zuidwending (nr. m36);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter (nr. m37);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter (nr. m38);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter Zuiderweg/Koppelweg (nr. m39);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter ten zuiden van de Zuiderweg (nr. m41);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter ten zuiden van de Zuiderweg (nr. m42);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter ten noorden van de Zuidwendingerweg (nr. m43);
- Poldermolen in de Polder Hoop op Beter ten noorden van de Zuidwendingerweg (nr. m44);
- Poldermolen in het zuidwesten van de Polder Hoop op Beter (nr. m45);
- Amerikaans windmolentje Borgercompagnie/Woldlaan (m51).
Elektriciteitscentrale
- turf gestookte elektriciteitscentrale aan de Molenstreek te Veendam (rijksmonument)(nr. 29).
Remises en stations (groen vierkantje met zwarte stip):
- remise paardentram EGTM in Wildervank 1880 (nr. 25);
- remise paardentram EGTM in Veendam 1880 (nr. 6);
- remise paardentram EGTM Ommelanderwijk/Molenstreek 1898 (nr. 15);
- station Bareveld NOLS 1910-1979; type NOLS haltegebouw (nr. 26);
- station Wildervank NOLS 1910-1970 (nr. 22);
- station Veendam NOLS 1910 (rijksmonument)(nr. 14).
Spoorlijnen (zwarte lijnen met dwarsstreepjes):
- tracés van de paardentram: Zuidbroek naar Stadskanaal en Veendam naar Pekela
- spoorlijn van de NOLS
Semslinie (onderbroken, dikke oranje lijn)
Langs de zuidgrens van de gemeente Veendam met Drenthe is de Semslinie ingetekend.
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Afbeelding 41: In 1979 afgebroken halte/station Bareveld (bron: website NOLS).

Archeologische verwachtingswaarden
Op grond van de bodemkundige en fysisch geografische eenheden zijn archeologische verwachtingswaarden
opgesteld. Vooral de bodems waarin podzolvorming heeft plaatsgevonden, zijn in deze van belang.
Bewoningsresten uit de prehistorie (steentijd) bevinden zich vooral op dergelijke bodems. De aanwezigheid van
een podzolbodem duidt op goede ontwatering van het dekzand en de prehistorische mens had een
bewoningsvoorkeur voor dergelijke droge bodems. Binnen de gemeente Veendam komen de volgende
podzolbodems voor: veldpodzolgronden (bodemkaartcode Hn21), veengronden met een veenkoloniaal dek op
zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm (bodemkaartcode iVp), moerige podzolgronden met
een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (bodemkaartcode iWp) en moerige podzolgronden met een
moerige bovengrond (bodemkaartcode vWp).
De gebieden met podzolbodems hebben op de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie van de gemeente
Veendam een hoge verwachting gekregen (aangeduid met een roze kleur). De gaafheid van bodems is ten behoeve
van de beleidskaart meegewogen, immers gave bodems betekenen dat archeologische resten die in deze bodems
aanwezig zijn, ook gaaf kunnen zijn. De aanwezigheid van een bouwvoor van maximaal 40 cm valt binnen de
definitie van een gave bodem. Archeologische onderzoeken op percelen waar een dergelijke omvang van de
bouwvoor aanwezig was, hebben aangetoond dat onder deze bouwvoor nog gave archeologische resten aanwezig
zijn. Bodemverstoringen die dieper reiken dan de lagen waarin nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn,
hebben geleid tot de aanduiding ‘lage verwachting’ op de Beleidskaart Archeologie.
De diepteligging van archeologische resten is doorgaans afhankelijk van bedekking met jongere sedimenten; dit
betekent dat archeologische resten zich zowel aan of vlak onder het maaiveld kunnen bevinden indien geen
jongere sedimentatie heeft plaatsgevonden, alsook op behoorlijke diepte in het geval van afdekking met zand en
veenpakketten. Bodemverstoringen die naar zeggen wel hebben plaatsgevonden, maar die niet zijn
geadministreerd, zijn niet op de beleidskaart verwerkt. Dergelijke verstoringen waren in het kader van het
bureauonderzoek dat aan de Beleidsnota en de Beleidskaart ten grondslag ligt, niet verifieerbaar. Ten aanzien van
ruilverkavelingen wordt opgemerkt dat deze weliswaar in een recent verleden op grote schaal in vrijwel geheel
Nederland hebben plaatsgevonden, maar dat van algehele verstoring van archeologische resten in
ruilverkavelingsgebieden geen sprake is. Vanzelfsprekend zullen percelen waarvan in de toekomst blijkt dat ze
dusdanig diep verstoord zijn dat er geen gave archeologische resten meer te verwachten zijn, als gebied met een
lage archeologische verwachting op de beleidskaart worden aangeduid. Drainage dient te worden beschouwd als
een zeer plaatselijke en smalle bodemverstoring die niet van invloed is op archeologische aanduidingen op de
beleidskaart.
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Gebieden met bodems die niet voor menselijke bewoning geschikt waren (natte bodems) en percelen waarvan is
vastgelegd dat er diepe bodemverstoring heeft plaatsgevonden, hebben de aanduiding ‘lage verwachting’
(aangeduid met een lichtgroene kleur) op de Beleidskaart Archeologie gekregen. Dit betekent dat er vanuit
archeologisch oogpunt geen beperkingen voor die gebieden gelden.

Afbeelding 42: Bodemkundige kaart van de gemeente Veendam (bron: Archis2).

Archeologische vondstmeldingen of waarnemingen: Kaart waarnemingen gemeente Veendam
Behalve de AMK-terreinen zijn uit de gemeente Veendam 75 waarnemingen ofwel losse vondstmeldingen
aangemeld bij de archeologische database Archis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het gaat
hier zowel om waarnemingen die tijdens bovengenoemde inventarisatie zijn gedaan, als om vondstmeldingen
door amateurs. Bij het overgrote deel van deze waarnemingen gaat het om vuursteenmateriaal dat te relateren is
aan de bewoninglocaties uit het mesolithicum. De bekende waarnemingen staan op de kaartbijlage ‘Kaart
waarnemingen gemeente Veendam’ aangegeven met hun Archis-waarnemingsnummer (bijlage VII). Clusters van
waarnemingen zijn in het verleden verwerkt tot AMK-terrein, mits geen sprake was van verregaande
bodemverstoringen.

73

Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten
Gebouwde monumenten
Op de ‘Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten’ (zie Bijlage VIII) staan zowel de
rijksmonumenten als de gemeentelijke monumenten (ensembles en op zich zelf staande objecten) binnen de
gemeente Veendam aangegeven. Het ‘Overzicht gemeentelijke monumentenlijst’ met als bijlage: Overzicht van
van rijkswege beschermde monumenten (in de gemeente Veendam) is als Bijlage IX opgenomen in deze Nota
Archeologiebeleid . Uit deze lijst van gemeentelijke gebouwde monumenten zijn alleen de objecten in ensembles
en op zichzelf staande objecten met een A en B (ensembles) en een a en b (objecten) op deze kaart opgenomen.
Voor het gemeentelijk beleid op het gebied van de gebouwde monumentenzorg wordt verwezen naar de nota
‘Erfgoed in Veendam, linten van Turf en Durf. Nota gemeentelijk erfgoedbeleid Veendam’ uit 2012.
Beschermde gezichten
Binnen de gemeente Veendam liggen twee beschermde gezichten:
- Het beschermde gezicht Tusschendiepen maakt deel uit van de bebouwde kom van de plaats Veendam.
Het gezicht Tusschendiepen beslaat de uitbreiding van Veendam in de periode 1910-1940. Het gaat hier
om een fraai voorbeeld van een vroege 20ste-eeuwse uitbreiding.
- Het beschermde gezicht Oosterdiep bestaat uit een circa 1,5 km lange bebouwingsstrook binnen de
bebouwde kom van Veendam en Wildervank. Het gaat hier om een nog open liggend, deels dubbel,
kanalenstelsel met aan weerszijden bebouwing die in de 17de eeuw is ontstaan.

Afbeelding 43: Twee beschermde gezichten: Tusschendiepen (boven) en Oosterdiep (onder) (bron: Archis2).

Deze beschermde gezichten staan ook aangegeven op de ‘Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde
gezichten’ (Bijlage VIII).
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Parken en andere groenstructuren
Het betreft de parken, begraafplaatsen en andere groenstructuren die vanaf het begin van de 20ste eeuw in
Veendam en Wildervank zijn aangelegd.
Parken
-

Julianapark met daarin de begraafplaats bij de N.H. kerk in Veendam;
parkje bij de Hertenkampstraat;
parken bij de Ds. Sannesstraat/Thorbeckestraat en De Visserstraat;
parkje bij de Schaepmanstraat en C. van der Lindenstraat;
park bij de Somerlustweg;
restant park Veenlust (groenstrook met deels dubbele bomenrij Van Beresteijnstraat);

Recreatiepark
- recreatiepark Borgerswold aan de westkant van Veendam met beplanting langs de Sorghvlietlaan.
Groenstroken
- groenstrook en vijver bij de Voormolenstraat, Nassaustraat en Brink in Veendam;
- groenstrook en vijver aan de Ae-kade te Veendam;
- groenstroken langs de Groen van Prinstererlaan, Mercuriuslaan en de Plantsoenlaan in Wildervank;
- vijvers en beplanting langs het spoor bij de Vijverlaan en de Olmenlaan in Wildervank.
Begraafplaatsen
- begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam;
- begraafplaats bij het Julianapark in Veendam;
- begraafplaats aan de Dalweg 36 bij Wildervank.
Daarnaast is nog een aantal bijzondere objecten als Aandachtspunt op de ‘Kaart gebouwde monumenten, parken
en beschermde gezichten’ gezet (Bijlage VIII). Het betreft specifieke objecten die niet als gemeentelijk
monument zijn aangewezen, maar die wel interessant zijn.
-

bunkertje uit WO II, de Duitse radarpost Gazelle, aan de Korte Akkers;
toezichthouderswoning annex metaheerhuisje bij de Joodse begraafplaats;
herdenkingsbankje WO II aan de Ds. Sannesstraat;
GADO-bushokje uit de jaren ’50-’60 aan de Kielsterachterweg;
loods Jonker Molenstreek;
spoorbrug over de Gietermond;
spoorbrug K.J. de Vriezestraat bij Bareveld;
spoorbrug/onderdoorgang Participantenweg achter Bareveldkade 1;
spoorbruggetje bij de Werkhuisweg;
spoorbrug ter hoogte van Werkhuisweg Noord;
spoorbrug ter hoogte van de kerk te Wildervank;
dubbele spoorbrug ter hoogte van de Wilgenlaan;
spoorbrug Industrieweg;
spoorbrug ter hoogte van het bedrijventerrein Stolberg;
voetbrug 18de laan Wildervank;
brug Bareveld;
smalle brug Kammingastraat/Bareveldkade;
brug Kammingakade/Kammingastraat;
voetbrug Kammingastraat/Kammingakade;
2 smalle bruggen Kammingastraat/Kammingakade;
2 bruggen Raadhuisstraat/Raadhuiskade;
voetbrug Raadhuisstraat/Raadhuiskade;
brug Poststraat/Postkade;
brug Beukenlaan;
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-

3 bruggen Nijverheidsstraat/Nijverheidskade;
brug met brugwachtershokje Nijverheidsstraat/Nijverheidskade;
voetbrug Boven Oosterdiep;
3 bruggen Boven Oosterdiep, waaronder één jaren 1930;
brug en brugwachtershokje (Prins Bernhardbrug), jaren ’60;
Sarabrug, Sarastraat;
voetbrug Beneden Oosterdiep;
klapbrug Torenstraat;
brug Lubbersstraat;
7 bruggen Landbouwstraat;
brug Landbouwstraat/36ste Laan;
5 bruggen Torenstraat;
brug Torenstraat/20ste Laan;
brug Torenstraat ter hoogte van de kerk;
brug Torenstraat/24ste Laan;
2 bruggen Sportterreinstraat;
brug Sportterreinstraat/5de Laan;
brug Borgercompagnie;
voetbrug Beneden Verlaat;
brug Beneden Westerdiep/F. Spiekmanstraat;
voetbrug Beneden Westerdiep;
2 bruggen Borgercompagnie;
brug en brugwachtershokje (Wilhelminabrug), waarschijnlijk jaren ’60
brug Plantsoenlaan;
brug Dalweg.

Afbeelding 44: Voormalige toezichthouderswoning annex metaheerhuisje bij de Joodse begraafplaats van Veendam (bron: google streetview).
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9. Beleidskaart: doorvertaling naar bestemmingsplannen
De beleidskaart is samengesteld op basis van de volgende gegevens:
- AMK-terreinen;
- de in Archis geregistreerde vindplaatsen of waarnemingen;
- bodemkundige, geomorfologische en fysisch geografische kaarten van het gebied;
- kadastrale minuutplans uit het begin van de 19de eeuw (historische bebouwing; waterlopen; Oude Ae;
veenborgen, etc.) (www.watwaswaar.nl en HisGIS);
- historische kaarten (historische bebouwing);
- Bonnekaarten uit circa 1900 (militaire topografische kaarten);
- een inventarisatie van onderzochte gebieden (archeologisch vooronderzoek en opgravingen uit Archis en
Dans Easy, en rapportages van de Werkgroep prehistorie van het Veenkoloniaal Museum);
- inventarisatie van gebieden waar in het verleden ontgrondingen of andere bodemverstoringen hebben
plaatsgevonden. Bodemverstoringsgegevens zijn verzameld door de Werkgroep Prehistorie van het
Veenkoloniaal Museum;
- de verwachte kwaliteit van het archeologisch bodemarchief;
- luchtfoto’s en Google maps;
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- bebouwd gebied op basis van de moderne topografische kaart;
- VROM-dataset Begrenzing Bebouwd Gebied 2003 (deze dataset is aangevuld met recente gegevens).

Figuur 45: Verkleinde versie van de Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie gemeente Veendam.
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Bestemmingsplancodes
Op de Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie zijn de verschillende categorieën (terreinen, kernen en
verwachtingen) met kleurvlakken, lijnen of arcering weergegeven. De AMK-terreinen staan met hun code
(Archis monumentnummer) aangeduid en de cultuurhistorisch waardevolle terreinen en lijnelementen staan met
hun naam aangegeven (in de bijbehorende tekstlaag). Tevens komen er historische kernen en bebouwing voor op
de beleidskaart, als ook cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle relicten. Het totale grondgebied van de
gemeente Veendam is daarnaast opgedeeld in gebieden met een hoge of lage archeologische verwachting.
Hieronder worden de verschillende categorieën nader toegelicht. Achter elk advies staat tussen haakjes de
betreffende bestemmingsplancode. Deze codes zijn ook in de legenda op de beleidskaart vermeld.
AMK-terreinen en cultuurhistorisch waardevolle terreinen: streven naar behoud; indien niet mogelijk:
bureauonderzoek (WR-a 1: gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde)
Het gaat hierbij om de volgende terreinen:
- AMK-terreinen;
- veenborgen en buitenplaatsen;
- oude kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen.
Bij deze terreinen dient gestreefd te worden naar behoud van de archeologische en cultuurhistorische waarden.
Op de beleidskaart zijn de AMK-terreinen (pioenroze vlakken) voorzien van hun Archis-monumentnummer. Bij de
veenborgen en buitenplaatsen (geel omlijnd en gerasterd) is de naam van het betreffende object aangegeven. De oude
kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen zijn als paars omlijnde, gearceerde terreinen op de kaart weergegeven.
Bij terreinen die grotendeels bebouwd zijn, zijn bodemingrepen (bijvoorbeeld wegreconstructies, de aanleg van
nieuwe riolering en aan- en herbouw) niet of nauwelijks te voorkomen. In dergelijke gevallen dienen de
bodemingrepen tot een minimum te worden beperkt. In alle gevallen geldt dat bij ingrepen dieper dan 40 cm
onder maaiveld (-Mv) op deze terreinen archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk is.
Historische kernen en bebouwing: bureauonderzoek bij ingrepen > 100m2
(WR-a 2: gebieden van archeologisch belang)
Het betreft de op de beleidskaart aangegeven delen van de historische dorpskernen van Veendam en Wildervank
(gebaseerd op oudste kadastrale minuut), (clusters van) bebouwing, sluiscomplexen, oude wegen en
cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zoals:
- historische kernen en bebouwing en vallaten;
- boerderijen;
- oude wegen;
- cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle waterlopen.
De historische kernen, bebouwingsclusters en sluizen (verlaten) zijn blauw gearceerd op de beleidskaart. Ook
cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle elementen, zoals waterlopen (blauwe ononderbroken lijnen en blauwe
stippellijnen) en oude wegen (bruine lijnen) vallen in deze categorie. De boerderijen (historische boerderijplaatsen)
zijn op de kaart weergegeven als oranje omlijnde en gerasterde terreinen.
In ruimtelijke plannen dient voor cultuurlandschappelijk waardevolle lijnelementen en cultuurhistorische en
landschappelijk waardevolle waterlopen een breedte van 7 meter aangehouden te worden. Bij ingrepen groter dan
100 m² en dieper dan 40 cm -Mv dient in deze gebieden een bureauonderzoek te worden uitgevoerd.
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Gebieden met een hoge archeologische verwachting: bureauonderzoek bij ingrepen > 200 m2
(WR-a 3: archeologische onderzoeksgebieden)
Deze gebieden zijn aangewezen op basis van de daar aanwezige bodemkundige eenheden. Hieronder vallen de
gebieden met een hoge verwachtingen op de beleidskaart. Deze zijn op de kaart met een roze kleur aangegeven.
Bureauonderzoek is nodig bij ingrepen groter dan 200 m2.5
Op de beleidskaart is het dal van de Oude Ae in de Polder De Wiede ook als gebied met een hoge verwachting
aangegeven. Rivier- en beekdalen kennen veelal een lage verwachting voor archeologische nederzettingen. De
laatste tijd heeft het onderzoek naar de archeologische waarde van rivier- en beekdalen echter een vlucht
genomen en wordt het belang ervan steeds meer onderkend. In deze dalen zijn onder meer offergaven,
afvaldumps, boten, visfuiken en visweren, aanlegsteigers, kades en voorden te verwachten, met name in de buurt
van dekzandkoppen. Het Rijksbeleid is er dan ook op gericht onderzoek uit te voeren bij bodemingrepen in
dergelijke gebieden. Recentelijk heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed richtlijnen opgesteld voor
archeologisch onderzoek in beekdalen, die ook aan de KNA zijn toegevoegd. Bij ingrepen groter dan 200 m2 in
de rivier en beekdalen dient een bureauonderzoek te worden uitgevoerd.
Het aanleggen van systematische drainage in gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde
(archeologische onderzoeksgebieden) is niet verbonden aan een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten.
Deze uitzondering geldt niet voor andere gebieden met een archeologische dubbelbestemming.
Gebieden met een lage verwachting
Er is geen archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk indien
- voor een gebied op basis van de bodemsoort een lage archeologische verwachting geldt;
- is vastgesteld dat percelen zijn afgegraven;
- het bebouwde delen van naoorlogse woonwijken en industrieterreinen betreft;
- het bebouwde erven betreft, met uitzondering van historische boerderijplaatsen;
- het betreffende gebied reeds eerder op aanwezigheid van archeologische waarden is onderzocht.
Deze gebieden zijn op de beleidskaart in één kaartlaag gevat (lage archeologische verwachting) en zijn niet afzonderlijk
benoemd.
De bovenstaande waarden en verwachtingen zijn vertaald naar bestemmingen. Bij het benoemen van de
bestemmingen is gebruik gemaakt van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008).
Hierin wordt aan archeologie een dubbelbestemming toegekend: Waarde – archeologie. De volgende
dubbelbestemmingen zijn aan de waarden en verwachtingen gekoppeld:
- Waarde – archeologie 1 (WR-a 1): gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (AMKterreinen; veenborgen en buitenplaatsen; oude kerken, pastorieën, synagoge en begraafplaatsen);
- Waarde – archeologie 2 (WR-a 2): gebieden van archeologisch belang (historische kernen;
cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle waterlopen; oude wegen; boerderijen);
- Waarde – archeologie 3 (WR-a 3): archeologische onderzoeksgebieden (gebieden met een hoge
verwachtingswaarde en rivier- en beekdalen).
Voor de dubbelbestemmingen Waarde – archeologie 1, 2 en 3 zijn in Bijlage I1 standaard bestemmingsplanregels opgenomen, die door de gemeente kunnen worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe
bestemmingsplannen.
Voor bestemmingen, dubbelbestemmingen of aanduidingen ten behoeve van de planologische
bescherming van cultuurhistorische waarden (historische (steden)bouwkunde en beschermde stads- en
dorpsgezichten alsook het cultuurlandschap en de historische geografie) wordt verwezen naar de
Handreiking Erfgoed en ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar ook
voorbeeldregels zijn opgenomen voor een aantal cultuurhistorische aspecten:
www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte/home/juridisch-instrumenteelspoor/bestemmingsplan/voorbeeldregels.

5

De aard en verspreiding van archeologische resten in het veenkoloniale gebied staan een verruiming van de norm van 100 m2 toe, zoals
deze geformuleerd is in artikel 41a van de Monumentenwet (1988).
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Afbeelding 46: Gevelsteen hoek Westerdiep – Verlengde Van Beresteijnstraat te Veendam (foto Libau).
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historische topografische (militaire) kaarten (www.watwaswaar.nl)
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Bijlage I Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorie gemeente Veendam
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Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie gemeente Veendam
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Bijlage II Concept Bestemmingsregels
Begripsbepalingen
Archeologisch waardevol gebied: een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde vanwege de
kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of
activiteiten uit het verleden.
Archeologisch onderzoeksgebied: een gebied met een daaraan toegekende hoge archeologische verwachting
vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied verwachte overblijfselen van menselijke aanwezigheid of
activiteiten uit het verleden.
Archeologisch onderzoek: onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of begeleiden) verricht
door een daartoe bevoegde instantie.
Archeologisch deskundige: een door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige
op het gebied van archeologie.
Normaal onderhoud: onderhoudswerkzaamheden, als het vervangen van bestrating en dergelijke, die niet
leiden tot verstoring van de ongeroerde bodem.
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Waarde – archeologie 1 (WR-a 1): gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde
1. Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – archeologie 1
(WR-a 1)) aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen
bestemmingen (hoofdbestemmingen), bestemd voor het behoud van archeologische waarden.
2. Bouwregels
u. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar
het oordeel van burgemeester en wethouders:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
v. Indien uit het in lid 2. onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders
één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in sublid b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
- het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;
- het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen
grondbewerking dieper dan 40 centimeter;
- het graven of dempen van watergangen;
- het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 40 cm;
- het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het aanbrengen van
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;
- het permanent verlagen van het waterpeil.
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3.2 Een vergunning als bedoeld in 3.1 wordt slechts verleend indien:
w. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
x. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
y. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
3.3 Het verbod als bedoeld in 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden die:
- het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
- aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.
4. Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
z. de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – archeologie 1
(WR-a 1)) te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde
instantie is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
aa. aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde
– archeologie 1 (WR-a 1)) waarde toe te kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing
van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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Waarde – archeologie 2 (WR-a 2): gebieden van archeologisch belang
1. Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor gebieden van archeologisch belang (Waarde – archeologie 2 (WR-a 2)) aangewezen
gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen
(hoofdbestemmingen), bestemd voor het behoud van archeologische waarden.
2. Bouwregels
bb. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor
het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin,
naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
cc. Indien uit het in lid 2. onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders
één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in sublid b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
- het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 100 m²;
- het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen
grondbewerking over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 40 centimeter;
- het graven of dempen van watergangen;
- het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 40 cm;
- het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het aanbrengen van
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;
- het permanent verlagen van het waterpeil.
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3.2 Een vergunning als bedoeld in 3.1 wordt slechts verleend indien:
dd. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
ee. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
ff. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
3.3 Het verbod als bedoeld in 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden die:
- het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
- aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.
4. Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
gg. de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – archeologie 2
(WR-a 2)) te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde
instantie is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
hh. aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde
– archeologie 2 (WR-a 2)) waarde toe te kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing
van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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Waarde – archeologie 3 (WR-a 3): archeologische onderzoeksgebieden
1. Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor archeologische onderzoeksgebieden (Waarde – archeologie 3 (WR-a 3)) aangewezen
gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen
(hoofdbestemmingen), bestemd voor behoud van archeologische (verwachtings)waarden.
2. Bouwregels
ii. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor
het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin,
naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
jj. Indien uit het in lid 2. onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders
één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in sublid b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
- het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 200 m²;
- het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen
grondbewerking over een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 45 centimeter;
- het graven of dempen van watergangen;
- het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het aanbrengen van
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;
- het permanent verlagen van het waterpeil.
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3.2 Een vergunning als bedoeld in 3.1 wordt slechts verleend indien:
kk. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
ll. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
mm. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
3.3 Het verbod als bedoeld in 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden die:
- het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
- aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.
4. Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
nn. de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – archeologie 3
(WR-a 3)) te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde
instantie is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
oo. aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde
– archeologie 3 (WR-a 3)) waarde toe te kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing
van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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Bijlage III Stappenplan archeologie
In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden als het
gaat om het omgaan met archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden en verwachtingen, het
liefst voordat men start met de globale invulling van een plangebied. Iedere stap betreft een specifieke handeling
die er uiteindelijk toe leidt dat een gemotiveerde afweging in het ruimtelijke ordeningsproces gemaakt kan
worden.
I. Bureauonderzoek
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bronnen - over
bekende of verwachte archeologische waarden in het plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek adviseren
over eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een
archief- en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, de provincie, de gemeente of andere instanties (bv. universiteiten, musea) bekend zijn over
het betreffende gebied. Een onafhankelijke organisatie zal de bureauonderzoeken uitvoeren ten dienste van de
gemeente Veendam.
Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:
- situering plangebied;
- de aanleiding voor het bureauonderzoek;
- beschrijving van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens;
- beschrijving van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op basis van
geofysische, fysische en historisch geografische gegevens;
- korte ontstaansgeschiedenis van het landschap;
- korte bewoningsgeschiedenis;
- beschrijving van bekende archeologische waarden;
- beschrijving van archeologisch waardevolle terreinen binnen het plangebied en in de directe omgeving
hiervan, zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische
Monumentenkaarten (AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke
bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te
krijgen binnen het bestemmingsplan;
- beschrijving van archeologische vindplaatsen binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan,
zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het
verleden;
- beschrijving van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en onderbouwd
verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden.
Op basis van het bureauonderzoek wordt bepaald of er wel of niet een vervolgonderzoek aan de orde is. Het
bureauonderzoek bevat een advies ten aanzien hiervan.
II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Indien uit het bureauonderzoek naar voren komt dat er archeologische belangen in het geding zijn, wordt
vervolgonderzoek in de vorm van inventariserend vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Het doel van het
inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de uitkomsten van het
bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de
aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit is. Het onderzoek kan bestaan uit
de volgende methoden:
- non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en elektromagnetische
methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken);
- weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van maximaal
een vierkante meter);
- destructieve methoden: proefsleuven.
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Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor de in
te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet leiden tot een
waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek (IVO, fase 1). Dit houdt
in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht
wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel van
boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te
onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer
diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het nodig om
in dit stadium proefputjes te graven.
Een proefsleuvenonderzoek (IVO, fase 2) wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve
onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig
zijn. Door middel van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de
graad van conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of
een vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten
worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en provinciaal archeologiebeleid gaan in
eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de bodem).
In principe wordt een IVO bestaand uit non-destructieve of weinig destructieve onderzoeksmethoden
(uitgezonderd sonderingsputjes), uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Ten behoeve van een
IVO bestaand uit sonderingsputjes of proefsleuven dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden.
Een IVO fase 2 wordt vervolgens uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak.
III. Archeologische begeleiding (AB)
Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de aangetroffen archeologische waarden niet behoudenswaardig zijn of
dat de ingrepen een naar verhouding klein deel van een behoudenswaardige vindplaats zullen verstoren (b.v. de
aanleg van smalle en niet al te diepe funderingssleuven), kan worden besloten de aanwezige archeologische
waarden te onderzoeken middels een Archeologische begeleiding. Ten behoeve van een Archeologische
begeleiding (AB) dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. Een Archeologische begeleiding
wordt vervolgens uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak.
III. Definitief archeologische onderzoek (DO; opgraving)
Indien het niet mogelijk is een behoudenswaardige of beschermenswaardige vindplaats in situ te bewaren, zal het
hier aanwezige bodemarchief vlakdekkend onderzocht moeten worden. Ten behoeve van Definitief
archeologisch onderzoek (DO) dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. Een Definitief
archeologisch onderzoek wordt vervolgens uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak.
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Proces archeologische monumentenzorg aan de hand van het Stappenplan archeologie
Onafhankelijke
Archeologische
organisatie (bv Libau) marktpartij

Stap Bevoegd gezag

Initiatiefnemer

I.

Vraagt vergunning of
medewerking i.v.m.
planrealisatie
Stelt noodzaak
bureauonderzoek vast
aan de hand van
Beleidskaart archeologie
Stelt aan initiatiefnemer
de eis tot laten uitvoeren
bureauonderzoek
Geeft opdracht aan
onafhankelijke
organisatie tot uitvoeren
van bureauonderzoek
Verricht
Verricht
bureauonderzoek
bureauonderzoek
Toetst bureauonderzoek
van archeologische
marktpartij

Neemt kennis van de
resultaten van het
bureauonderzoek en
bepaalt op basis daarvan
of er vervolgonderzoek
moet plaatsvinden:
verkennend en/of
karterend veldonderzoek
(IVO, fase 1); of
archeologische
begeleiding
Vraagt offertes aan bij
marktpartijen (met een
opgravingsvergunning)
voor IVO, fase 1

Beoordeelt op verzoek
gemeente offertes
.

Geeft opdracht aan
marktpartij voor
uitvoeren IVO, fase 1
Verricht IVO, fase 1
aan de hand van Plan
van Aanpak
Neemt kennis van advies
van de onafhankelijke
organisatie en laat de
initiatiefnemer weten of
er vervolgonderzoek
moet plaatsvinden in de
vorm van een
waarderend
veldonderzoek (IVO,
fase 2) of archeologische
begeleiding
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Stap Bevoegd gezag
II.

Onafhankelijke
Archeologische
organisatie (bv Libau) marktpartij

Initiatiefnemer

Geeft aan dat er een
Programma van Eisen
(PvE) opgesteld dient te
worden voor waarderend
veldonderzoek (IVO,
fase 2) of een
archeologische
begeleiding
Geeft opdracht aan
onafhankelijke
organisatie of een
marktpartij om een PvE
voor IVO, fase 2 op te
stellen
Stelt PvE op voor IVO,
fase 2 of archeologische
begeleiding
Keurt PvE goed

Stelt PvE op voor
IVO, fase 2 of
archeologische
begeleiding

Beoordeelt PvE indien
vervaardigd door een
marktpartij en adviseert
het bevoegd gezag
hierover
Vraagt aan de hand van
PvE offertes aan bij
marktpartijen (met een
opgravingsvergunning)
voor IVO, fase 2 of een
archeologische
begeleiding
Beoordeelt op verzoek
van de gemeente
binnengekomen offertes

Verricht IVO, fase 2
of archeologische
begeleiding
Analyseert en
interpreteert resultaten
IVO fase 2 en adviseert
het bevoegd gezag
Adviseert gemeente over
de vervolgstappen

96

Stap Bevoegd gezag
III.

Onafhankelijke
Archeologische
organisatie (bv Libau) marktpartij

Initiatiefnemer

Geeft bij aanwezigheid
van behoudenswaardige
archeologische waarden
aan dat de initiatiefnemer
in eerste instantie dient te
gaan voor behoud in situ
en planaanpassing. Indien
behoud niet mogelijk is,
dient “definitief
archeologisch
onderzoek” plaats te
vinden.
Geeft bij een negatief
‘selectiebesluit’ aan of er
nog een archeologische
begeleiding moet worden
uitgevoerd.
Geeft opdracht aan
onafhankelijke
organisatie of een
marktpartij om een PvE
voor definitief
archeologisch
onderzoek of
archeologische
begeleiding op te stellen
Stelt PvE op voor
definitief archeologisch
onderzoek of
archeologische
begeleiding
Vraagt aan de hand van
het PvE offertes aan bij
marktpartijen (met een
opgravingsvergunning)
voor definitief
archeologisch
onderzoek of een
archeologische
begeleiding
Beoordeelt op verzoek
van de gemeente
binnengekomen offertes
Geeft opdracht voor
definitief archeologisch
onderzoek of
archeologische
begeleiding
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Stelt PvE op voor
definitief
archeologisch
onderzoek of
archeologische
begeleiding

Stap Bevoegd gezag

Onafhankelijke
Archeologische
organisatie (bv Libau) marktpartij
Voert archeologisch
onderzoek uit
Begeleidt namens de
gemeente het proces
tijdens definitief
archeologisch onderzoek
of archeologische
begeleiding
Analyseert en
interpreteert resultaten
en adviseert het bevoegd
gezag

Initiatiefnemer

Start eventuele
beschermingsprocedure
(wettelijke en/of fysieke
bescherming)
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Overzicht stappenplan archeologie

Bureauonderzoek

Libau of
marktpartij

Beleidskaart Archeologie, Archis, historische kaarten,
kadastrale minuten, AHN, e.d.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) fase 1 (karterend)
Booronderzoek en veldverkenning (Plan van Aanpak)

Inventariserend veldonderzoek (IVO) fase 2 (waarderend)
Proefsleuvenonderzoek (PvE door Libau of marktpartij)

Nee

Behoudens
waardig?

Marktpartij met
opgravingsvergunning

Marktpartij met
opgravingsvergunning

Ja

Behoud in situ
mogelijk?

Ja

Nee

Behoud in situ

Archeologische begeleiding
door marktpartij (met
opgravingsvergunning)
(PvE Libau of marktpartij)

Opgraving door marktpartij (met
opgravingsvergunning)
(PvE Libau of marktpartij)
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Bijlage IV Voorbeeld Programma van Eisen
Programma van Eisen
Locatie
Projectnaam
Plaats binnen archeologisch proces
0 IVO – Proefsleuven (IVO-P)
0 IVO – Overig (IVO-O)
0 Opgraven
0 Archeologische begeleiding (AB)
0 Archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv)
Opsteller
Naam, adres, telefoon, e-mail
Auteur

datum

Paraaf

Naam, adres, telefoon, e-mail

datum

Paraaf

Naam, adres, telefoon, e-mail

datum

Paraaf

Senior KNA-archeoloog
Senior KNA-archeoloog
(controle/goedkeuring)
Opdrachtgever

Goedkeuring bevoegde overheid
0 Gemeente
0 Provincie
0 Rijk
0 Overig
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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED
Projectnaam
Provincie
Gemeente
Plaats
Toponiem
Kaartbladnummer
x,y–coördinaten

Groningen
Veendam

CMA/AMK-status
Archis-monumentnummer
Archis-waarnemingsnummer
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte onderzoeksgebied
Huidig grondgebruik
HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
2.1 Aanleiding en motivering
Omschrijf de beoogde ingreep, planologische achtergrond, de verwachte mate van verstoring (omvang, diepte).
Aangeven wat de aanleiding was waarom besloten is tot deze vorm van onderzoek.
HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Rapportage
Vondsten/documentatie
Beschrijven wat er tijdens het vooronderzoek is aangetroffen.
HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
Welke archeologische vindplaatsen zijn er uit de omgeving bekend?
Wat is er bekend van hun aard, ouderdom, status, gaafheid, etc.?
Welke ruimtelijke variatie zit in de kenmerken van deze vindplaatsen?
Ontstaansgeschiedenis van het landschap (geomorfologie/fysische geografie).
4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
Wat voor en hoeveel structuren, sporen, vondsten, etc. zijn bij vooronderzoek aangetroffen? Welke ruimtelijke variatie was er?
In het geval er slechts sprake is van globale of waarschijnlijke gegevens: dan de mate van globaliteit of waarschijnlijkheid aangeven.
4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)
De omvang en vorm van de gehele vindplaats aangeven, ook al wordt slechts een deel van de vindplaats bedreigd. Dit is van belang
voor het bepalen van de onderzoeksstrategie én voor het flankerende beleid t.a.v. het niet-bedreigde deel van de vindplaats.
4.4 Structuren en sporen
4.5 Anorganische artefacten
4.6 Organische artefacten
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4.7 Archeozoölogische en botanische resten
Botten, pollen, zaden, dendro- en 14C-montsters, etc.
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen
Was er ruimtelijke variatie in de verticale en horizontale positie van de aangetroffen structuren, sporen, vondsten, etc.?
4.9 Gaafheid en conservering
Hoe was de conditie van de aangetroffen structuren, sporen, vondsten, etc.? Welke ruimtelijke variatie zit in de conditionele
kenmerken?
HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
5.1 Doelstelling
Bijvoorbeeld:
- Doel van het onderzoek is het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard,
ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot waardestelling te kunnen komen.
- Het documenteren en registreren van aanwezige archeologische waarden etc.
5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders
Geef aan hoe door dit onderzoek vorm kan worden gegeven aan de uitvoering van de NOaA. Geef aan of het onderzoek moet passen
binnen een speciaal onderzoekskader of tot synergie met een ander onderzoek of project moet leiden.
5.3 Vraagstelling
5.4 Onderzoeksvragen
Benoem vragen welke door middel van dit onderzoek moeten worden opgelost over bijvoorbeeld landschappelijke setting, aard, omvang,
ouderdom, gaafheid, conservering of specifieke onderzoeksthema’s.
HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN
6.1 Methoden en technieken
Benoem methoden en technieken die moeten worden toegepast om aard, omvang, ouderdom van de vindplaats (en desgewenst de
omgeving), gaafheid en conservering van sporen, conservering van (an)organisch materiaal te bepalen. Geef aan ‘hoe‘ en ‘hoeveel van’
iedere methode en techniek toegepast moet worden om de vragen op te lossen (bijv. aantal, afmetingen, oppervlakte van proefsleuven,
werkputten; aantal vlakken, aantal boringen, verzamelwijze, aantal en soort dateringen).
Bepaal welk onderzoek (bijvoorbeeld booronderzoek, oppervlaktekartering) nodig is op locaties in de omgeving om essentiële
informatie te vergaren.
Verwijs naar de KNA in algemene zin en eventueel naar specifieke paragrafen in de KNA. Verwijs naar eventuele aanvullende
specificaties. Neem die als bijlage op.
6.2 Strategie
Bepaal een – al dan niet gefaseerde - opgravingstrategie die op basis van vooronderzoek en verwachtingen adequaat is om de
onderzoeksvragen te beantwoorden. Motiveer hoe de onderzoeksstrategie zich verhoudt tot de bedreiging van de vindplaats. Bepaal bij
een IVO welke verstoring minimaal nodig is om tot een gefundeerde uitspraak te komen, maar bepaal ook dat het onderzoek niet
destructiever mag zijn dan nodig (in de regel tussen de 5 en 10 % van het te verstoren oppervlak).
Verwijs naar de KNA in algemene zin en eventueel naar specifieke paragrafen in de KNA. Verwijs naar eventuele aanvullende
specificaties. Neem die als bijlage op.
6.3 Structuren en grondsporen
Benoem welke en in welke mate structuren onderzocht moeten worden. Geef de verzamelwijze aan.
6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek
Benoem welk aardwetenschappelijk onderzoek verricht moet worden om inzicht te krijgen in de landschappelijke en bodemkundige
context van de vindplaats. Verwijs naar de KNA in algemene zin en eventueel naar specifieke paragrafen in de KNA. Verwijs
naar eventuele aanvullende specificaties. Neem die als bijlage op.
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6.5 Anorganische artefacten
Benoem welke en hoeveel anorganische artefacten verzameld moeten worden. Geef de verzamelwijze aan.
6.6 Organische artefacten
Benoem welke en hoeveel organische artefacten verzameld moeten worden. Geef de verzamelwijze aan.
6.7 Archeozoölogische en -botanische resten
Benoem welke en hoeveel monsters genomen moeten worden. Benoem de hoeveelheid per categorie (bijvoorbeeld zaden, botten) en
subcategorie (bijvoorbeeld vis, vogel, zoogdier, zaden). Geef zonodig extra specificaties voor het ecologisch onderzoek. Geef de
verzamelwijze aan (b.v. aantal en soort zeefmonsters, maaswijdte).
6.8 Overige resten
6.9 Dateringstechieken
6.10 Beperkingen
Is er ten aanzien van het veldwerk sprake van onderzoek met beperkingen (zie memoRIA 2 en 6)? Geef die aan en motiveer de
keuzes.
HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING
Offerte
In de offerte voor het veldonderzoek dienen beprijsde kengetallen voor de uitwerking te worden opgenomen. De
uitwerking betreft reinigen (= niet het verwijderen van corrosie), onderzoeken, beschrijven en stabiliseren van
vondstmateriaal.
Uitgangspunten:
- 200 stuks keramiek;
- 50 stuks botmateriaal;
- 50 stuks organisch materiaal (hout, leer, etc.);
- 50 stuks metaal;
- monster 14C;
- monster dendrochronologie.
Ten aanzien van de conservering van vondstmateriaal is mogelijk een afzonderlijke aanbesteding aan de orde.
7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen
Geef aan in welke mate de verzamelde gegevens dienen te worden uitgewerkt om de omvang, aard, ouderdom en fysieke kwaliteit van
de vindplaats te bepalen.
Bepaal zo nodig de procedure die na evaluatie van het veldwerk gevolgd wordt om deze keuze te maken.
7.2 Analyse aardwetenschappelijke gegevens
Geef aan in welke mate de verzamelde gegevens dienen te worden uitgewerkt om de landschappelijke context, bodemopbouw e.d. van
de vindplaats te bepalen.
Bepaal zo nodig de procedure die na evaluatie van het veldwerk gevolgd wordt om deze keuze te maken.
7.3 Anorganische artefacten
Idem als bij 7.1. Geef zo nodig extra specificaties voor materiaalonderzoek.
7.4 Organische artefacten
Idem als bij 7.1. Geef zo nodig extra specificaties voor materiaalonderzoek.
7.5 Archeozoölogische en -botanische resten
Idem als bij 7.1. Geef zo nodig extra specificaties voor ecologisch onderzoek.
7.6 Beeldrapportage
Geef aan hoeveel en welke foto’s, tekeningen e.d. nodig zijn. Bepaal zo nodig de procedure die na evaluatie van het veldwerk gevolgd
wordt om deze keuze te maken.
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7.7 Selectie materiaal
De gemeente Veendam draagt alle voorwerpen die tijdens het onderzoek zijn gevonden in stabiele conditie over
aan het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis (zie ook 8.1). Voorwerpen waarvan duidelijk is dat deze geen
archeologische waarde hebben worden afgevoerd, of zo nodig op verzoek van de eigenaar de provincie
Groningen, alsnog aan het NAD geleverd. Bijzondere voorwerpen kunnen door de gemeente Veendam worden
geselecteerd voor conservering voor zover dit noodzakelijk is.
7.8 Conservering materiaal
Geef aan welk materiaal (ook met het oog op deponering) geconserveerd dient te worden. Bepaal zonodig de procedure die na evaluatie
van het veldwerk gevolgd wordt om deze keuze te maken. Geef zonodig extra specificaties voor conservering.
HOOFDSTUK 8 DEPONERING
8.1 Eisen betreffende depot
De vondsten worden gedeponeerd bij het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis conform de eisen van het
depot. Voor verdere informatie kan contact op worden genomen met dhr. E. Taayke, beheerder van het depot.
De eisen worden hieronder globaal vermeld.
Het over te dragen materiaal bestaat uit de originele opgravingsdocumentatie (rapport, tekeningen, foto’s en
dia’s, vondstenlijsten, monsterlijst, sporenlijst, dooslijsten, opsomming van ongedetermineerd maar wel
aangeleverd materiaal en een opsomming van niet aangeleverd materiaal).
Vondsten moeten gewassen, gedroogd, gestabiliseerd/geconserveerd, per bewaarcategorie verpakt en voorzien
van vondstenkaartjes worden aangeleverd. De vondsten moeten zijn verpakt in ROB-dozen voorzien van
informatiestickers.
8.2 Te leveren product
Voorafgaand aan de eindrapportage kan binnen 4 weken na afloop van het veldwerk een evaluatierapport
worden vereist. De noodzaak voor een evaluatierapport is afhankelijk van de mate waarin archeologische resten
zijn aangetroffen. Het evaluatierapport doet beknopt verslag van de resultaten van het onderzoek en is leidraad
voor de verdere uitwerking van het onderzoek. De eigenaar van de vondsten, de provincie Groningen, dient
eveneens een evaluatie rapportage te hand te worden gesteld.
Na uitwerking volgt de eindrapportage. Het eindproduct is een rapport dat tenminste voldoet aan de KNAkwaliteitseisen. Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht
van vondsten en documentatie.
De onderzoeksrapportage wordt door de opdrachtnemer van het onderzoek uitgegeven. De oplage en
verspreiding van de rapportage wordt in nader overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De rapportage wordt
eerst in concept geleverd. Na beoordeling van het concept wordt binnen 4 weken de eindrapportage geleverd.
Rapportages dienen ter beschikking te worden gesteld aan de initiatiefnemer, de gemeente Veendam, Libau, het
Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
HOOFDSTUK 9 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN
9.1 Personele randvoorwaarden
Voorbeeld:
Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch bedrijf met een opgravingsvergunning. Het onderzoek moet door een
adequaat bemenst veldteam uitgevoerd worden / door een veldteam bestaande uit ……
Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage is de aanwezigheid van een projectleider en specialisten met
periode- / materiaal- / gebiedspecifieke kennis en/of ervaring vereist.
9.2 Overlegmomenten
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9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie
Leg in afstemming met en met goedkeuring van de opdrachtgever vast wie (met name noemen) toezicht op de werkzaamheden houdt
en hoe de verantwoordelijkheden zijn.
Leg de procedures vast van werkoverleg, van toetsing van dag- en weekrapporten, van wijziging programma van eisen, van toekenning
van meer- of minderwerk. NB: Als uit het vooronderzoek duidelijk is om wat voor complextype het gaat, moeten de werkzaamheden
die inherent zijn aan het complextype structureel in het PvE worden opgenomen en niet later als meerwerk worden toegevoegd. Leg
vast wie namens het bevoegd gezag (gemeente Veendam) bij evaluatiemomenten betrokken is. Leg de procedure vast van eventuele
wijziging van het programma van eisen na oplevering en toetsing van het evaluatierapport. Bij ingrijpende wijzigingen is toestemming
van het bevoegd gezag (gemeente Veendaml) nodig.
9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
Bijvoorbeeld:
uitvoeringsperiode en opleveringstermijn van het veldwerk;
uitvoeringscondities veldwerk (toegankelijkheid, bereikbaarheid, aanleg stort, oplevering terrein, etc.).
HOOFDSTUK 10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE
10.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk
Geef aan of tijdens het veldwerk of de vraagstelling, strategie, methodiek, locatie etc. gewijzigd is. Welke wijzigingen worden / zijn
aan het bevoegd gezag (gemeente Veendam) voorgelegd? Hoe heeft het bevoegd gezag besloten?
10.2 Belangrijke wijzigingen
Leg vast welke procedure gevolg wordt indien vondsten worden gedaan waarvan de omvang, aard of complexiteit niet voorzien was.
Op welke wijze worden opdrachtgever en het bevoegd gezag ingeschakeld voor een actualisering van de selectie? Dit geldt in het
bijzonder bij het aantreffen van behoudenswaardige vindplaatsen tijdens archeologische begeleiding.
10.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk
Welke wijzigingen worden / zijn aan het bevoegd gezag voorgelegd? Hoe heeft het bevoegd gezag besloten?
10.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering
Welke wijzigingen worden / zijn aan het bevoegd gezag voorgelegd? Hoe heeft het bevoegd gezag besloten?
LITERATUUR EN BIJLAGEN
Literatuur
Bijlagen
Verplicht kaartmateriaal:
- topografische kaartuitsnede met locatie;
- kaart met uitgevoerd booronderzoek;
- puttenkaart met alle sporen;
- uitsnede bodem-/geomofologische kaart;
- uitsnede Beleidskaart Archeologie van de gemeente Veendam.
Eventueel bepalingen of specificaties in aanvulling op de KNA; bij uitvoeringsbegeleiding: voor het archeologisch onderzoek relevante
voorwaarden uit het contract met de civieltechnische aannemer (voor zover niet vermeld in PvA).
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Bijlage V Archeologische periodes
paleolithicum
paleolithicum vroeg
paleolithicum midden
paleolithicum laat
paleolithicum laat A
paleolithicum laat B

tot 8800 v.Chr.
tot 300000 14C
300000 – 35000 14C
35000 14C - 8800 v.Chr.
35000 - 18000 14C
18000 14C -8800 v.Chr.

mesolithicum
mesolithicum vroeg
mesolithicum midden
mesolithicum laat

8800 - 4900 v.Chr.
8800 - 7100 v.Chr.
7100 - 6450 v.Chr.
6450 -4900 v.Chr.

neolithicum
neolithicum vroeg
neolithicum vroeg A
neolithicum vroeg B
neolithicum midden
neolithicum midden A
neolithicum midden B
neolithicum laat
neolithicum laat A
neolithicum laat B

5300 - 2000 v.Chr.
5300 - 4200 v.Chr.
5300 - 4900 v.Chr.
4900 - 4200 v.Chr.
4200 - 2850 v.Chr.
4200 - 3400 v.Chr.
3400 - 2850 v.Chr.
2850 - 2000 v.Chr.
2850 - 2450 v.Chr.
2450 - 2000 v.Chr.

bronstijd
bronstijd vroeg
bronstijd midden
bronstijd midden A
bronstijd midden B
bronstijd laat

2000 - 800 v.Chr.
2000 - 1800 v.Chr.
1800 - 1100 v.Chr.
1800 - 1500 v.Chr.
1500 - 1100 v.Chr.
1100 - 800 v.Chr.

ijzertijd
ijzertijd vroeg
ijzertijd midden
ijzertijd laat

800 - 12 v.Chr.
800 - 500 v.Chr.
500 - 250 v.Chr.
250 - 12 v.Chr.

Romeinse tijd
Romeinse tijd vroeg
Romeinse tijd vroeg A
Romeinse tijd vroeg B
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden A
Romeinse tijd midden B
Romeinse tijd laat
Romeinse tijd laat A
Romeinse tijd laat B

12 v.Chr. - 450 n.Chr.
12 v.Chr. - 70 n.Chr.
12 v.Chr. - 25 n.Chr.
25 - 70 n.Chr.
70 - 270 n.Chr.
70 - 150 n.Chr.
150 - 270 n.Chr.
270 - 450 n.Chr.
270 - 350 n.Chr.
350 - 450 n.Chr.
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middeleeuwen
middeleeuwen vroeg
middeleeuwen vroeg A
middeleeuwen vroeg B
middeleeuwen vroeg C
middeleeuwen vroeg D
middeleeuwen laat
middeleeuwen laat A
middeleeuwen laat B

450 - 1500 n.Chr.
450 - 1050 n.Chr.
450 - 525 n.Chr.
525 - 725 n.Chr.
725 - 900 n.Chr.
900 - 1050 n.Chr.
1050 - 1500 n.Chr.
1050 - 1250 n.Chr.
1250 - 1500 n.Chr.

nieuwe tijd
nieuwe tijd A
nieuwe tijd B
nieuwe tijd C

1500 – heden
1500 - 1650 n.Chr.
1650 - 1850 n.Chr.
1850 – heden
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Bijlage VI Geologische en archeologische tijdschaal
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Bijlage VII Kaart archeologische waarnemingen gemeente Veendam
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Kaart archeologische waarnemingen gemeente Veendam
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Bijlage VIII Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten
gemeente Veendam
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Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten, gemeente Veendam
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Bijlage IX Gemeentelijke monumentenlijst Veendam
De lijst bestaat uit drie onderdelen:
I. Ensembles
II. Op zichzelf staande panden
Bijlage. Overzicht van van rijkswege beschermde monumenten (maakt formeel geen deel uit van de lijst).
Verklaring gebruikte beschermingsaanduidingen:
Ensembles
A:
monument
gehele bescherming
B:
monument
bescherming voorgevelzone
C:
geen monument
welstandsbeleid
-:
geen monument
welstandsbeleid
RM: Rijksmonument, eigen regeling;
wel onderdeel van ensemble

Op zichzelf staande panden
a:
monument
gehele bescherming
b:
monument
bescherming voorgevelzone
n.v.t.
n.v.t.

I. Ensembles
straat, huisnummer

beschermingsaanduiding

1)

Beneden Westerdiep 28 t/m 38 (even) en 89
Beneden Westerdiep 28
Beneden Westerdiep 30
C
Beneden Westerdiep 32
B
Beneden Westerdiep 34
B
Beneden Westerdiep 36/38
C
Beneden Westerdiep 89
RM

2)

Bocht Oosterdiep 1 t/m 57 (oneven) en Kerkstraat 1/3 tussen Julianalaan en Kerkstraat
Bocht Oosterdiep 1/1A
B
Bocht Oosterdiep 3-13
C
Bocht Oosterdiep 15
B
Bocht Oosterdiep 17
RM
Bocht Oosterdiep 19
RM
Bocht Oosterdiep 21
B
Bocht Oosterdiep 23
C
Bocht Oosterdiep 25
B
Bocht Oosterdiep 27
Bocht Oosterdiep 29/31
Bocht Oosterdiep 33 t/m 43C
C
Bocht Oosterdiep 45/45A
A
Bocht Oosterdiep 47
RM
Bocht Oosterdiep 49/49A
B
Bocht Oosterdiep 51
B
Bocht Oosterdiep 53/57
B/C
Kerkstraat 1/3
B
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straat, huisnummer

beschermingsaanduiding

3)

Bocht Oosterdiep 8 t/m 56A (even; tussen Julianabrug en Hazepad)
Bocht Oosterdiep 8
B
Bocht Oosterdiep 10/10A
B
Bocht Oosterdiep 12
A
Bocht Oosterdiep 14
C
Bocht Oosterdiep 16
B
Bocht Oosterdiep 18
B
Bocht Oosterdiep 20
RM
Bocht Oosterdiep 22
RM
Bocht Oosterdiep 24
A
Bocht Oosterdiep 26
B
Bocht Oosterdiep 28
C
Bocht Oosterdiep 30
C
Bocht Oosterdiep 32
C
Bocht Oosterdiep 34
C*
Bocht Oosterdiep 38
A
Bocht Oosterdiep 42
Bocht Oosterdiep 46/48
Bocht Oosterdiep 50
C
Bocht Oosterdiep 52
A
Bocht Oosterdiep 54
A
Bocht Oosterdiep 56/56A
B

4)

Borgercompagnie 216 t/m 250 (even en oneven; tussen prov. weg en Woortmanslaan)
Borgercompagnie 216
A
Borgercompagnie 217
B
Borgercompagnie 220
B
Borgercompagnie 232
B
Borgercompagnie 234
B
Borgercompagnie 243
B
Borgercompagnie 244
C
Borgercompagnie 245
B
Borgercompagnie 246
B
Borgercompagnie 248
C
Borgercompagnie 250
C

5)

Boven Oosterdiep 46 t/m 56 (even)
Boven Oosterdiep 46
Boven Oosterdiep 48
Boven Oosterdiep 50/52/54
Boven Oosterdiep 56

C
C
B
C

6)

Kerkpad 5 en 7 (kerk en voormalige pastorie Ommelanderwijk)
Kerkpad 5
A
Kerkpad 7
A

7)

Nijverheidskade 5 en 6 (bij Midden Verlaat)
Nijverheidskade 5
B
Nijverheidskade 6
A
Nijverheidskade 7
gesloopt
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straat, huisnummer

beschermingsaanduiding

8)

Nijverheidskade-Postkade bij C.W. Lubbersstraat (Stationsbrug)
Nijverheidskade 90 ("Huize Overwater")
A
Nijverheidskade 91
RM
Postkade 1
RM
Postkade 2
RM

9)

Nijverheidsstraat 12 t/m 26 (even en oneven)
Nijverheidsstraat 12
A
Nijverheidsstraat 13
A
Nijverheidsstraat 14/15/16
C
Nijverheidsstraat 17
Nijverheidsstraat 18
B
Nijverheidsstraat 19
A
Nijverheidsstraat 20
B
Nijverheidsstraat 21 ("Marianne")
RM
Nijverheidsstraat 22
A
Nijverheidsstraat 23 ("De Open Deur")
A
Nijverheidsstraat 24
A
Nijverheidsstraat 25/26
B

10)

Torenstraat 11 t/m 27 (oneven)
Torenstraat 11
Torenstraat 13
Torenstraat 15
Torenstraat 21
Torenstraat 27

A
B
A
B

Boven Oosterdiep 142 t/m 150 (even)
Boven Oosterdiep 142
Boven Oosterdiep 144/146
Boven Oosterdiep 148
Boven Oosterdiep 150

A
A
A
B

11)

II. Op zichzelf staande objecten
Adres
Bareveldkade 1
Bareveldkade 4
Beneden Oosterdiep 27
Beneden Oosterdiep 38
Beneden Oosterdiep 116
Beneden Oosterdiep 118
Beneden Oosterdiep 155/157
Beneden Oosterdiep 161
Beneden Oosterdiep 211
Beneden Verlaat 53
Beneden Verlaat 70/72
Blankensteinkade 26/28
Blankensteinkade 30
Borgercompagnie 80
Borgercompagnie 86
Borgercompagnie 142

beschermingsaanduiding
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
b
a
b
a
b
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Borgercompagnie 149
Boven Oosterdiep 119
Boven Oosterdiep 131 (I)
Boven Oosterdiep 131 (II)
Buitenwoelkade 2
Landbouwstraat 17
Molenstreek 13A (molen)
Noorderkwartier 22
Nijverheidskade 14 ("Verlaatshuis")
Ommelanderwijk 197
Postkade 19
Postkade 32
Postkade 66
Poststraat 73
Prins Hendrikplein 7 ("Hotel Java")
Raadhuiskade 18
Raadhuiskade 48
Raadhuiskade 65
Raadhuiskade 66
Raadhuisstraat 16 (sociale dienst)
Sportterreinstraat 2/4
Sportterreinstraat 6
Sportterreinstraat 21
Torenstraat 41 ("Nooitgedacht")
Torenstraat 49
Torenstraat 65
Zuidwending 14
Zuidwending 20
Zuidwending 48
Zuidwending 104
Zuidwending 189
Zuidwending 241
Zuidwending 281

a
a
a (zuidelijk deel)
b (midden- en noordelijk deel)
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a
b
b
b
a
b
a
a
a
a
a
b
b
a
b
b
a
a

Bijlage. Overzicht van van rijkswege beschermde monumenten (in de gemeente Veendam)
Ae-kade, (gedenkteken: Wilkensfontein)
Bareveldkade 5 (boerderij)
Beneden Oosterdiep 23/25 (voormalig bankgebouw)
Beneden Oosterdiep 59/61 (postkantoor met ingebouwde dienstwoning)
Beneden Oosterdiep 63 (woonhuis met schuur)
Beneden Oosterdiep 126 (boerderij)
Beneden Oosterdiep 141 (villa)
Beneden Oosterdiep 209 (woonhuis met schuur)
Beneden Westerdiep 89 (boerderij en stookhut)
Bocht Oosterdiep 17 (voormalige directeurswoning)
Bocht Oosterdiep 19 (winkelwoning met achterhuis)
Bocht Oosterdiep 20 (woonhuis met schuurtje)
Bocht Oosterdiep 22 (herenhuis met schuur)
Bocht Oosterdiep 47 (voormalig herenhuis, nu kantoor)
Borgercompagnie 109 (boerderij)
Borgercompagnie 130 (boerderij en bijschuur)
Borgercompagnie 156 (villaboerderij, bijschuur en hek)
Borgercompagnie 178 (boerderij, tuinhuis en garage)
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Borgercompagnie 210 (boerderij)
Borgercompagnie t.o. 221 (voetgangersbrug)
Borgercompagnie 226 (villaboerderij, tweekapschuur en bijschuur, voormalige Proefboerderij)
Boven Oosterdiep 79 (r.k.-kerk)
Boven Oosterdiep 85 en 87 (voormalige smederij, werkplaatsen, kantoor en directeurswoning)
Boven Oosterdiep 120 (woonhuis)
Boven Oosterdiep, bij nr. 138, K. & J. Wilkensbrug (ophaalbrug)
Hertenkampstraat 1-4, (bouwblok van vier middenstandswoningen met schuren)
Hertenkampstraat 6 (schoolgebouw met conciërgewoning en gymzaal)
Jakob Bruggemalaan 70A/72/74 (directeurswoning, werkplaats en kantoorgebouw)
J.G. Pinksterstraat 3 (N.H.-kerk Veendam)
J. Kammingastraat 103A (voormalige steenhouwerij/stucadoorsbedrijf en kapschuur)
Julianalaan 7 (villa met garage)
Julianalaan 9 (voormalige directeurswoning, garage/berging en schuur)
Molenstreek 312/314 (voormalige elektriciteitscentrale met kantoor)
Molenstreek bij nr. 312 (spoorbrug)
Nijverheidskade 19 (woonhuis)
Nijverheidskade 20 (villa)
Nijverheidskade 22 (voormalige directeurswoning met bergplaats)
Nijverheidskade 76-77B (voormalige directeurswoning met ingebouwd kantoor)
Nijverheidskade 91 (herenhuis)
Nijverheidsstraat 10-11 (villa met garage)
Nijverheidsstraat 21 (villa met garage)
Nijverheidsstraat 73 (winkelwoning)
Parallelweg 4/6 (stationsgebouw met dienstwoning)
Parallelweg 13 (villa)
Pieter Sneeuwplein 3 (kantoorwoning)
Postkade 1/1A (voormalig woonhuis)
Postkade 2 (villa)
Raadhuiskade 71 (boerderij)
Raadhuisplein 5 (gemeentehuis; oude gedeelte)
Torenstraat 74-80 (gereformeerde kerk Wildervank)
Torenstraat 108 (N.H.-kerk Wildervank)
Ubbo Wilkensstraat 1 (kantoorwoning)
Ubbo Wilkensstraat 15-17 (dubbel woonhuis)
Van Beresteijnstraat 3 (woonhuis)
Van Beresteijnstraat 33 (villa met garage)
Wildervanksterdallen 10 (boerderij)
Museumplein (v.h. Winkler Prinsstraat) 5 & Burg. De Hoopstraat 1 (voormalig schoolgebouw (nu Veenkoloniaal
Museum) met conciërgewoning)
Zuidwending 2-4 (tweekapsschuur met ingebouwde dienstwoning en villa met berging).
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Bijlage X Uitgebreide rapportage archeologische monumenten
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7198
12F - 004
Terrein van hoge archeologische waarde
WILDERVANK-WEST
Wildervank
Veendam
Groningen
252343 / 566199
Niet van toepassing

Oppervlakte:

54.064 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning met Mesolithische vuursteenvindplaats. Terrein grenst aan 12F-019.
CAA: 12FZ-26+27.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
topkaarten 1:25.000/1:10.000.

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Opgave vindplaatsen Groenendijk 1985.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7199
12F - 007
Terrein van hoge archeologische waarde
OOSTERDIEP-OOST
Wildervank
Veendam
Groningen
253277 / 564653
Niet van toepassing

Oppervlakte:

10.282 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning en Mesolithische vuursteenvindplaats op markante zandrug (paraboolduin).
CAA: 12FZ-2+20.
Opgraving 1983 BAI (H.A. Groenendijk).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
topkaarten 1:10.000/1:25.000.

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Opgave vindplaatsen 1985 H.Groenendijk.

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Opgravingsbevoegdheid 1983.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7201
12F - 009
Terrein van hoge archeologische waarde
ZOUTWEG
Ommelanderwijk
Veendam
Groningen
258923 / 566960
Niet van toepassing

Oppervlakte:

40.968 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning en Mesolithische vuursteenvindplaats. Verscheidene Mesolithische vondstconcentraties op even
zovele lage zandruggetjes omgeven door veen. Toestand bodemprofiel lijkt gunstig (situatie 1985). Ligging op zandrug.
CAA: 12FZ-32+33+36.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
topkaarten 1:25.000/1:10.000.

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Opgave vindplaatsen 1985 H.Groenendijk.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7262
Oppervlakte:
12F - 003
Terrein van hoge archeologische waarde
BORGERCOMPAGNIESTER ZWARTEWEG
Borgercompagnie
Veendam
Groningen
249969 / 570483
Niet van toepassing

22.168 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning. Bij een AAI in 1998 werd vastgesteld dat het bodemprofiel ter plaatse matig aangetast was. Er
werd een wetenschappelijke waarde van 4 toegekend (zie Niekus 1998).
CAA: 12EN-13.
Veenkoloniaal museum nr. Vm-17 ARC cat. nr. 45.
AAI 1998 ARC (M. Niekus).

Literatuur
NIEKUS, M.J.L.TH. 1998 , in: Een aanvullende archeologische inventarisatie in het landinrichtingsgebied Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse veenkolonien. Blok IV
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7271
Oppervlakte:
12F - 019
Terrein van archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
252254 / 566012
Niet van toepassing

191.985 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum.
Bij karteringen begin jaren 1980 is hier op drie locaties Mesolithisch vuursteen en een geroellkeule gevonden. Bij boringen in 2000
bleek het terrein deels te zijn aangetast. De percelen waren vrij vlak.
Mogelijk grenzen aanpassen naar aanleiding van kaartje onderzoek 2000.
CAA: 12FZ-24+28+29.
Karteringen begin jaren 1980 John Smit.
Veldcontrole + boringen mei 2000 RAAP (J. Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
karteringen John Smit; verslag Groenendijk

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
copie verslag veldcontrole 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7272
Oppervlakte:
12F - 020
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
252107 / 565592
Niet van toepassing

44.029 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning. De vindplaats ligt op een zandopduiking in het veen. Bij een kartering begin jaren 1980 is hier
Mesolithisch vuursteen gevonden. Bij boringen in 2000 bleek het terrein geheel gaaf te zijn, met een intacte podzol en een fraai
reliëf. De zeldzaamheid van gave vindplaatsen uit deze periode in dit gebied maakt dit terrein zeer waardevol. Terrein aanzienlijk
groter dan omvang 1980.
CAA: 12FZ-25.
Kartering begin jaren 1980 John Smit.
Veldcontrole + boringen mei 2000 RAAP (J.Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering John Smit jaren '80; verslag Groenendijk

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kopie verslag veldcontrole 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7273
Oppervlakte:
12F - 021
Terrein van hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
253933 / 565867
Niet van toepassing

21.404 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum. Bij een kartering begin jaren 1980 is hier Mesolithisch vuursteen gevonden.
Situatie 2000: terrein niet toegankelijk vanwege gewas.
Kartering begin jaren 1980 John Smit.
Veldcontrole april 2000 RAAP (J. Molema).
Op het aangrenzende perceel ten westen van het kerkhof lag een dekzand kop die nu volledig is geëgaliseerd.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering John Smit; verslag Groenendijk

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kopie verslag veldwerk 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7275
Oppervlakte:
12F - 023
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
253930 / 564815
Niet van toepassing

102.692 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning.
CAA: 12FZ-19.

8 van 21

Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7282
12F - 031
Terrein van archeologische waarde
POLDER ZUIDER-EENDRACHT
Numero Dertien
Veendam
Groningen
258027 / 564715
Niet van toepassing

Oppervlakte:

11.745 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning. Zeer duidelijk als reliëf in het land herkenbaar.
Bij een kartering in 1988 is hier Mesolithisch vuursteen gevonden. Situatie 2000: Terrein aangetast: A-horizont verdwenen, Bhorizont aangeploegd en aan de flanken sterk aangeploegd.
CAA: 12FZ-47.
Kartering april 1988 BAI (H.A.Groenendijk).
Veldcontrole + boringen april 2000 RAAP (J.Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering 1988 Groenendijk

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kopie verslag veldwerk 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7283
Oppervlakte:
12F - 032
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
252388 / 564614
Niet van toepassing

62.195 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning. Bij een kartering begin jaren 1980 is Mesolithisch vuursteen gevonden. Bij boringen in 2000 bleek
dat de vindplaats geheel gaaf is, met een intacte podzol en aan de randen en flanken van de zandkoppen intact veen. Wel was een
klein zandkopje op het perceel weggeschoven. De zeldzaamheid van dermate gave vindplaatsen uit deze periode in dit gebied
maken dit terrein zeer waardevol.
CAA: 12FZ-23.
Kartering begin jaren 1980 John Smit.
Veldcontrole + boringen mei 2000 RAAP (J. Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Heidemij aan Groenendijk re:bestek kavelinrichting '96

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
bestek kavelinrichting 1996

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering John Smit; verslag Groenendijk

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kopie verslag veldcontrole 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7284
Oppervlakte:
12F - 033
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
252611 / 564363
Niet van toepassing

15.944 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning. De vindplaats ligt op een markante zandrug in het veen. Bij een kartering in 1980/1981 werd hier
Mesolithisch vuursteen gevonden. Bij boringen in 2000 werd vastgesteld dat de vindplaats een intacte podzol heeft en volledig gaaf
is. De datering van de vindplaats, de gaafheid en de zeldzaamheid van gave vindplaatsen uit deze periode in dit gebied maken het
terrein zeer waardevol. Ook is het reliëf fraai zichtbaar.
CAA: 12FZ-22.
Groenendijk vindplaatslijst 1985 nr. 12F-5.
Kartering 1980/1981 John Smit.
Veldcontrole + boringen mei 2000 RAAP (J. Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
vindplaatslijst Groenendijk 1985

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kaart bij vindplaatsenlijst Groenendijk 1985

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering Smit 1980-81

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
copie verslag veldonderzoek 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

7285
Oppervlakte:
12F - 034
Terrein van archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVERLAAT
Wildervank
Veendam
Groningen
253991 / 564198
Niet van toepassing

5.917 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum.
Bij een kartering begin jaren 1980 is hier Mesolithisch vuursteen gevonden. Situatie 2000: het terrein is deels aangetast; top is
afgevlakt, A-horizont verdwenen, B- en C-horizont zijn intact. Op de flanken een intacte bodem met dun laagje restveen. Geen
podzol ontwikkeling.
CAA: 12FZ-23.
Kartering begin jaren 1980 John Smit.
Veldcontrole + boringen april 2000 RAAP (J. Molema).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
kartering Smit begin jaren ;80

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kopie verslag veldwerk 2000

Literatuur
GROENENDIJK, H.A. 1985 , in: Herinrichting oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien. Rapport archeologie voor het
deelgebied Oude Veenkolonien.
GROENENDIJK, H.A. 1997 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

10277
Oppervlakte:
12F - 040
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
BORGERCOMPAGNIESTER ZWARTEWEG
Wildervank
Veendam
Groningen
250292 / 568147
Niet van toepassing

15.916 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Paleolithicum laat

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum. Bij de AAI van 1998 werd vastgesteld dat het
bodemprofiel ter plaatse sterk is aangetast. Toch kon een wetenschappelijke waarde van 6 worden toegekend (zie Niekus 1998).
NB Wijzig het nummer in het CMA!
CAA: 12FZ-41 Vm-14.
ARC cat. nr. 63.
AAI 1998 ARC (M. Niekus).

Literatuur
NIEKUS, M.J.L.TH. 1998 , in: Een aanvullende archeologische inventarisatie in het landinrichtingsgebied Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse veenkolonien. Blok IV
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

11981
12F - 036
Terrein van hoge archeologische waarde
POLDER WILDERVANKSTER
Veendam
Veendam
Groningen
251405 / 565650
Niet van toepassing

Oppervlakte:

43.734 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum. Hier is een vuursteenvindplaats aangetroffen. Beperkte gegevens.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
topografische kaart met terreinaanduiding

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1996 Bestemmingsplan herinrichting oude veenkolonien

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1996 Brief over bestemmingsplan
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

13491
12F - 037
Terrein van hoge archeologische waarde

Oppervlakte:

15.622 m2

Veendam
Veendam
Groningen
252142 / 568904
Niet van toepassing

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van een nederzetting uit het Mesolithicum. Bij karteringen en boringen in 1997 werd geconstateerd dat de
top van de vindplaats al was ontzand. De zuidwestflank dicht bij de top was nog redelijk intact met regelmatig veenresten op de
grijze A-horizont. Hier werd aansluitend op de boringen een proefopgraving uitgevoerd.
Kartering en boringen; november 1997;
Veenkoloniaal Museum Proefopgraving; november 1997;
Veenkoloniaal Museumnr. BC-50

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kartering, boringen + opgraving VM 1997-1998
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

13492
12F - 038
Terrein van hoge archeologische waarde

Oppervlakte:

21.524 m2

Veendam
Veendam
Groningen
252154 / 569075
Niet van toepassing

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Vuursteenbewerking

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van vuursteenbewerking uit het Mesolithicum.Bij kartering en boringen in 1997 bleek de top van de
vindplaats ontzand te zijn, maar de noordflank en de zuidflank waren op iets grotere afstand van de top nog redelijk gaaf. Op beide
flanken werd plaatselijk nog veen aangetroffen met daaronder de grijze A1-laag.
Veenkoloniaal Museum BC-51
Kartering + boringen; november 1997; Veenkoloniaal Museum.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kartering + boringen 1997, VM
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

13493
Oppervlakte:
12F - 039
Terrein van zeer hoge archeologische waarde

6.318 m2

Veendam
Veendam
Groningen
251845 / 569126
Niet van toepassing

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Vuursteenbewerking

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met sporen van vuursteenbewerking. Bij kartering en boringen in 1997 bleek dat de ondergrond nog volledig ongestoord was,
waarbij op de meeste plaatsen nog een dun veendek aanwezig was.
CAA-nr. 12FN-30.
De vindplaats ligt vlakbij de vergelijkbare vindplaatsen CMA 12F-37 en -38.
Kartering en boringen november 1997 Veenkoloniaal Museum.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kartering + boringen 1997, VM
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

14727
Oppervlakte:
12F - 042
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
BORGERCOMPAGNIE
Borgercompagnie
Veendam
Groningen
251043 / 569890
Niet van toepassing

19.830 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van vermoedelijk Mesolithische bewoning. Bij boringen in 1998 bleek de vindplaats slechts licht te zijn
aangetast. Al eerder was ter plaatse vuursteen gevonden. Het ARC kende de vindplaats een wetenschappelijke waarde van 6 toe, op
basis van de gaafheid, zeldzaamheid, landschappelijke ligging en onvermengdheid van de bewoning met latere fasen (zie Niekus
1998). De vindplaats ligt op een markante, noordzuid gerichte dekzandrug.
CAA 12FN-34.
ARC cat. nr. 59.
Kartering voor 1998 onbekende amateur.
Boringen 1998 ARC (M. Niekus).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Olsthoorn
voor 1998

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
onderzoek 1998

Literatuur
NIEKUS, M.J.H.TH. 1998 , in: Een aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) in het landinrichtings-gebied Oost-Groningen
en de Gronings-Drentse veenkolonien. Deel IV
GROENENDIJK, H.A. 1993 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

14728
12F - A01
Terrein van archeologische waarde
POLDER HET WESTERDIEP
Veendam
Veendam
Groningen
252335 / 570675
Niet van toepassing

Oppervlakte:

9.006 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van Mesolithische bewoning.
Bij boringen in 1998 bleek de vindplaats sterk te zijn aangetast. Het ARC kende een wetenschappelijke waardering van 3 toe (zie
Niekus 1998). Al eerder was ter plaatse vuursteen gevonden. De vindplaats ligt op een dekzandkop.
CAA 12FN-35 Amateurcode V-3.
ARC cat. nr. 55.
Kartering voor 1998 onbekende amateur.
Boringen 1998 ARC (M. Niekus).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Olsthoorn
code V-3

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
onderzoek 1998

Literatuur
NIEKUS, M.J.H.TH. 1998 , in: Een aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) in het landinrichtings-gebied Oost-Groningen
en de Gronings-Drentse veenkolonien. Deel IV
GROENENDIJK, H.A. 1993 , in: Op zoek naar de horizon: landschapsontwikkeling en bewoning in het herin- richtingsgebied OostGroningen, 8000 BC - 1000 AD.
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

14729
Oppervlakte:
12F - 043
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
BORGERCOMPAGNIE
Borgercompagnie
Veendam
Groningen
250458 / 571635
Niet van toepassing

13.498 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van Mesolithische bewoning. Bij boringen in 1998 bleek de vindplaats slechts licht te zijn aangetast. Het
ARC kende een wetenschappelijke waarde van 6 toe, op basis van de gaafheid, zeldzaamheid, landschappelijke ligging en
onvermengdheid van de bewoning door latere fasen. Ter plaatse was ook al eerder vuursteen gevonden. De vindplaats ligt op een
oostwest gerichte dekzandrug.
CAA 12FN-36.
Amateurcodes Vm-99a/b; W-I/II.
ARC cat.nr. 54.
Kartering voor 1998 onbekende amateurs.
Kartering voor 1998 BAI.
Boringen 1998 ARC (M. Niekus).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Particulier
code W-I/II

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
onderzoek 1998

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
code Vm-99a/b

Literatuur
NIEKUS, M.J.H.TH. 1998 , in: Een aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) in het landinrichtings-gebied Oost-Groningen
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

14730
12F - A02
Terrein van archeologische waarde
BORGERCOMPAGNIE
Borgercompagnie
Veendam
Groningen
250248 / 571627
Niet van toepassing

Oppervlakte:

16.210 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Mesolithicum

Mesolithicum

Beschrijving
Terrein met daarin sporen van Mesolithische bewoning.
Bij boringen in 1998 bleek de vindplaats sterk te zijn aangetast. Ter plaatse was al eerder vuursteen gevonden. Het ARC kende een
wetenschappelijke waarde van 3 toe (zie Niekus 1998). De vindplaats ligt op drie parallelle, noordwest-zuidoost gerichte
dekzandruggen. Het perceel ten noorden van de locatie is ontzand.
CAA 12FN-37 BAI code Vm-99c Amateurcode W-IV.
ARC cat. nr. 53.
Kartering voor 1998 BAI (waarschijnlijk Groenendijk).
Kartering voor 1998 onbekende amateur.
Boringen 1998 ARC (M. Niekus).

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
Vm-99c

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Olsthoorn
W-IV

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Onbekend
onderzoek 1998
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