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Harderwijk, 10 februari 2016 
Betreft: archeologische opgravingen boulevard 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Aan de leden van de raad 

Geacht College en leden van de raad, 

“Boor maakt snel eind aan erfgoed.” stond zaterdag 6-2-2016, regio pag. 5, te lezen in de Stentor. 
Zo’n zin boort ook door de ziel van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich. 

Dit kan toch niet waar zijn? De gemeente heeft met de archeologische vondsten op de markt zo 
zorgvuldig gehandeld! Ook toen waren er rioolleidingen gepland, maar die zijn vanwege de 
archeologische vondsten niet gelegd volgens planning. Toen konden er oplossingen bedacht worden 
om de vondsten te sparen. 

Hoe anders lijkt het bij de opgravingen bij Papa Beer te zijn gegaan. Heeft de gemeente hier geen 
regie gevoerd? Mocht de aannemer hier zomaar zijn gang gaan? Hoe heeft dat kunnen gebeuren, 
nadat er al archeologisch onderzoek gedaan was? De gemeente wist toch dat hier een 
verdedigingsmuur van de dwangburcht aanwezig was? Waarom hier geen tijd en energie gestoken in 
het sparen van de archeologische vondsten? Waren er geen mogelijkheden dit archeologische 
monument van allure te sparen? Is er voldoende gekeken naar andere mogelijkheden met betrekking 
tot de situering van het riool? 

Gedane zaken nemen geen keer. Het bestuur van Herderewich doet nu wel een dringend beroep op 
het gemeentebestuur om bij de herinrichting van de boulevard veel (meer) waarde te hechten aan 
het archeologisch erfgoed. Naar onze mening is het historische belang van de bodemschatten groot 
en zouden deze binnen de diverse belangenafwegingen zwaarder gewogen moeten worden. Het is 
daarom de hoogste tijd om het belang van het archeologisch erfgoed nog beter binnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen te behartigen en in te bedden in het gemeentebeleid. 

Wij verzoeken u met klem voldoende tijd en middelen te reserveren om mooie dingen zichtbaar te 
maken voor de bewoners en toeristen en deze niet aan grof boor- en ander machinegeweld bloot te 
stellen, maar te bewaren voor de Harderwijkers en ook de toeristen. De historie is één van de grote 
waarden van onze stad en verdient meer respect en aandacht. 

We doen hierbij een bijlage van een bericht uit Ravestein. Zo kan het ook.  

Graag vernemen we een reactie van u. 

Namens het bestuur van de vereniging,  

J. Wetzels, secretaris.  
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