
Groningen, 17 juni 2017 

 

 

Ruïnes in Groningen? Behoud van erfgoed moet te allen tijden voorop staan! In de 

urgentie van de aardbevingsproblematiek en grootschaligheid van de versterking's 

opgave mag het Gronings erfgoed nooit ondergesneeuwd raken! 

 
Erfgoed krijgt de laatste tijd steeds vaker aandacht in de media: donderdag een artikel over het concept 

rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gisteren gesprekken tussen monumenteigenaren en 

Mark Rutte, en vandaag was Sandra Beckerman in Slochteren om met bewoners over erfgoed en aardbevingen 

te praten.  

 

Al die aandacht voor erfgoed is volkomen terecht: Groningen is een van de oudste cultuurlandschappen van 

Nederland vol prachtige historische panden. De monumentale en karakteristieke panden maken onderdeel uit 

van het gezicht en de beleving van Groningen. Uniek. Iets om trots op te zijn! De Groninger identiteit! 

 

Maar Groningen wordt bedreigd door aardbevingen en het Erfgoedberaad Groningen maakt zich dan ook 

zorgen over het Gronings erfgoed. Aan het woord Theo Hoek, directeur Libau en voorzitter van het 

Erfgoedberaad Groningen: "Je moet voorkomen dat je straks een hoop versterkte stenen overhoudt en dat alle 

monumenten zijn verdwenen." 

 

Erfgoed vraagt namelijk om maatwerk, erfgoed is niet te vatten in normen en richtlijnen, en daarom is het van 

belang bij erfgoed de juiste deskundigheid in te schakelen! Het Gronings erfgoed verdient ook bij schadeherstel 

en versterking zorg en aandacht.  

 

En denk erom: de eigenaar staat altijd centraal! Zij onderhielden de afgelopen jaren met trots hun panden en 

zij horen dan ook altijd het laatste woord te hebben over wat er met hun pand gebeurt.  

 

"Wij behouden onze kerken voor de eeuwigheid!", aldus Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger 

Kerken. 

 

Het Erfgoedberaad Groningen gaat er dan ook vanuit dat de Nationaal Coördinator Groningen in zijn 

erfgoedprogramma rekening houdt met ruimte voor maatwerk en het inschakelen van deskundigen! En dat de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed juist de afweging tussen wat de eigenaar wil, monumentwaarden en 

veiligheid als uitgangspunt neemt. Zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden om behoud van het 

Gronings erfgoed en de Groninger identiteit te garanderen! 

 


