
 

 

‘Als niemand zijn vinger opsteekt, doen wij het’ 

 

De Groningse aardbevingen schaden rijksmonumenten. Sommige panden zijn dermate 

beschadigd, dat herstel een complexe opgave vergt. Het Groninger Landschap stelt zich 

op als achtervang. ‘Wij ontfermen ons over het erfgoed: dat is onze kerntaak’, vertelt 

Hugo Dokter, hoofd Erfgoed van Het Groninger Landschap. Eind december 2017 tekende 

de stichting voor de overname van drie aardbevings-boerderijen.  

 

Boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum, boerderij De Haver in Onderdendam en Plaats Melkema in 

Huizinge. Wat deze drie rijksmonumenten gemeen hebben, is dat ze forse schade hebben. 

Boosdoener: de aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. De schade is dermate complex, 

dat de NAM de rijksmonumenten opkocht. Maar wat dan? Wie ontfermt zich over het beschadigde 

Groningse erfgoed? Dokter maakte zich zorgen: “De NAM bekijkt zo’n rijksmonument hoofdzakelijk 

door een veiligheidsbril. Maar: ga je een oud pand rigoureus versterken, dan tast je de 

monumentale waarde aan. Dat willen wij voorkomen.”  

 

Monumentale waarde 

Dokter zet die monumentale waarde juist voorop. Hij pleit voor een andere benadering. “Allereerst 

nemen wij de tijd. Geen overhaaste beslissingen. Wij draaien het om: we focussen niet op het 

versterken van het pand, maar bekijken de restauratie vanuit de monumentale waarde.” De 

denklijn opent nieuwe deuren. Dokter ziet kansen in het schuiven van functies. Hij geeft een 

voorbeeld: “Verschuif het wonen of het werken van het beschadigde woonhuis naar de schuur, de 

deel. Daarin bouwen we dan een nieuwe woning. In het oude voorhuis, met het monumentale 

interieur, repareren we weliswaar de aardbevingsschade, maar blijven de authentieke elementen 

verder intact.”  

 

“Deze boerderijen moesten gered worden. Wij pakken de handschoen 

op.” 

 

Geen museumstukken 

Dokter slaat zo twee vliegen in één klap: het rijksmonument blijft fier overeind én wordt nuttig 

gebruikt. “Monumenten zijn geen museumstukken, waar niemand aan mag komen”, benadrukt hij. 

Met deze denklijn klopte Het Groninger Landschap bij de NAM aan. Na uitvoerige studies van 

architecten en lange onderhandelingen werden drie monumenten vlak voor de Kerst, op 21 

december 2017, officieel overgedragen. “Deze boerderijen moesten gered worden. Wij pakken de 

handschoen op, maar de NAM betaalt de rekening”, zegt hij.  

 



 

 

Vangnet 

Lang niet elk bevingspand komt hiervoor in aanmerking. “Het gaat ons om het bedreigde erfgoed, 

dat beeldbepalend is voor ons landschap. De pronkstukken die Groningen zo bijzonder maken. 

Daarvoor willen wij een vangnet bieden. Niemand stak zijn vinger op om deze drie boerderijen te 

redden. Niemand durfde het aan, het risico was te hoog. Dan steken wij onze nek uit. Wij zijn 

immers erfgoedbeheerder.” En wat anders, vraagt hij zich af. Leeg laten staan, laten verpauperen? 

“Dan ontstaat in mum van tijd een bouwval, een ruïne. Eeuwig zonde. Ondanks de 

aardbevingsschade, zijn het nu nog statige en aansprekende monumenten die zeker toekomst 

hebben.” 
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