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Inspraaktekst van de Bond Heemschut betreffende het Oosterveld, tijdens de 
Raadscommissievergadering van 16 mei 2012. 
 
Voorzitter, geacht college, geachte leden van de gemeenteraad. 
 
Heemschut. 
Ik ben Leen de Graaf en spreek in namens de Bond Heemschut 
De Bond Heemschut is een landelijke vereniging met als doel onder andere de bescherming van 
het cultureel erfgoed, in de ruimste betekenis, in Nederland. De Bond heeft zijn hoofdkantoor in 
Amsterdam, in het Korenmetershuis, bemand door een zeer kleine professionele staf. In het land 
werken twaalf provinciale commissies en een commissie voor de stad Amsterdam. Die commissies 
bestaan vnl. uit deskundige vrijwilligers, architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, 
historicus, bouwhistoricus met uiteraard een voorzitter, secretaris e.d.  
Vorig jaar, dus in 2011, vierde de Bond zijn honderdjarig bestaan.  In die honderd jaar zijn vele 
acties gevoerd, vaak met succes en uiteraard ook vaak zonder succes. 
 
Oosterveld. 
 
Zo hebben wij ons een aantal jaren geleden ook ingezet voor het behoud van de cultuurhistorisch 
zeer belangrijke es, het Oosterveld, aan de oostzijde van Norg. Ons ging de es zelfs zo ter harte, 
dat we hem op de lijst van de tien belangrijkste bedreigde zaken van cultuurhistorisch belang 
hebben geplaatst. 
Geholpen heeft dat niet. Het bestemmingsplan, dat woningbouw mogelijk maakt, is vastgesteld. 
 
 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
Lucebert 
 
Provincie. 
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, heeft ook de provincie ingezien dat het 
esdorpenlandschap rond Norg van groot belang is. Er wordt zelfs gesproken van voorwaarden 
stellen bij ontwikkelingen. (Cultuurhistorisch Kompas, Hoofdstructuur en beleidvisie) 
Regiovisie. 
 
Nu echter de regionale woningbouwopgave met 60% beperkt zal worden, wordt in de gemeente 
ook het Oosterveld opnieuw bestudeerd, in die zin dat sprake is van fasering, programmeren en 
kritisch tegen het daglicht houden. 
 
Heemschut maakt van de gelegenheid gebruik om u nogmaals te wijzen op het zeer grote 
cultuurhistorische belang van deze Es. Bovendien is deze Es ook landschappelijk gezien zeer 
waardevol. 



 

 

 

 

Zonder Es, geen Esdorp. Helaas, en onvermijdelijk, gezien de landbouwkundige en demografische 
ontwikkelingen van de laatste tientallen jaren, zijn in Drenthe, in de gemeente Noordenveld en bij 
Norg al vele essen zo sterk aangetast, dat ze nauwelijks nog als zodanig herkenbaar zijn.  
Natuurlijk Norg. 
Natuurlijk Norg 2000 heeft een aantal alternatieven aangedragen. Ik kan daar niet op ingaan 
omdat de cultuurhistorische consequenties van bebouwing op die plekken nog niet duidelijk is. 
Onderzoek ervan, met een grondige cultuurhistorische analyse, zoals de omgevingswet die thans 
voorschrijft, is zeker zinvol. 
 
Laat, nu de groei eindig blijkt, zo vraag ik u, de geschiedenis van vele eeuwen zwaarder wegen 
dan een korte termijnvisie op de toekomst.  
Toon aan dat niet alles van waarde weerloos is.   
Lelijke, gedateerde plekken kent Nederland al genoeg, zoals het TV programma “De Slag om 
Nederland” overduidelijk aantoont. 
 
 
Ik dank u. 
 
Leen de Graaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


