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Velp, 04 april 2017
Betreft: Dreijeroord
Geacht College,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut en AWN Vrijwilligers in de Archeologie vragen uw
aandacht voor het volgende.
Met uw College is Heemschut zeer verheugd dat in de gewijzigde plannen voor het
Gastenhuis Dreijeroord de historie van deze bijzondere plek zichtbaar gemaakt wordt. Het
'nieuwe' Dreijeroord refereert zo aan het oude. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
bemoeiingen hierin.
Kortgeleden heeft u aangekondigd dat het ontwerpbestemmingsplan Graaf van
Rechterenweg 12 , 2017 in voorbereiding is. In verband daarmee willen wij u attenderen op
het feit dat onder het huidige Dreijeroord de resten liggen van de middeleeuwse Bouwhoeve
de Drijen.
Het is derhalve onze wens dat deze resten beschermd worden in de verbeelding van het
bestemmingsplan met een bestemming “hoge verwachtingswaarde” en dat hieraan regels
gekoppeld worden die strekken tot behoud van de archeologische resten in situ. We wijzen
u in deze graag op de Handreiking Archeologievriendelijk Bouwen van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed uit 2016. Zie: https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/handreikingarcheologievriendelijk-bouwen-0
Mocht het niet lukken om bodemingrijpen te vermijden dan is archeologisch onderzoek
noodzakelijk, dat, bij voorkeur, voorafgaat aan de ruimtelijke planvorming. Nu deze
planvorming al heel ver gevorderd is, verzoekt Heemschut uw College alles in het werk te
stellen om de resten van dit erfgoed, ad hoc, in het nieuwe ontwerp te laten opnemen. Het
bewaren van delen van het middeleeuwse Dreijeroord voegt een betekenisvolle laag toe aan
de geschiedenis en identiteit van deze plek.

Ook buiten het huidige Dreijeroord zijn archeologische resten te verwachten, met name
resten uit de periode WO-II, waarvoor een zeer hoge verwachtingswaarde geldt. Ook
hiervoor is het van belang deze te onderzoeken indien verstoring door planactiviteiten te
verwachten zijn.
In relatie met het voorgaande wil Heemschut u, tenslotte, nogmaals wijzen op de historische
waarde van de bestaande kelders onder het gebouw, die niet alleen refereren aan de
middeleeuwse bouwhoeve, maar ook van groot belang zijn geweest als schuilplaats tijdens
de operatie “Market Garden”. Het behouden ervan heeft als bijkomend voordeel dat niet
dieper gegraven behoeft te worden dan strikt noodzakelijk.
Heemschut en AWN zijn bereid onze standpunten nader toe te lichten.
Een ontvangstbewijs van deze brief wordt zeer op prijs gesteld.
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