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Vragen en antwoorden tijdens informatieavonden 
over de Circumvallatielinie 
Hieronder vindt u alle vragen die tijdens de informatieavonden zijn gesteld en de antwoorden 
daarop. De vragen zijn te verdelen in twee categorieën: “Bescherming” en “Ontwikkeling”. 
 

Bescherming 
 

1. Is de Circumvallatielinie op dit moment beschermd? 
 
Binnen de huidige bestemmingsplannen is in veel gevallen geen rekening gehouden met archeologie. De 
restanten van de linie kennen – met uitzondering van de Engelse Schans en een deel van de Hollandse 
Schans – geen enkele vorm van bescherming. In december 2008 is de gemeentelijke archeologische 
beleidskaart vastgesteld door de gemeenteraad. Daarop is ook de linie aangewezen. Deze kaart wordt 1 
op 1 verwerkt in de komende bestemmingsplannen. Bij verstoringen in gebieden die op de kaart zijn 
aangemerkt als ‘waardevol’ geldt een onderzoeksplicht. 
 

2. Wie betaalt de onderzoekskosten? 
 
Het principe luidt: ‘de verstoorder betaalt’. Dat betekent dat de kosten van archeologisch onderzoek bij 
bodemverstoringen voor de aanvrager zijn. Via de gemeente of regionaal archeoloog kunt u navragen 
welke bureaus in de regio actief zijn en welke een juiste prijs-kwaliteitverhouding laten zien voor 
archeologisch onderzoek. Het is het slim om bij planvorming naar alternatieven te kijken om zo de 
archeologie én kosten te sparen; bijvoorbeeld door verplaatsing van een pand. Dit is een kwestie van 
maatwerk. 
 
 

3. Zijn er extra kosten verbonden bij het aanvragen van een bouw- of aanlegvergunning? 
 
Ja, afhankelijk van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht indien archeologie een rol 
speelt in de beoordeling en behandeling van de aanvraag.  
 

4. Vragensteller heeft in het verleden veel kosten gemaakt voor archeologisch onderzoek. Hoe zit 
het bij aanstaande bouwplannen? 

 
De archeologische beleidskaart zal nu het uitgangspunt zijn. Daarop is precies te zien waar wel en geen 
onderzoek dient te worden verrichten. Wanneer onderzoek verplicht is zal op verstandige manier met de 
kosten om moeten worden gegaan. In het geval van excessieve kosten kan de gemeente meebetalen. In 
speciale gevallen heeft ook de provincie een onderzoeksbudget waaruit zij subsidie kan verstrekken. 
 

5. Betekent verplicht onderzoek ook vertraging? 
 
Bij een toevalstreffer kan dat gebeuren. Echter, de archeologische beleidskaart maakt het eenvoudiger 
om van te voren rekening te houden met archeologisch onderzoek. Indien tijdig in een proces ingepland 
hoeft er in de regel door archeologisch onderzoek geen vertraging op te treden.  
 

6. Geldt er ook een onderzoeksverplichting bij ingrepen dieper dan 30cm beneden maaiveld voor de 
waardevolle esranden in de regio? 

 
Bij gebieden die met een roze kleur zijn aangegeven op de archeologische waardekaart geldt een 
onderzoeksverplichting bij bodemingrepen dieper dan 40cm onder het huidige maaiveld. Wanneer er 
sprake is van een dikker grondpakket is er ook meer mogelijk, maar alleen in overleg en na toetsing van 
de dikte van het grondpakket. Overigens staan er in het bestaande bestemmingsplannen ook al zaken ter 
bescherming van het reliëf. De archeologische beleidsadvieskaart brengt hier geen verandering in.   
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Ontwikkeling 
 

7. In hoeverre is de Circumvallatielinie meegenomen bij het bepalen van het voorkeurstracé van de 
N18? 

 
Het voorkeurstracé ligt over de linie heen. Dat betekent een knelpunt 
wat we op moeten lossen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om 
de Circumvallatielinie weer beleefbaar te maken. 
 
 
 

8. Klopt het dat wanneer iemand geen initiatief toont, er ook 
niets gebeurd? 

 
Er is een duidelijk onderscheid tussen ‘bescherming’ en ‘ontwikkeling’. 
Bescherming van de archeologie is een wettelijke verplichting en geldt 
voor alle grondeigenaren op de linie. Ontwikkeling is vrijwillig. 
 

9. Waarom verzoekt de gemeente de grondeigenaren om initiatief te nemen en geeft ze zelf niet het 
goede voorbeeld? 

 
In veel gevallen heeft de gemeente de medewerking van grondeigenaren nodig om de Circumvallatielinie 
beleefbaar te maken in het landschap. In gevallen waar dat niet nodig is zal gemeente de komende tijd 
zeker het goede voorbeeld gaan geven. Bijvoorbeeld op het schietveldje ten noorden van de Ruiterweg, 
en op industrieterrein ‘Laarberg’. 
 

10. Waarom zijn de grondeigenaren zo laat ingelicht? 
 
Al in 2004 is er al contact geweest met de grondeigenaren. Toen is er een informatieavond bij Erve Kots 
geweest. In de tussentijd is er veel gebeurd, zo is het dankzij onderzoek een stuk duidelijker geworden 
waar de linie precies loopt. Toen was nog niet duidelijk welke kant het op zou moeten gaan. Met de 
nieuwe informatie willen we verder aan de slag gaan. 
 

11. In samenwerking met de gemeente is het dorpsplan Zwolle opgesteld. Is het een idee om een 
informatiebord over de Circumvallatielinie te plaatsen ter hoogte van het feestterrein? Het is een 
voorbeeld van een klein initiatief dat leuk is voor de recreant maar niet tot last is voor bewoners 
en eigenaren. 

 
Dit is zeker een goed idee! Informatievoorziening is een onderwerp dat dit jaar op de agenda staat. 
 

12. In hoeverre is het mogelijk om de Circumvallatielinie bij de reconstructie van de kern Lievelde 
aan te geven? 

 
Het is sowieso de moeite waard om bij de reconstructie de exacte ligging van de linie vast te leggen. 
Daarbij is het een waardevolle suggestie om de linie in het straatbeeld terug te laten komen of een bord 
te plaatsen. In welke vorm dat zou moeten, zal nader bekeken moeten worden. 
 

13. Wat is de rol van de Gebiedscommissie? 
 
Er is bewust gekozen om eerst de grondeigenaren te informeren. Voor de informatieavonden is de 
gebiedscommissie wel uitgenodigd. In het vervolgproces zullen we stil staan bij de wijze waarop de 
gebiedscommissie kan worden betrokken bij de circumvallatielinie. Tijdens één van de avonden vertelt 
Jan Tiggeloven van de gebiedscommissie dat de commissie veel waarde hecht aan draagvlak onder de 
grondeigenaren. De eigenaren moeten geen lasten ervaren. Er zijn bijvoorbeeld 
visualisatiemogelijkheden te bedenken die de ondernemer niet schaden. 
 
 



VEEL GESTELDE VRAGEN TIJDENS  

INFORMATIEAVONDEN CIRCUMVALLATIELINIE  

3 

Geopperd wordt om in de Engelse Schans iets te maken voor de jeugd. 
Dat zorgt voor draagvlak onder jongeren. 
 

14. Enkele jaren geleden is de Engelse Schans gereconstrueerd en 
is er van alles beloofd. Ondertussen kalft de Schans alleen 
maar af. Hoe zit dat? 

 
De Engelse Schans is privé eigendom en archeologisch rijksmonument. 
Na 9 jaar is er toestemming gegeven om te gaan restaureren. Nu kalft de schans af. Het is echter niet 
toegestaan om afgespoeld zand weer terug te brengen. Op dat moment ben je aan het graven in een 
archeologisch rijksmonument. Hiervoor dient een vergunning te worden afgegeven en die komt er aan. Er 
is inmiddels een restauratie-, beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Ook zal er een uitkijktoren bij de 
Schans worden geplaatst om het geheel beter beleefbaar te maken. Zodra er toestemming is zal de 
Engelse Schans worden hersteld. Ook wordt er gedacht aan activiteiten in de Schans. 
 

15. Zorgt het houden van activiteiten in de Engelse Schans niet juist voor verdere afkalving? 
 
Voor het houden van activiteiten zullen bepaalde voorwaarden gelden. Een belangrijke voorwaarde is dat 
er geen schade aan het monument mag ontstaan. 
 

16. De Circumvallatielinie loopt door de gemeente Oost Gelre en door de gemeente Berkelland. Zijn 
er verschillen tussen beide gemeenten? 

 
Ook hier komt het onderscheid tussen ‘bescherming’ en ‘ontwikkeling’ aan de orde. Wat betreft de 
bescherming gelden in beide gemeenten dezelfde voorwaarden. De archeologische beleidskaarten  
sluiten op elkaar aan. Voor wat betreft ‘ontwikkeling’ zijn geen concrete afspraken gemaakt. In overleg is 
het mogelijk om gezamenlijk ontwikkelingen op te pakken.  
Het opzetten van een zelfstandige organisatie (bijvoorbeeld een Stichting) die de ontwikkeling van de 
Circumvallatielinie ter hand neemt is één van de resultaten die de gemeente Oost Gelre de komende 
maanden wil bereiken. Het idee is dat ook buurgemeenten zitting nemen in deze organisatie.  
 

17. Wanneer er voor een bepaalde locatie ideeën zijn om de circumvallatielinie beleefbaar te maken 
(bijvoorbeeld door middel van een informatiebord) wordt er dan rekening gehouden met de 
wensen van omwonenden? 

 
De gemeente zal bij initiatieven overleggen met de grondeigenaren en omwonenden. Per situatie zal 
worden bekeken of er bezwaren zijn en of we deze kunnen oplossen. Tijdens de informatieavond is het 
voorbeeld van een luchtfoto genoemd. Wanneer omwonenden bezwaar hebben tegen het afbeelden van 
hun huis op de foto is het bijvoorbeeld mogelijk het huis weg te laten. 
 
 
 

Informatie 
 
Op de website van de gemeente (www.oostgelre.nl) en de website over de Circumvallatielinie 
(www.circumvallatielinie.nl) kunt u de presentaties nog eens nakijken die tijdens de informatieavonden 
zijn gegeven. Ook aanvullende informatie omtrent de Circumvallatielinie is op deze websites te vinden. 
 
Een aantal initiatiefnemers heeft zich al bij ons gemeld. Met hen zullen we de komende tijd aan de slag 
gaan. Heeft u ook een idee of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie van Groenlo Vestingstad via email groenlovestingstad@oostgelre.nl of telefoon 0544-
393492. 


