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1. Inleiding 

Begin 2017 is besloten om in één gebouw in Hoogezand de medewerkers en het bestuur van de 

gemeente Midden-Groningen te huisvesten.  Er is gekozen voor een combinatie van verschillende 

functies (theater, kunstencentrum, bibliotheek, Grand Café en gemeente) in één gebouw: ‘Het 

Kielzog’. 

Het gemeentehuis moet meer zijn dan alleen een kantoorgebouw en moet stimuleren tot 

ontmoeting. In lijn met het Dienstverleningsconcept en in acht neming van wetgeving, dient bij de 

realisering ervan (2020) ook rekening gehouden te worden met het Historisch Archief van de nieuwe 

gemeente Midden-Groningen. De visie en ruimtebehoefte van het toekomstige Historisch Archief 

Midden-Groningen behoort dan ook meegenomen te worden in het Programma van Eisen voor ‘Het 

Kielzog’. 

In ‘Het Kielzog’ is straks een Historisch Archief dat de documenten die voor de gemeente Midden-

Groningen historisch waardevol zijn bewaard, een plek die onze geschiedenis vertelt. Met het oog 

op het Kompas en het genoemde Dienstverleningsconcept werken wij aan een plek waar we de 

geschiedenis van onze gemeente en haar voorgangers bewaren, koesteren, ontsluiten en 

presenteren. Dit doen we samen met de burgers, het publiek en andere gebruikers, en in synergie 

met elkaar: want samen kom je verder. 

Deze visie is geschreven vanuit de gedachte dat er met de realisatie van ‘Het Kielzog’ (tweede 

fase) geen sprake meer zal zijn van drie afzonderlijke (kleine) gemeentearchieven, maar van één 

fors Historisch Archief, een historisch informatiecentrum voor de gemeente Midden-Groningen.  

Een niet onmogelijke ambitie?! 
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2. Achtergrond 

De herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zorgt voor 

een opgave op ieder vlak. Zo ook binnen de functie van het Historisch Archief Midden-Groningen. 

Tot voor kort hadden de fusiepartners ieder afzonderlijk een archiefbewaarplaats, studiezaal met 

dienstverlening en een kleine organisatie met respectievelijk 0.77 (MW), 0.91 (SL) en 1.0 (HS) fte. 

Redenerend vanuit de herindeling, ons vakgebied en wat er op ons afkomt aan toekomstige 

archiefeisen moet in de toekomst de taak Historisch Archief Midden-Groningen goed belegd en 

geborgd zijn. Want wat vandaag gebeurt, is morgen alweer geschiedenis. 

 

Elke voormalige gemeente heeft haar eigen verleden en een eigen ziel, elk heeft een eigen plek in 

de provincie Groningen. Samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties 

en instellingen is er nagedacht en gesproken over de toekomst van onze nieuwe gemeente. Het 

toekomstbeeld dat uit dit alles duidelijk naar voren komt, is dat van een gemeente met een vitale 

gemeenschap van 25 zelfredzame, actieve dorpen en wijken, waar mensen met plezier wonen, 

elkaar kennen en samen werken. Het gezamenlijke verhaal en een nieuwe identiteit is er nog niet, 

maar voor het begrip van het heden is goede kennis van het verleden onmisbaar. We willen recht 

doen aan de bestaande verhalen en aan die nu gevormd worden. De gemeente Midden-Groningen is 

nieuw, maar schrijft en werkt aan haar geschiedenis. Om het interessante en bonte verhaal van de 

nieuwe gemeente te bewaren en te leren kennen is ook een fysieke plek nodig. 

 

Ruim 60.000 inwoners. Combinatie van 25 dorpen en wijken, inclusief een stedelijke kern. 

De nieuwe gemeente kent een aantal constanten die door de hele geschiedenis heen 

terugkeren. Zoals de relatie tussen stad en ommeland, de scheepsbouw, de landbouw en 

de kloof tussen arm en rijk. Dwars daar doorheen loopt een mentaliteit die het best kan 

worden omschreven als ‘stugge trots’. Inwoners zijn opvallend trots op het gebied en zijn 

geschiedenis. 

Een fusie is een goed moment om stil te staan bij het verleden. Wat is de historie van 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en wat hebben ze met elkaar gemeen? 

In de gemeentearchieven is daarover van alles te vinden. 

Bron: Kompas 
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3. De opgave: toegankelijk en zichtbaar 

Er ligt een belangrijke opgave in het op een goede manier verzamelen, opbergen, beschrijven en 

presenteren van de geschiedenis van de gemeente Midden-Groningen en haar rechtsvoorgangers. 

 

Het is van groot belang een gemeentelijke voorziening te treffen om de bestaande collecties in de 

archiefdepots onder te brengen. Uit oogpunt van efficiënt beheer is het niet wenselijk historische 

documenten over meerdere locaties te verspreiden. De archieven zijn bovendien van historische 

waarde en maken deel uit van ons cultureel erfgoed, onze identiteit, ons verhaal. Wettelijk en 

moreel is het onze plicht om goed op dit alles te passen. Op dit moment zijn de archiefcollecties 

helaas niet altijd goed zichtbaar en onvoldoende ontsloten.  

 

Een geschikte plek is ‘Het Kielzog’. Een centrale plek voor de Midden-Groningers die stimuleert tot 

ontmoeting. Niet alleen een bestuursgebouw en werkplaats voor het ambtelijk apparaat, maar ook 

een bibliotheek, theater, kunstencentrum en Grand Café. Vestig je daarin eveneens een historisch 

kenniscentrum (Historisch Archief) dan creëer je een plek waar alles bij elkaar komt. 

 

Het Historisch Archief zal dienen als: 

• Historisch archiefdepot van de gemeente Midden-Groningen; 

• Plek voor de opname van gedeponeerd historisch materiaal van instellingen, verenigingen en 

particulieren; 

• Kennis- en informatiecentrum (waar het verhaal van Midden-Groningen naar voren komt); 

• Gemeentelijke dienstverlenende instantie voor zowel het gemeentelijk apparaat als voor de 

burger (intern/extern);  

 

Het creëren van één centrale plek voor de archieven vraagt om een goede archieforganisatie, 

ruimte, toegankelijkheid, zichtbaarheid en optimale omstandigheden. In dit stuk geven wij onze 

visie hoe wij dit zien. 
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4. (Historische) kennis is kracht 

Een historisch centrum biedt niet alleen de mogelijkheid om kennis over het verleden op te doen, 

maar kan ook bijdragen aan een excellente gemeentelijke dienstverlening. De vestiging van ‘Het 

Kielzog’ levert een bijdrage aan het gastheerschap van de gemeente. Samen met de bibliotheek, 

het theater, het kunstencentrum en het Grand Café ontstaat er een gastvrije en inspirerende 

ontmoetingsplek waar bezoekers kennis en ervaringen kunnen delen. ‘Het Kielzog’, dient tevens als 

servicepunt waar allerlei producten af te halen zijn. Het is de plek om meer van de gemeente te 

weten te komen.  

 

Daarnaast is Het Kielzog thuisbasis van waaruit grote en kleine evenementen en activiteiten 

ontstaan en georganiseerd worden. Die zijn belangrijk zowel voor de inwoners als voor de toerist. 

Er is dus sprake van synergiewinst door middel van samenwerking: over en weer wordt er van 

elkaar geprofiteerd. Zo kan het Historisch Archief ook ons erfgoed promoten. Er is een link met de 

Lokale Agenda wat de ontwikkeling van een volwaardige vrijetijdssector betreft (zie Kompas). Ook 

het omgevingsonderwijs en cultuureducatie spelen een belangrijke rol. 

 

De ontvangst op het Historisch Archief stimuleert het gevoel, de bewustwording van burgerschap en 

het uitdragen van een positief imago van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarnaast kan 

het de binding tussen de bewoners versterken door als ontmoetingsplek voor gelijkgestemden te 

dienen. 
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5. Missie 

Het Historisch Archief Midden-Groningen is het historisch informatiecentrum voor de gemeente 

Midden-Groningen. Het beheert het cultureel erfgoed, versterkt de culturele identiteit van Midden-

Groningen en de binding die bewoners met hun leefomgeving hebben. Het stelt mensen in de 

gelegenheid de interessante geschiedenis van de gemeente te leren kennen, geeft antwoord op 

historische vragen van een breed publiek, helpt bij onderzoek en werkt aan een optimale fysieke 

en digitale dienstverlening voor zowel het gemeentelijk apparaat als voor de burger. 
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6. Visie 

Kern van het erfgoed van Midden-Groningen is ons geheugen. Ons erfgoed bestaat voor een deel uit 

een verzameling van historische documenten. 

 

Met het Historisch Archief gaan we voor: 

6.1 Eén goede archieforganisatie 

Een organisatie die qua aansturing overzichtelijk is en waarin kwaliteit en nieuwe opgaven geborgd 

worden. 

Een organisatie waar kennis, krachten en verhalen gebundeld worden door: 

• Samen te werken met de andere gebruikers 

van ‘Het Kielzog’ (bibliotheek, theater, 

kunstencentrum, toeristisch informatiepunt); 

• Samen te werken met  instellingen op het 

gebied van historisch materiaal, zoals 

archiefinstellingen elders; 

• Samen te werken met plaatselijke musea 

en het basis- en voortgezet onderwijs et cetera); 

• Samen te werken met  historische 

verenigingen in onze gemeente; 

• Bij te dragen aan en te participeren in 

bijzondere culturele activiteiten. 

6.2 Toegankelijkheid 

Het publiek heeft op één locatie toegang tot alle 

historische documenten van de gemeente en 

iedereen is gerechtigd openbare 

archiefbescheiden kosteloos te raadplegen. 

 

Personeel (en vrijwilligers), bewaarplaats en 

studiezaal zitten zo dicht mogelijk bij elkaar 

waarbij samenwerking met anderen (bibliotheek, 

onderwijs, historische verenigingen en 

dergelijke) tot de mogelijkheden behoort. 

 

Tweeledige dienstverlening: enerzijds aan de 

eigen organisatie, anderzijds aan de burger. 

Een informatiecentrum met ruime 

openingstijden door een effectieve en efficiënte 

inzet van personeel en vrijwilligers. 

 

Het echt ontsluiten van de historische archieven 

voor het publiek doordat het gemakkelijk te 

vinden is, goed gestructureerd vormgegeven en 

aantrekkelijk gepresenteerd. 
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6.3 Zichtbaarheid 

Vanuit de entree is meteen duidelijk waar het 

Historisch Archief zich bevindt en waarvoor men 

bij het archief terecht kan. 

Digitale dienstverlening: de beschikbaarheid tot 

een eigentijds archiefportaal 

(archiefbeheersysteem met website). 

Met fysieke en virtuele presentaties onze 

geschiedenis vertellen, ons geheugen aan te 

spreken en te prikkelen. 

 

 

 

6.4 Ruimte en faciliteiten 

Een ruime plek waar bezoekers de mogelijkheid 

hebben om zowel digitaal als fysiek onderzoek 

kunnen doen. 

 

Een werkplaats en ontmoetingsplek voor 

vrijwilligers die meehelpen archieven te 

ontsluiten door het digitaliseren van documenten 

en fotocollecties, het toegankelijk maken van de 

informatie, mensen helpen bij het zoeken naar 

informatie. 

 

Letterlijk ruimte te hebben voor (in 

samenwerking met anderen te organiseren) bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen, workshops 

en rondleidingen die te maken hebben met de geschiedenis van onze gemeente. 

 

In de bijlage wordt de ruimtebehoefte van het Historisch Archief middels een ruimtestaat 

geconcretiseerd. 

6.5 Optimale omstandigheden 

• Optimale klimatologische en veilige 

omstandigheden (Archiefregeling 2010). 
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Het Contactplein biedt kansen om in de toekomst ook andere diensten aan te bieden 

waarmee de gemeente Midden Groningen zich wil profileren, zoals citymarketing, een 

ondernemersdesk, een evenementendesk en een desk voor recreatie en toerisme. 

Daarnaast kan er een link worden gelegd met het Historisch Archief. 

Dit biedt kansen om het Historisch Archief beter te profileren en toegankelijker te maken 

voor inwoners en andere geïnteresseerden. 

Het Historisch Archief beschikt straks idealiter over een ruime archiefbewaarplaats en een 

quarantaineruimte voor nieuw te ontvangen archief. Het hele historische archief van de 

drie gemeenten en interessant particulier gedeponeerd archief kunnen hier worden 

opgeslagen. Het archief heeft verschillende faciliteiten voor bezoekers, vrijwilligers en 

medewerkers, waaronder een studiezaal met een uitgebreid archief over de eigen streek, 

een digitale index en een leesapparaat voor fiches. Daarnaast is er een zaal waar lezingen, 

workshops en filmvertoningen kunnen worden gehouden en groepen/ schoolklassen worden 

ontvangen. De medewerkers van het archief zijn in naastgelegen kamers gehuisvest. Er is 

ook een ruimte beschikbaar voor de vrijwilligers van de heemkundeverenigingen; zij 

kunnen hier stukken scannen, indexeren en eventuele behoudswerkzaamheden uitvoeren. 

Het Historisch Archief treedt actief naar buiten, bijvoorbeeld door (kleine) 

tentoonstellingen te organiseren in de hal van het gemeentehuis. Op deze manier wordt 

het archief van het hele gebied Midden Groningen beter ontsloten en aantrekkelijker 

gemaakt voor het publiek. 

Bron: Dienstverleningsconcept 
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7. Doel 

In 2020 staat hier een optimaal functionerend Historisch Centrum dat een prominente plaats 

inneemt in ‘Het Kielzog’, waarin de inwoners van Midden-Groningen beschikking hebben tot 

historische informatie over hun woonomgeving; medewerkers en vrijwilligers deze informatie 

kunnen beheren, ontsluiten en presenteren; ten einde een historisch besef, samenhang tussen de 

inwoners en binding met de leefomgeving te genereren en de wettelijke plicht tot bewaring en 

openbaarstelling van de archieven te vervullen.  
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8. Uitvoering 

8.1 Organisatie (en personeel) 

Voor de nieuwe (robuustere) gemeente Midden-Groningen is een nieuwe organisatie ingericht, 

waarin ook de documentaire informatievoorziening en de archiefzorg is belegd.  Dit taakveld valt 

nu organisatorisch samen met het team DIV en Archief. Daarbinnen richten een aantal 

medewerkers aangevuld met een groep vrijwilligers zich op het taakonderdeel Historisch Archief.  

Gerelateerd aan de doelstelling en het dienstverleningsconcept wordt uitgegaan van de volgende 

organisatievorm:  

 

Het Historisch Archief Midden-Groningen wordt medio 2020 onderdeel van het team DIV en Archief 

als unit Historisch-Archief onder aansturing van de teamleider.  

 

In de beoogde nieuwe situatie wordt uitgegaan van 2 tot 3 fte aangevuld met enige aanvullende 

formatie door een werkervaringsplek en/of gesubsidieerde arbeidsplaats. Daarnaast zal er sprake 

zijn van inzet van vrijwilligers.  

 

Formatiestaat (in fte): 

• Beheer/behoud en verwerving: 2 

• Dienstverlening/educatie: 0.6 

• Portaalbeheer/website: 0.2 

 

Tot voor kort bestond de formatie uit 0.77 (MW), 0.91 (SL) en 1.0 (HS) fte. Hierbij moet nog 

opgemerkt worden dat in de tijdelijke situatie (periode 2018-2020) het plaatje er nog wat anders 

uit kan zien.  Ook is er medio 2017 grote behoefte aan een webbeheerder. 

 

De digitalisering van het erfgoed (analoog archief) en het beheer van het archiefportaal zal 

personele inzet vergen. Invulling van het toezicht en E-depot behoeft (op termijn) de invulling van 

de functie van een eigen (deeltijd) archivaris. De nieuwe (toekomstbestendige) organisatie in 

personele zin zou dan vanaf c.a. 2020 van start kunnen gaan. 

8.2 Kanttekening 

Om een geslaagd Huis van Cultuur en Bestuur (en Erfgoed) mogelijk te maken is het raadzaam om 

bijtijds alle behoeften en mogelijkheden, bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van ruimten 

(waarover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden), vast te leggen. Kernpunt is een 

geïntegreerd activiteitenprogramma. 

 

Samenwerking leidt tot vergroting van de relevantie van kunst- cultuur(historie) en erfgoed voor 

hedendaagse thema’s. Belangrijk daarbij zal zijn dat de samenwerkende instellingen hun 

onderscheidende inhoudelijke kerntaken weten te versterken, iedere instelling zijn eigen profiel 

zal weten te behouden en dat er een duidelijke afbakening van taken plaatsvindt. 

 

Doordat het Historisch Archief primair een gemeentelijke aangelegenheid is zijn er wel grenzen aan 

de samenwerking. Naast verschil in openingstijden met bijvoorbeeld de bibliotheek bestaat er 

verschil tussen het beschikbaar stellen van archiefbescheiden en het uitlenen van boeken.  
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9. Tot slot 

We zijn begonnen met het formuleren van onze ambitie. Het Historisch archief wordt onderdeel 

van ‘Het Kielzog’, de plek waar we de geschiedenis van onze gemeente en haar voorgangers 

bewaren, koesteren en presenteren. 

 

In 2020 wordt naar verwachting ‘Het Kielzog’ (tweede fase) opgeleverd. Een gebeurtenis waarmee 

geschiedenis geschreven wordt. We willen nu al gebruik maken van de kansen die er liggen om het 

bijzondere verhaal van de geschiedenis van Midden-Groningen tot de verbeelding te laten spreken. 

Die verbeelding is nodig voor de uiteindelijke realisatie van het Historisch Archief Midden-

Groningen in Het Kielzog.  Een huis voor ontmoeting met verschillende functies, waaronder dan van 

het bewaren van ons papieren erfgoed. 
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10. Bijlage 1: Ruimtestaat Historisch Archief Midden-

Groningen 

Tabel met in de eerste kolom de omschrijving van benodigde voorzieningen. In de tweede kolom de 

benodigde oppervlakte voor deze voorziening(en). In de derde kolom staan opmerkingen t.o.v. de 

benoemde voorzieningen. 

 

Omschrijving voorziening Benodigde oppervlakte (m2) Opmerking(en) 

Algemene voorzieningen - (meenemen in het geheel) (Eventueel) te delen 

voorzieningen: garderobe, 

toiletten, lockers, 

horeca/koffiehoek e.d. 

Studieruimte 50  Inclusief scanwerkplek 

Balie 10 Tenminste plek voor twee 

personen 

Archiefbewaarplaats 335 (3650 m1) Hierbij is uitgegaan van de netto 

depotruimte (332 m2) en 

rekening gehouden met enige 

uitlegruimte en indexkasten e.d. 

Mocht de nieuwbouw geheel 

onder keldert worden is het te 

overwegen om nog iets meer 

depotruimte te creëren. Ruimte 

wordt ook voor dynamisch- semi 

statisch archief en burgerzaken 

gebruikt 

Quarantaineruimte 3 Betreft inloopkast met stelling 

Kantoor en werkruimtes 24  Drie werkplekken met uitlegtafel 

Presentatievoorziening 12  Middels een kleine 

tentoonstelling kan het verhaal 

van Midden-Groningen worden 

belicht. 
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11. Bijlage 2: Voorbeeld Historisch Archief 

Het Historisch Archief Westland is in 2017 verhuisd naar het nieuwe publieks-en bestuurscentrum 

van de gemeente Westland aan de Verdilaan in Naaldwijk. Dit project kan dienen als een recent 

voorbeeld voor de ontwikkelingen in Midden-Groningen. Een ander voorbeeld vormt de ontwikkeling 

van het Historisch Centrum Westergo van de gemeente Sûdwest Fryslân. Daarnaast kan nog gedacht 

worden aan het Regionaal Archief Tilburg. 

11.1 Archief Westland 

Impressie van het Archief Westland tijdens een excursie in 2017 vanuit Midden-Groningen. 
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Het Historisch Archief Westland was direct bereikbaar en zichtbaar vanuit de centrale hal van het 

gemeentehuis. Vitrinekast trekt de aandacht. Studiezaal was voorzien van een balie met daar 

achter een aantal werkplekken. Bibliotheek staat (gesorteerd op formaat) opgesteld in vaste 

afsluitbare kasten. Gaderobe met lockers waren goed ingepast. En andere voorzieningen waren 

dichtbij. Er waren verschillende depots; zowel historisch archief, als voor het semi-statisch archief 

en voor de gemeentelijke kunstcollectie. In de backoffice waren nog een paar extra werkplekken 

waar de archiefbewerking plaats kon vinden. In extra opslagruimte voor materialen en een 

quarantaineruimte was voorzien. Er was relatief (te) weinig ruimte per bezoeker en de 

werkplekken achter de balie waren krap. Vignet met ‘Historisch Archief’ op witte vlak mocht niet 

van architect. Studiezaal beperkt multifunctioneel. 
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11.2 Archief Tilburg en Kampen 
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