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d.d.16-10-1995omideeëntegenererenoverhetopbouwenvaneenHistorisch-Geografisch
GIS,medealsonderdeelvanhetoptezettenMeetnetLandschap,enonzereactiedaarop
indevormvaneenonderzoeksvoorstel d.d.6februari 1996iseenofferte op5juli 1996
uitgebrachtdieop20november1996leiddetotgunningvanhetditproefonderzoek.Begin
1997ismethetonderzoekaangevangen.Deafronding vondbeginjuli 1997plaats.Het
onderzoekisuitgevoerddoordrs.C.H.M,deBont,innauwesamenwerkingmetprof.drs.
J.A.J.Vervloet,beidenvandesectieHistorischeGeografie vanDLO-StaringCentrum.
Daarnaastleverdeir.O.Roosenschoon vandesectieLandschapsecologie belangrijke
'digitale' ondersteuning. In een eerder stadium had - vooruitlopend op de gunning
- drs. R. de Vries enig voorwerk verricht. De uitkomsten voor het meetdoel
cultuurhistorie in het kader van het Meetnet Landschap zullen separaat worden
gerapporteerd (De Bont et al. i.V.).
Het onderzoek is vanuit het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer begeleid
door dr.ir. J. Hendrikx en ir. E. van Beusekom. De begeleidingscommissie, die
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Visserij), drs. L. Prins (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), dr. P. Thissen
(provincie Gelderland) en ing. DJ. Wychers (Rijksplanologische Dienst).

Samenvatting

Historisch-geografische elementen, patronen en ensembles zijn te beschouwen als
de historisch-ruimtelijke neerslag in het topografisch archief van het enigszins
holistische begrip 'geschiedverhaal'. In dit onderzoek hebben we aangegeven hoe
die elementen uit het topografisch archief in een GIS-omgeving geplaatst kunnen
worden. Dit proefonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een nationaal
Historisch-Geografisch GIS.
In hoofdstuk 2 is nagegaan uit welke aspecten het geschiedverhaal is opgebouwd
enwaaruit dehistorisch-ruimtelijke neerslag bestaat.Centraalhierbij staathetbegrip
'landschapsvormende functie'. Naast de landschapsvormende functies van de
elementen is bekeken op welke wijze individuele elementen met elkaar kunnen
samenhangen en daaraan een meerwaarde kunnen ontlenen. Erkan sprake zijn van
functionele, temporele, ruimtelijke en genetische ensembles. Zowel de individuele
elementenenpatronen,alsookdeensembleskunneneenstreekeigenkarakterhebben:
zezijn danquaontstaansmoment, vorm,enliggingkarakteristiek voorhet regionale
geschiedverhaal. Deze begrippen zijn ondergebracht in een zogenaamd functietijd-ruimte-schema waarinvoorverschillende schaalniveauskanworden aangegeven
welkeelementen,patronenenensembleskenmerkendzijnvooreenbepaald geschiedverhaal.Daarbij isopdex-as aangegeven welkelandschapsvormende functie inhet
gedingisenwelkeperiodiseringdaarbij vanbelangis.Opdey-asisde geografische
component op verschillende schaalniveaus uitgewerkt. Met behulp van dit schema
ishetmogelijk deelementen, structuren enensemblesdieinhetGISmoeten worden
opgenomen, altijd in hun historisch-ruimtelijke context te zien.
Deze gesystematiseerde historisch-ruimtelijke context vormt de basis voor het
Historisch-Geografisch GIS.Inhoofdstuk 3isdeopbouwvanhetGISgepresenteerd.
Allereerstisdaarbij onderscheid gemaakttussendevakinhoudelijke ende ruimtelijke
GIS-component. Elk element heeft een historisch-functionele achtergrond met
oorspronkelijk een geëigende vorm, die in de loop van de eeuwen nogal kan zijn
veranderd. Hetontstaansmoment isinperioden uittedrukken. Sommige structurele
veranderingen zijn ookte dateren. Deligging van het element kan soms problemen
opleveren.Deidentificatie vaninoudebronnengenoemdeelementen,metpaseeuwen
later voor het eerst op kaarten voorkomende artefacten, is soms moeilijk.
Devakinhoudelijke GIS-componentheeftvormgekregenineen historisch-geografisch
databestand. Dit bestand bestaat uit een zestal velden waarbinnen de elementen,
patronenenensembleseenduidigenuitputtendkunnenwordenbeschreven.Aandeze
velden hangen zogenaamde info-velden waarin aanvullendeteksten en afbeeldingsmateriaal een plaats kunnen vinden. De velden kunnen via verschillende ingangen
systematisch worden bevraagd. De info-velden kunnen niet systematisch worden
bevraagd, maar zijn na bevraging van de velden wel 'ter informatie' te openen. In
een afsluitende paragraaf zijn enkele bevragingsvoorbeelden gegeven.

De ruimtelijke GIS-component bestaat uit het TOPIO-vectorbestand, waaraan op
de voor het GIS programma Arc-Info gebruikelijke wijze, specifiek historischgeografische attributen zijn gekoppeld. Het feit dat in toenemende mate het
TOP1O-vectorbestand aan allerlei GIS-systemen ten grondslag ligt, maakt dat de
koppelbaarheid vanhet Historisch-Geografisch GIS aan andere digitaal-ruimtelijke
bestanden niet veel problemen kan opleveren. Zo kan bijvoorbeeld de Nationale
Erfgoedlijst, indien aangeleverd in een op het TOP10-vectorbestand geënt
vectorformat, zonder meer in het Historisch-Geografisch GIS worden opgenomen.
Zowel de vakinhoudelijke als de ruimtelijke component van het HistorischGeografisch GIS sluit naadloos aan op de vragen en eisen vanuit het historischgeografische vakgebied, maar voldoet ook aan de randvoorwaarden die door de
opdrachtgevers zijn gesteld.Degeselecteerdeelementen,patronenenensembles zijn
uiteindelijk in de vorm van lijsten met een vector-format aan te leveren. In geval
datvoor grote delen van Nederland deze lijsten aanwezig zijn, kunnen gefundeerde
uitspraken over de zeldzaamheid van deelementen, patronen en ensembles worden
gedaan. Dan kan ook door terugkoppeling worden aangegeven welke elementen
werkelijk van nationale betekenis zijn.
Inhoofdstuk 4isdeGIS-opbouwuitgewerkt engetoetstinhetproefgebied. Daartoe
is binnen het proefgebied een viertal voorbeeldgebieden tot op het lokale niveau
digitaal uitgewerkt.
Inhoofdstuk 5isdeverhoudingtusseneenvector-eneengridformatbekeken. Hierbij
is niet alleen de koppelbaarheid van het Historisch-Geografisch GIS aan andere
GIS-bestanden van belang. Ook is nagegaan welk format de voorkeur heeft als het
gaat om het zo goed mogelijk weergegeven van het historisch-geografisch aspect
inhettopografisch archief.Geconcludeerd konwordenbijeengedetailleerde opslag
vangegevenseenvectorbenadering duidelijk devoorkeurheeft. Ineenaantalgevallen
kan het zinvol zijn om deze gegevens om te zetten in een grid-format. Vooral voor
presentatiedoeleinden (kleine kaartjes) kunnen grids tot op pixelniveau worden
verkleind, zonder dat er informatie verloren gaat. Deze problematiek is ook van
belang voor de wijze waarop historisch-geografische gegevens uit het GIS worden
toegepast in het Meetnet Landschap. Dit laatste werkt vooralsnog alleen met het
gridformat.
Hoofdstuk 6bevatconclusies,enkeleopmerkingenenaanbevelingen.Naaraanleiding
van de doelstellingen op de korte en de langere termijn is nagegaan of de
voorgenomen onderzoeksaspecten voldoende aan de orde zijn gekomen, en indien
dat niet het geval was, waarom niet. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen
doelstellingen voordekorteendelangetermijn. Inhetproefonderzoek isuitputtend
nagegaan wat de betekenis van het topografisch archief als verzameling van
elementen, patronen en ensembles, die samen de ruimtelijke neerslag vormen van
het geschiedverhaal. Naast de inhoudelijke implicaties is ook de relatie tussen het
topografisch archief en digitale drager van alle huidige topografische informatie:
het TOPlO-vectorbestand, geëxploreerd. Ook is aangegeven hoe het topografisch
archief zich verhoudt tot het archeologisch bodemarchief en het begrip 'bebouwde
omgeving', zoals dat door de historisch bouwkundigen wordt gehanteerd. De
10

langetermijndoelstellingen spitsenzichtoeopdebetekenisvanhetGISalsgegevens
voor heel Nederland daarin verwerkt zijn. Dan kunnen zulke afwegingen worden
gemaakt datten behoeve van het nationale beleid een lijst vannationale topstukken
uithetbestandkanworden samengesteld. Afsluitend zijn nogenkele aanbevelingen
gedaan waarbij de rol van dit GIS binnen monitoringssystemen, zoals het Meetnet
Landschap,isaangegeven. Daarnaast wordtgewezen opdemogelijkheid ombijhet
Historisch-Geografisch GIS te streven naar een verwerkingswijze die het mogelijk
maakt bij de bevraging een maximale multimediale benadering toe te passen.
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1 Inleiding

1.1 Voorgeschiedenis
Vanaf het begin van dejaren '80 werd bij het Rijk, bij verschillende Provincies en
bij de toenmalige Landinrichtingsdienst de vraag naar gesystematiseerde
historisch-geografische gegevens duidelijker. Voordien waren er wel al sporadisch
wat grotere, meer op de toepassing gerichte, onderzoeken uitgevoerd, maar bij het
op kaart zetten van de onderzoeksresultaten werd meestal ad hoc een legendasystematiek bedacht. Met het ontwerpen van de legenda voor de HistorischLandschappelijke KaartvanNederland, schaal 1 :50 0001leekzichde uniformering
aantehebbengediend. Snelleontwikkelingen indecomputerbranche maakte echter
al snel duidelijk dat het niet meer opportuun was,te streven naar een systematisch
opgezette thematische kartering van Nederland. De roep om gecomputeriseerde
gegevensverwerking klonk snel luider.
Nog in dat decennium is een tweetal historisch-geografische digitale bestanden
operationeel geworden, ni. de steekproefsgewijze inventarisatie van Nederland2 en
de Cultuurhistorische Kartering van Nederland (CKN)3. In deze projecten werd
tevens gebruik gemaakt van en voortgeborduurd op de systematiek die aan de
Historisch-Landschappelijke Kaart ten grondslag lag. In het kader van het
Natuurbeleidsplan (NBP 33a) is in samenwerking met de Rijksdienst voor het
OudheidkundigBodemonderzoek endeRijksdienst voordeMonumentenzorgin1993
een rapport afgerond met de titel: Ontwikkeling van een inventarisatiemethode en
een GIS voor cultuurhistorische landschapselementen en waardevollegebieden*.
Hierin werd een GIS-systematiek gepresenteerd waarmee archeologen, historisch
geografen en historisch bouwkundigen gezamenlijk de voor hen relevante landschappelijke gegevenstenbehoevevanhetlandschapsbeleid alseeneenheidkonden
presenteren.Gekozenwerdomeerstvolgensdetop-downmethodeinzichtte krijgen
in de karakteristieke historisch-geografische elementen enpatronen5 en met behulp
van een waarderingsmethode te komen tot een keuze van elementen. Deze konden
later alsnog in een GIS worden opgenomen.

1.2 Doelstelling
Tenbehoeve vanhet cultuurhistorische aspect vanhet landschapsbeleid iseen start
gemaakt met een methodische studie ten behoeve van een Geografisch
Informatiesysteem (GIS). In eerste instantie is daarbij aandacht besteed aan
historisch-geografische verschijnselen, maar de mogelijkheid van inhoudelijke en

1

De Bont en Renes 1988.
Barends 1987 en 1989
3
Profijt en Bakermans 1988.
4
Barends 1993.
5
Baas en Ligtendag 1994.
2
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technischekoppelingaanarcheologischeenhistorisch-bouwkundigedigitalebestanden
isgewenst.Erkunnentweedoelstellingenwordenonderscheiden:eenopdekorteeneen
opdelangeretermijn. Voorditproefonderzoek richtenweonsopdedoelstellingopde
kortetermijn,waarbijdelangetermijndoelenwelalsrichtinggevendwordengezien.De
langetermijndoelen komenineventuelevervolgprojecten aanbod.
De doelstelling op de korte termijn luidt, uitgaande van de opdrachtomschrijving:
Opbasis vangeschiedenis enthema's (functies) die categoriaalwordenuitgewerkt
wordenrelevanteelementen,patronen enensemblesgeselecteerdenbeschreven.Er
wordt gezocht naarde ruimtelijkespreiding van landschapsvormendefuncties, die
elk hun eigen geschiedschrijving als referentiekader hebben. Deze selectie en
beschrijving wordt digitaal ruimtelijk vertaald.Daartoe wordt een GIS-structuur
ontworpen teneinde zowel vakinhoudelijke als ook ruimtelijke analyses te kunnen
uitvoeren en een en ander kartografisch te presenteren.
Hetproefonderzoek moet alsbasis dienen voor dedoelstelling opde lange termijn,
nl. een landsdekkende aanpak.
Hetuiteindelijkebeleidsdoelishetsamenstellenvaneenlijstvanelementen,patronen
en ensembles van nationale betekenis in het topografisch archief. Deze lijst wordt
gekoppeld aanhetvector-formaten kanook worden omgezet naareengrid-format
van 1 km x 1 km.
Devakinhoudelijke implicatiesvandezeformat-wissel makenwelonderdeeluitvan
het proefproject.
Methodiekontwikkeling, inventarisatie,selectie,waarderingentoetsinghebbenplaats
gevonden inhet oostelijke deelvan deprovincie Utrecht enhet westelijke deel van
de provincie Gelderland, kortweg genoemd: de Gelderse Vallei en omgeving (fig.
1). Dit gebied bevat een rijke diversiteit aan historisch-geografische landschapselementen en patronen. Daarnaast bestaan van dit gebied al verschillende digitale
databestanden die uitwerking en toetsing vergemakkelijken.

1.3 Randvoorwaarden
Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) omvat een databestand, gekoppeld aan
een ruimtelijke component, waardoor het mogelijk wordt op verschillende schaalniveausanalysesuittevoerenenkartografisch tepresenteren.Dedigitale ruimtelijke
basis wordt gevormd door het TOP1O-vectorbestand (schaal 1 : 10000)6.
Om het Historisch-Geografische GIS goed aan te sturen moet een specifieke datastructuurwordenontworpen.Voortsmoetwordenbekekenwelkformat (grid/vector)
het meest geschikt is om de historisch-geografische gegevens in het beleid toe te
passen.Tevensmoetendezegegevensoptimaalopandersoortigebestandenaansluiten.
6

Topografische Dienst 1995.
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NaasteenaantallandschappelijkgeoriënteerdeGIS-bestanden,zoalsdeLandschapsecologische Kartering van Nederland (LKN), betreft het vooral het landelijke
archeologische bestand ARCHIS en het in opbouw zijnde digitale bestand bij de
Rijksdienst voordeMonumentenzorg.Daarbij wordtvoortgeborduurd opeeneerder
project dat in het kader van NBP-33 is uitgevoerd7. In het Historisch-Geografisch
GIS wordt tevens gebruik gemaakt van,maar ook voortgeborduurd openkele grote
digitale historisch-geografische pionierprojecten die in de jaren tachtig zijn
gerealiseerd8.
Parallel aan dit onderzoek loopt in het kader van het Meetnet Landschap een proef
- ook in de Gelderse Vallei - waarin voor een aantal meetdoelen een monitoringsysteemwordtontwikkeldengetest9.Historischegeografie iseenvandiemeetdoelen
enis,uitgaande vandeGIS-systematiekdie inditrapport wordt beschreven, binnen
dit project methodisch onder een noemer gebracht met de meetdoelen aardkunde,
schaalkenmerken, landschapsecologieen landschap totaal. Vooral met meetdoel 5
schaalkenmerken is ook een meer inhoudelijke koppeling tot stand gekomen10. Het
historisch-geografische aspectbinnenhetmeetdoel cultuurhistorie vanhet Meetnet
Landschap bedient zich van dezelfde uitgangspunten als die welke in het Historisch-Geografisch GIS worden gehanteerd. Met het Meetnet Landschap kunnen op
meso- en op microniveau langs digitaal-geautomatiseerde weg topografische
veranderingen ten opzichte van een historisch-geografische startkwaliteit worden
gewogen en in signalerende zin worden beoordeeld. De resultaten van het project
Meetnet Landschap zullen in een afzonderlijk rapport worden vastgelegd".

1.4 Opzet van het onderzoek
Voor dit proefonderzoek is gekozen voor het opzetten van een relatief eenvoudige
GIS-structuur, met de gedachte dat tijdens het vullen van het GIS een uitbreiding
altijd mogelijk is en lopende de rit indikking niet gewenst is. In het eerste geval
kunnen nieuwegegevensaltijd laterwordenbijgewerkt, zonder dathetGIS tijdelijk
niet operationeel is. Bij het indikken kan het GIS pas weer draaien als alle
veranderingen zijn doorgevoerd.VoordathetHistorisch-Geografisch GISaandeorde
komt is eerst de aard van de 'vulling' van dit GIS systematisch op een rij gezet.
Daarbij worden de individuele elementen en patronen omschreven en wordt aangegevenopwelkemanierendezeonderlingkunnensamenhangen.Vervolgenswordt
het begrip 'landschapsvormende functies': de vormgever van de elementen en
patronen, nader uitgewerkt. Ook deruimtelijke context waarbinnen denaar functie
envormbenoemdeelementen,patronen enensemblesliggenissystematisch uiteengerafeld. Uitgaande van deverschillende functiecategorieën isvastgelegd dat in de
meeste gebieden het primaat ligt bij de uit de agrarische functie voortvloeiende
'agrarischeontginningslandschappen'. Dezefunctioneren inwerkelijkheid, maarook

7

Barends 1993.
Barends 1987en 1989;Profijt enBakermans1988.
9
Dijkstra enRoos-Klein Lankhorst 1995;DeBont et al.(i.V.).
10
De Bont et al. (i.V.),p.50e.v.
11
De Bont et al.(i.v.)
8
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inhetHistorisch-Geografisch GISalshistorisch-landschappelijke basis.Bijhetverder
volgen van de landschapsgenese, als onderdeel van het geschiedverhaal, is kennis
van de landschapsdynamiek binnen deze agrarische landschappen van belang. We
explorerendezogenaamde secundairenietoorspronkelijke landschapskenmerken die
daarbij zijn teonderscheiden. Deoverige - meestjongere -functionele landschapslagen borduren meestal voort op de agrarische inrichting. Binnen het topografisch
archief zijn streekeigen elementen, patronen en ensembles te onderscheiden. Deze
ruimtelijke neerslag van het geschiedverhaal wordt gesystematiseerd in functietijd-ruimte-schema's. Indeze schema'skomendebasisbegrippen opzodanige wijze
samen datdestructuur vanhetHistorisch-Geografisch GIS alshetware alzichtbaar
wordt gemaakt.
Deze GIS-structuur bevat zowel een vakinhoudelijke als een meer algemene
geografische component. In het kader van deze proef wordt de nadruk gelegd op
het ontwikkelen van de vakinhoudelijk GIS-component. Deruimtelijke component
wordt grotendeels ondervangen binnen hetGIS-programmaArc-Info endemeerop
de toepassing gerichte module Are-View. Er wordt alleen dieper op ingegaan als
dat voor een beter begrip van de historisch-geografische component noodzakelijk
is.Develdenstructuurvanhethistorisch-geografisch databestand wordtineenzestal
bevraagbare velden opgedeeld. Aan elk van deze velden kunnen tekst- en afbeeldingenvelden worden gekoppeld die nadere informatie kunnen verschaffen.
In een viertal voorbeeldgebieden wordt systematisch nagegaan hoe vanuit het
functie-tijd-ruimte-schema dehistorisch-geografische veldenvoldoendeennavolgbaar
kunnen worden gevuld.Dit geldt zowelvoor deindividuele elementen, patronen en
ensembles, als ook voor de op verschillende schaalniveaus onderscheiden
historisch-ruimtelijke context, waarbinnen dezezijn gesitueerd. Uitzonderingen die
buiten hetvoorgestelde GIS-systeemvallen,moetenworden opgespoord enworden
verwerkt in een bijgewerkte GIS-systematiek. Vanuit de ervaringen met de voorbeeldgebieden moet een goede terugkoppeling naar de oorspronkelijke GIS-opzet
plaatsvinden.
Het Historisch-Geografisch GIS moet met andere landschappelijke GIS-systemen
kunnencommunicerenengegevenskunnenuitwisselen.DaarbijzijntweeGIS-formats
(grids en vectoren) van belang. Geëxploreerd moet worden hoe met eventuele
formatwissels moet worden omgegaan en wat daarbij de eventuele invloed is opde
zeggingskracht van het historisch-geografisch aspect.
Gaandeweg hetproefonderzoek zullen zakenderevuepasseren dienietbinnen deze
proef kunnen worden uitgewerkt. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als technische
problemen. In het laatste deel van het onderzoek komen ze aan de orde.
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1.5 Opbouw van het rapport
Inhoofdstuk 2wordendebasisbegrippendiebinnenhetHistorisch-Geografisch GIS
vanbelang zijn geïntroduceerd engedefinieerd. Inhoofdstuk 3 komtdeopbouwvan
het Historisch-Geografisch GIS aan de orde. In hoofdstuk 4 vindt de toetsing van
het Historisch-Geografisch GIS plaats. Eerst wordt kort het proefgebied
geïntroduceerd. Dehistorisch-geografische landschappen en dejongere functionele
landschapslagen krijgen een korte beschrijving. Daarna is een viertal voorbeeldgebieden (Eemnes, Leusbroek en Den Treek e.o., Nijkerkerveen en Renswoude)
uitgewerkt. Hoofdstuk 5 bevat eerst een nogal technische verhandeling waarin de
voor- en nadelen van de gebruikelijke GIS-formats (grids en vectoren) worden
behandeld.Inhettweededeelvanhethoofdstuk komendeimplicatiesvandezetwee
formats voor historisch-geografische gegevens aan de orde. De vakinhoudelijke
mogelijkheden en beperkingen worden daarbij uitgewerkt. Afsluitend worden in
hoofdstuk 6enkeleconclusies opeenrij gezet,waarbij dekernvraag luidtofdehier
gepresenteerde opzet voorhetHistorisch-Geografisch GIS spoort metdeideeën die
aan het begin van het onderzoek daarover bestonden, maar ook of het GIS in de
praktijk werkzaam wordt geacht. Tevens bevat dit hoofdstuk enkele opmerkingen
en aanbevelingen voor het vervolgtraject. Bij het rapport is een 4-tal aanhangsels
gevoegd.
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2 Basisbegrippen

Alvorens het Historisch-Geografisch GIS nader te bespreken moeten eerst enkele
basisbegrippen nader worden gedefinieerd. Historisch-geografische elementen,
patronen en ensembles zijn tebeschouwen als de historisch-ruimtelijke neerslag in
het topografisch archief van het 'geschiedverhaal'. Dezeruimtelijke neerslag heeft
een bepaalde functionele achtergrond. We hanteren hiervoor het begrip 'landschapsvormende functiecategorie'. De categorie 'agrarisch ontginningslandschap'
vormt meestal de landschappelijke basis voor jongere functionele landschappen.
Kennis van de regionaal zeer verschillende landschapsdynamiek is hierbij
onontbeerlijk. Elke regio kent zijn eigen geschiedverhaal met een dateerbare
ruimtelijke neerslag in het topografisch archief (het huidige cultuurlandschap) in
de vorm van streekeigen elementen, patronen en ensembles. Dit complex van
dateerbare functionele en dynamische factoren vormt de basis voor het functietijd-ruimteschema. DitschemaligtaanhetHistorisch-Geografisch GIStengrondslag,
zoals uit hoofdstuk 3 zal blijken.

2.1 Elementen
Historisch-geografische elementen vallen uiteen in punt-, lijn- en vlakelementen.
Gezamenlijk vormen zij het topografisch archief, de historisch-geografische
tegenhanger vanhet archeologisch bodemarchief endebebouwde omgeving vande
historisch-bouwkundigen. In het topografisch archief zijn alleen die elementen en
patronen van belang die in het huidige cultuurlandschap zichtbaar, of nog redelijk
herkenbaar, aanwezig zijn. Vanelkelementisdehistorisch-topografische betekenis
aantegeven.GekoppeldaanhetTOP1O-vectorbestandisdezebetekenisopgenomen
in extra attributen die naast de recente topografische informatie (de zogenaamde
TOPCAT's), aan de vectoren zijn gekoppeld12. In principe kunnen alle in het
TOP1O-vectorbestandaanwezigeelementeninaanmerkingkomenvoorde kwalificatie
'historisch-geografisch belangwekkendelement'.Alleenvakinhoudelijke argumenten
bepalen de voorkeur.

2.2 Patronen
Punten,lijnen envlakken inhettopografisch archiefkunneneenspecifieke spreiding
vertonen.Dezepatronenmoetennietverwardmoetenwordenmethet vakinhoudelijke
begrip 'ensemble' dat in de volgende paragraaf wordtbesproken. Als bijvoorbeeld
boerderijen niet in bebouwde kommen zijn geclusterd spreken we van 'verspreide

12

Zie over de in het TOPlO-vectorbestand onderscheiden TOPCAT's: Topografische Dienst 1995.De latere
uitgaven van dit werkje bevatten slechts wijzigingen op details van de TOPCAT's. Deze wijzigingen
weerspiegelen vooral de mate waarin fouten of inconsequenties uit het basisbestand worden gehaald, maar
ook de aard van deopmerkingen die vanuit het werkveld bij deTopografische Dienst is gemeld. Daarnaast
blijken enkele topografische categorieën in een snel veranderend Nederland inmiddels achterhaald te zijn.
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bebouwing'13. Een gebied kan ook gekenmerkt worden door een bepaald wegenpatroon. We spreken bijvoorbeeld van een spinnenwebstructuur als alle wegen op
een centrale kern zijn gericht. Voor vlakken is het moeilijker om van een vlakkenstructuur te spreken.Dit isnatuurlijk sterk afhankelijk vanhet schaalniveau waarop
devlakkenzijngeïnventariseerd enbeschreventenopzichtevanhet- altijd hogere schaalniveau waarover de patronen zichtbaar worden en kunnen worden benoemd.
Voor historisch-geografen is de historische verkaveling een belangrijk begrip.
Afhankelijk van het landschapstype dat we in beschouwing nemen, wordt hiermee
het patroon van sloten, of andere perceelsscheidingen bedoeld. Het is de
verkavelingsstructuur. In het schema functie-tijd-ruimte is hiervoor ruimte
gereserveerd. In de uitwerking van de voorbeeldgebieden blijkt welke plaats de
verkavelingskarakteristiek inneemt.In§ 6.2isaangegevenhoededigitaleverwerking
vanverkavelingspatronenvanuitpatroonherkenning inhetTOP1O-vectorbestandkan
plaatsvinden.

2.3 Ensembles
Historisch-geografische elementenenpatronenhebbenelkhunspecifieke historische
betekenis:zehebbenhuneigenplaatsbinnenhetgeschiedverhaal.Daarnaasthangen
veel elementen op een of andere wijze met elkaar samen. In deze gevallen spreken
we van historisch-geografische ensembles. Het betreft:
— functioneel-thematische ensembles:deelementen hebben bijvoorbeeld allemaal
een waterstaatkundige betekenis;
— temporele ensembles: verschillende elementen in een bepaald gebied zijn in
dezelfde periode ontstaan;
— ruimtelijke ensembles: opkorte afstand van elkaar ligt een aantal geselecteerde
elementen:
— temporele èn ruimtelijke ensembles: binnen korte afstand van elkaar liggen
verschillende elementen die in dezelfde periode zijn ontstaan;
— genetischeensembles:dezeensembleszijn opgebouwdopgrondvanruimtelijke,
temporele, temporeel -ruimtelijke en functioneel-thematische samenhangen.
Bijhetaangevenvandesamenhangentussenelementen,patronenenensemblesworden
dus verschillende aspecten onderscheiden: het functionele, temporele, ruimtelijke en
genetische aspect. Elk van deze aspecten hangt samen met een deel van het
geschiedverhaal.Hetfunctioneleaspectisvoormeerdereuitlegvatbaar.Dehuidigefunctie
vanelementeninhetlandschapisvanuithistorisch-geografisch oogpuntlangnietaltijd
relevant:een'weg' alslaatsteaanwijzingvoordevroegereaanwezigheidvaneen 'oude
dijk':hetbegravenprofielalsaanduidingvoorvroegeremenselijkeactiviteit.Hettemporele
aspectvormtdeopstapomtekomentotdebepalinginhoeverreeenofenkeleelementen
kenmerkendgeachtkunnenwordenvoorenbepaaldtijdvak.Hetruimtelijkaspectlevert,
eenmaalgekoppeld aanhetTOP1O-vectorbestand,geenproblemen op.Hetgenetische
aspectvloeitvoortuit,ofisgelijk aanhetgeschiedverhaal.

13

Aan de definiëring gaan we nu voorbij.
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2.4 Landschapsvormende functies
De landschapsvormende functies kregen in de loop van de tijd hun ruimtelijke
neerslag indevormvanstreekspecifieke elementen enpatronen.We onderscheiden
de volgende landschapsvormende functies14:
— de agrarische functie
— de woonfunctie
— de nijverheidsfunctie
— de grondstofwinningsfunctie
— de verkeers- en vervoersfunctie
— de waterstaatsfunctie
— de militaire functie
— de politieke en territoriale functie
— de religieuze functie
— de recreatieve functie
Deze landschapsvormende functies vertonen in depraktijk inplaats entijd somsenig
overlap,zodatinbepaaldegevallen,bijeenspecifiekevraagstellingaggregatieplaatskan
vinden.Zovormtderuimtelijkeneerslagvandeagrarischefunctie -indebetekenisvan
hetoudeontginningslandschap-indemeestegevallendelandschappelijkeuitgangssituatie
vooreendeelvandeoverigefuncties endedaarbijhorendegeschiedsbeschrijving. Zo
heeftindeGelderseValleihetmilitaireinundatielandschapzichgrotendeelsgevormdnaar
de al aanwezige ontginningstructuur, die op haar beurt weer sterk gericht was op de
oorspronkelijke landschappelijke situatietentijdevandeontginning.

2.5 De historisch-landschappelijke basis
2.5.1 De agrarische ontginningslandschappen
Een groot deelvanhetNederlandse cultuurlandschap wordtnog steeds gekenmerkt
door sporen die grotendeels in de Middeleeuwen zijn ontstaan (fig. 5).Deze sporen
zijn meestal afkomstig uit het agrarische ontginningslandschap, wat onderdeel
uitmaakt van de categorie 'agrarische landschapsvormende functie'. Binnen deze
functiecategorie zijn verschillende landschappen, deellandschappen en regio's te
onderscheiden met specifieke kenmerken15. Er zijn qua ontwikkeling door de tijd
heen drie 'soorten' kenmerkende elementen en patronen16, nl.:
— kenmerkende elementen en patronen die in rechte lijn vanaf het moment van
ontginning/eerste gebruik en oudste bewoning tot op heden in het huidige
landschap min of meer herkenbaar zijn gebleven;
— latere, met de specifieke agrarische functie samenhangende, kenmerkende
elementen en patronen die eveneens tot op heden in het huidige landschap
herkenbaar zijn gebleven;

16

Schuyf 1986;DeBont enRenes 1988;Renes 1992;Baasen Ligtendag 1994.
Hierbij isaansluiting gezochtbij de indeling ende beschrijving diedoorDeBont (1991en 1996)wordt
gehanteerd.
DeBont indruk.
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— een mengcategorie die bestaat uit gemodificeerde vormen, ontstaan door
agrarische innovaties, samenhangend met het geschiedverhaal.

2.5.2 Landschapsdynamiek, oorspronkelijke en niet-oorspronkelijke
(secundaire) landschapskenmerken in de agrarische landschappen
Nadat een gebied was ingericht kunnen er velerlei landschappelijke veranderingen
zijn opgetreden17. Een aantal daarvan is min of meer willekeurig, of uniek, en laat
zichderhalvealleenbenoemenvanuiteengedegenregionaleenlokalekennis.Binnen
deveengebiedenendevoormaligeveengebieden- zoweldemiddeleeuwse agrarische
veenontginningen, alsookdeveenkoloniën -iseenaantalveranderingen opgetreden,
dat in zeer verschillende gebieden leidde tot vergelijkbare aanpassingen in het
topografisch archief.Deontstaanswijze vandezezogenaamde secundairelandschapskenmerken in oorspronkelijke veenlandschappen is in figuur 2 voor enkele typen
aangegeven. Hieronder wordt bij deze figuur een korte toelichting gegeven.
A: Veen bleef na ontginning veen
Weltradoxidatieenklinkop.Deoorspronkelijke reliëfverschillen werden afgevlakt
of zijn totaal verdwenen. De hele inrichting van het cultuurland (de verkavelingsstructuurenhetpatroonvandijken, wegenenwaterlopen)isgrotendeels gehandhaafd.
Wel vond er een omslag plaats van een oorspronkelijke gemengde bedrijfsvoering
naar pure veeteeltbedrijven. Afhankelijk van het oorspronkelijk veenreliëf en de
grootte vanhetveengebied heeft zich mogelijk vanaf deeerste ontginning opschuiving van bewoning voorgedaan. Hoewel in het proefgebied grote delen van het
oorspronkelijk ontgonnen veengebied in de Zuiderzee zijn verdwenen, zijn van de
ontginnings- en bewoningsfase nog veel sporen in het cultuurlandschap aanwezig.
Relicten in het huidige landschap weerspiegelen nog grotendeels de middeleeuwse
ontginningsstructuur.
B: Veen bleef na de ontginning veen, of werd afgedekt met een laag klei
De waterhuishouding veranderde dusdanig dat permanente bewoning niet meer
mogelijk, of te gevaarlijk was.Het slotenpatroon werd hoogstens verdicht maar de
structuurbleef gehandhaafd. Dezesituatiedeedzichbijvoorbeeld inhet proefgebied
voor in het estuarium van de Eem.
C:Dooroxidatieenmaaivelddalingvanhetveenkwameenonderliggendekleilaag
aan het oppervlak
Dooroverstromingsgevaar waspermanentebewoning - afgezien vande mogelijkheid
om terpen op te werpen - niet meer mogelijk. Hoewel nog sporen van de oude
veenontginningssituatie zijn af te lezen, is dit niet in alle gevallen even duidelijk.
Devaak later over dit landschap weer afgezette kleilaag ishier mede debet aan.De
oorspronkelijk regelmatige strokenverkaveling is verrommeld tot onregelmatige
blokverkaveling.

17

Deze paragraaf naar: De Bont 1996.
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Historisch-geografische
regio:middeleeuwse

Dynamiek

Historisch-geografische
sub-regio

agrarischeveenontginning

P««HIP

Primaireboerderij
Secundaireboerderij
Primairesloot
Verlegdesloot
Grasland
Dekzandrug

Fig. 2 Middeleeuwse agrarische veenontginningen met de 'normale' landschapsdynamiek A
(gemengd grondgebruik naar veenweide) en drie verschillende typen secundaire landschapskenmerken B-D. Toelichting in de tekst.

D: Veen oxideerde en klonk na ontginning zodanig in dat het onderliggende
(dek-)zandreliëf aanmaaiveld kwam te liggen: eenoorspronkelijke natte situatie
werd (gedeeltelijk) droog
Hierbijzijnerveranderingenopgetredenindeverkavelings-ennederzettingsstructuur
eninhetpatroonvanwegenenwaterlopen.Desondanksismeestalde oorspronkelijke
middeleeuwse veenontginning nog wel aanwijsbaar. Op de aan maaiveld gekomen
dekzandruggen en -koppen werd akkerland aangemaakt, waarop in de loop van de
tijden een plaggendek is aangebracht. Dit zijn genetisch gezien dus zogenaamde
secundaireessen.Oorspronkelijk natteslotendiedroogvielenverlorenhunveekerend
vermogen: houtige randen namen deze functie over. Dit type D kon zich ook
voordoen in veenkoloniale landschappen, zoals in figuur 3 is aangegeven.
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Veen
Verturfd veen
Reliëfrijk dekzand
Kanaal,wijk
Weg
Boerderij
Niet-agrarische bebouwing
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Tijd

Fig. 3 Veenkolonie (systematische turfwinning) met secundair landschapskenmerk (type D)

Nader onderzoek moet uitwijzen of dit soort secundaire landschapstypen ook voor
andere landschappen kan worden onderscheiden, maar ook of het wenselijk is deze
vervolgens als vast onderdeel in de functie-tijd-ruimte-schema's op te nemen.

2.6 Jongere functionele landschapslagen
Naastdeoudeagrarischeontginningslandschappen wordenmeestaljongere functionele
landschappen onderscheiden, zoals het 'waterstaatkundig landschap',het 'militaire
landschap' en het 'landgoederenlandschap', dit laatste als verbijzondering van de
functies 'wonen' en 'recreatie'.Binnenelkvandezecategorieën zijn - perperiode kenmerkende elementen in het huidige landschap aanwijsbaar. Deze functionele
landschappen zijn gedeeltelijk gedrapeerdóver,maarsomsookvormgegeven binnen,
het middeleeuwse ontginningslandschap. Zo ligt centraal in het proefgebied het
landgoedDeBoom,waarvandetuinaanlegzichondankseenveeljongerevormentaal
richt naar de middeleeuwse agrarische ontginningsstructuur18. Het tuinencomplex
bijkasteel Groeneveld inBaarn (buiten hetproefgebied) toont nog duidelijker deze
interessante historische dualiteit.

18

Voor demonumentale betekenis van dezebuitenplaats zie:Cazemier 1992,p.79e.v.
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Daarnaast zijnernogelementen,patronenenensemblesinhetproefgebied aanwezig
die samenhangen meteen verkeer- en vervoers-, of een religieuze functie, waarvan
derelatie tothet onderliggende landschap, indien alaanwezig,vaneen andere orde
is. Deze komt tot uiting in het hogere schaalniveau waarbinnen deze elementen en
patronen hun betekenis moeten krijgen. De laatmiddeleeuwse resten van de nooit
voltooideNije RhijnbijNijkerkerveen liggenweliswaarineenbeperktgebied,maar
krijgen pas hun betekenis binnen de context van de gehele Gelderse Vallei 'tussen
Rijn en Zuiderzee'.

2.7 Streekeigenheid
Voor alle elementen, patronen en ensembles binnen Nederland geldt dat ze op een
ofanderemanieraaneengebiedzijn gekoppeld.Heteneelementkanmeer specifiek
aan een relatief klein gebied zijn gebonden, terwijl andere inprincipe in de meeste
regio's van Nederland kunnen voorkomen. Zo zijn bandijken specifiek voor het
rivierengebied, maar zijn kerken in alle regio's te vinden. Tussen deze uitersten
kunnen elementen voorkomen die slechts voor enkele regio's specifiek zijn, maar
in andere beslist niet voor (kunnen) komen.

2.8 Het geschiedverhaal, gemodelleerd in een
functie-tijd-ruimte-schema
In dit onderzoek staat het geschiedverhaal centraal, of beter gezegd: de ruimtelijke
neerslag daarvan in elementen, patronen en ensembles in het topografisch archief.
Dit topografisch archief wordt in het kader van het Historisch-Geografisch GIS
gekoppeldaanhetTOP10-vectorbestand.Ditisdemeestuitgebreideengedetailleerde
digitale versie van de topografische kaart. Omdat het topografisch archief een
overweldigendehoeveelheidgegevensbevatzijndeelementen,patronenenensembles
die daarin voorkomen met behulp van het geschiedverhaal geselecteerd. Om deze
selectie beheersbaar te houden is het zogenaamde functie-tijd-ruimte-schema
ontwikkeld (tabel 1).Opverschillende schaalniveauswordtaangegevenwelketypen
elementenenpatronenvanuithetgeschiedverhaalineenbepaaldgebied kenmerkend
zijn. Daarbij is zowel de landschapsvormende functie, als ook de ontstaansperiode
aangegeven. Een veenontginning zal niet op de stuwwal liggen; een stelsel van
inundatiedijken en -sluizen evenmin.
Het laagste schaalniveau bevat kenmerkende streekeigen elementen, patronen en
ensembles die van nationaal belang zijn19. Deze kunnen in het Historisch-Geografisch GIS hun plaats vinden. Vanuit dit lokale niveau kan door terugkoppeling
de feitelijke informatie worden gerelateerd aan de ideeën die eerder20 daarover op
hogere schaalniveaus zijn uitgesproken.

19

Het begrip 'nationale betekenis' wordt in dit project niet verder uitgewerkt. In §6.1.2 wordt hier nader op
in gegaan.
20
Haartsen et al. 1989; Baas en Ligtendag 1994; De Bont 1996.
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De koppeling van kenmerkende elementen en patronen vindt afhankelijk van het
historisch-geografisch landschap opverschillende schaalniveaus plaats.Demet het
historisch-geografisch landschapstype droogmakerij kenmerkende elementen en
patronen komen al op een hoger schaalniveau in zicht dan bij het meer gecompliceerde - ook naar schaalniveau meer gedifferentieerde - landschap agrarische
veenontginning.
Van niet elk gebied in Nederland is historisch-geografisch evenveel bekend. Deels
hangt dit samen met het gegeven dat niet elke regio op eenzelfde manier is
onderzocht.Sommigegebiedenzijn zelfs nognooitnaderinbeschouwing genomen.
Door vanuit het concept van historisch-geografische landschappen in de vorm van
een functie-tijd-ruimte-schema op een hoog schaalniveau al informatie te kunnen
geven over mogelijke kenmerkende elementen enpatronen in een gebied, wordt de
gebruiker van het Historisch-Geografisch GIS niet lastiggevallen met het verschil
inkennis vandeverschillende gebieden:opdathoge schaalniveau kan altijd beleid
worden gemaakt. In de laatste gebieden worden met een zekere mate van
waarschijnlijkheid elementen en patronen aanwezig verondersteld.
Hetrichting geven aanenhetexpliciet uitspreken vandit soortverwachtingen inde
vorm van de functie-tijd-ruimte-schema's heeft tot gevolg dat:
— als erelementen worden gevonden opplaatsen waar ditniet werd verwacht, het
duidelijk isdat er waarschijnlijk sprakeis vaneen bijzonder element dat nadere
aandacht behoeft;
— vangebieden waarvannoggeengedetailleerde informatie voorhanden istochop
een hoger schaalniveau uitspraken kunnen worden gedaan;
— de selectieprocedure wordtversneld, omdatbekend iswaarnaar (waarschijnlijk)
gezocht moet worden. Dit argument gaat zeker op als in de nabije toekomst het
TOP10-vectorbestand ook oppatroonherkenning te bevragen is.In §6.2 wordt
nog op deze mogelijkheid teruggekomen.
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3 Het historisch-geografîsch GIS

In het onderzoek staan de landschapsvormende functie, de geschiedenis en de
geografie, als gezamenlijke uitingen van het geschiedverhaal, centraal. In het
Historisch-Geografisch GIS zijn deze onderverdeeld in drietal ingangen die we
GIS-componenten noemen (fig. 4), ni.:
landschapsvormende functie
—> functie/vorm;
geschiedenis
—» periode
geografie
—» locatie.
Elk tot het topografische archief behorend element of patroon is in principe door
middel van deze drie begrippen in dit systeem onder te brengen. De selectie vindt
plaatsperlandschapsvormende functie, opbasisvanspecifieke kenmerkendheid voor
eenbepaaldeperiodeuitdegeschiedenis.DezeGIS-componenten zijn vertaald naar
een veldenstructuur in het historisch-geografische databestand waarin het
vakinhoudelijke basismateriaal wordt opgeslagen.

HISTORISCH-GEOGRAFISCH GIS

Locatie

Functie/vorm
Fig. 4 De componenten van het Historisch-GeografischGIS
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3.1 De historisch-geografische GIS-componenten
3.1.1 Functie en vorm
Daar waar de mens inhet natuurlijke landschap ingreep heeft hij sporen nagelaten.
Dezekunnendienaderhandkenmerkend blijken voordewijze waaropdoordemens
opeenbepaaldmomentinhetverledenmetzijnomgevingwerdomgegaan.Ditleidde
tot een gebiedseigen (karakteristieke) ruimtelijke neerslag van het geschiedverhaal
in het topografisch archief in de vorm van oude, min of meer gave sporen in het
huidige cultuurlandschap. Deze kunnen van regionale betekenis zijn. We spreken
danvangebiedseigenhistorisch-geografische karakteristieken,leidendtoteeneigen
regionaleidentiteit.Daarnaastkomenelementenvoordiehunwarebetekenisontlenen
aaneenboven-regionaal,eennationaal,ofeeninternationalkader21.Deoude sporen
in het landschap bestaan uit elementen en patronen en ensembles die zijn onder te
verdelen inlandschapsvormendefunctiecategorieën. Inhoofdstuk 2zijn deze alaan
de orde gekomen.
Een bepaalde historische functie legde, in meer of mindere mate, dwingende eisen
op aan het uiterlijk van een element. Demorfologie of vorm kan in de loop van de
tijd aanverandering onderhevig zijn geweest.Inbeginsel werdvoorelkefunctie een
zo passend mogelijke vorm uitgedacht22, op een zo goed mogelijke locatie. In de
loop van de tijd is de relatie tussen de oorspronkelijke functie —> vorm vaak
verstoord. De locatie bleef, mede als gevolg van geografische inertie, gelijk.
Niet alle vormen in het landschap zijn van eenzelfde geschiedkundige betekenis.
Vroeger werd vaakte gemakkelijk een direct verband gelegd tussen vormen die op
de 1850-kaart of op de kadastrale minuten voorkomen en situaties vele eeuwen
daarvoor. Het cultuurlandschap kan gedurende de eeuwen van haar bestaan echter
nogal zijn veranderd. Dit verschilt per gebied enper functie. Niet alles iseven oud,
zelden treft men nog veel sporen uit oeroude tijden in het cultuurlandschap aan.
Het topografisch archief bevat - naast velerlei soorten relatief eenvoudig te duiden
elementen, patronen en ensembles - veel historisch-topografische 'ruis'. Voor een
deel betreft dit:
— resten van oude elementen en patronen die in de loop van de tijd onherkenbaar
zijn veranderd;
— resten vanoudeelementen enpatronen waarvan onbekend ishoeen wanneer ze
ontstaan zijn.
Feitelijk weerspiegelt de vulling van dit veld de grenzen van kennis over het
historischvormaspectbinnenhetvakgebied.Inherentaangeschiedbeoefening isdat
dit probleem nooit helemaal kan worden opgeheven doordat er altijd gebrek aan
informatieoptreedt:erblijvenelementenenpatroneninhetlandschapaanwezigwaarvan
hetontstaansmomentendeoorspronkelijke betekenisnietmeerteachterhalen valt.

21

Dezeonderverdelingwordtinhetkadervanditrapportnietnadergeoperationaliseerd. Vooreeneersteaanzet
wordt verwezen naar Haartsen et al. 1989. Zie voorts Baas en Ligtendag 1994.
22
De Bont 1985,p. 53-56.
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3.1.2 Periode
Een belangrijk aspect binnen het geschiedverhaal is de periode waarin bepaalde
historisch-functionele elementen en patronen zijn ontstaan. Afgezien van de oude,
voornamelijk prehistorische sporen in het landschap, zoals grafheuvels, die tot het
domeinvandearcheologiewordengerekend,daterenbijvoorbeeld dehistorisch-geografische elementen en patronen in het proefgebied op z'n vroegst uit de vroege
Middeleeuwen.Demeestezijn na 1000naChr.ontstaan,ofzijn aanmerkelijk jonger.
Infiguur5isaangegeveninwelkeperiodendeontginningeninhetproefgebied,diesporen
hebben nagelaten inhethuidigecultuurlandschap,hunbeslaghebben gekregen.

3.1.3 Locatie
Hetisvanuitdehistorischegeografielangnietaltijdduidelijkofeenbepaaldelement,zoals
wedatuitoudebronnenkennen,istevereenzelvigen meteenelementdatwevanaf de
18/19eeeuwopkaartenkunnenaanwijzen.Bepaaldedijkenbijvoorbeeld,kennenweuit
middeleeuwsebronnen,maarkrijgen weinhetgunstigstegevalpasvanafde 17eeeuw
topografisch betrouwbaarinbeeld23.Tochhoort,voordatzo'nelementinhetGISwordt
opgenomen,ditlocatie-enidentificatieprobleembinnenhetvakgebiedtewordenopgelost.

3.2 De ruimtelijke GIS-component
In principe kan elk historisch-geografisch element worden gekoppeld aan het
TOP10-vectorbestand,datalsdigitaal-ruimtelijke basisvanhetHistorisch-Geografisch
GIS functioneert. Dat impliceert dat dejuiste locatie in de vorm van punt-, lijn- en
vlakcoördinaten bekend is.Devakinhoudelijke gegevens (de Historisch-Geografische
GIS-componenten) worden in een vastliggende veldenstructuur inhet historisch-geografischdatabestandopgenomenenalsattributenaandevectorgegevensgehangen.Deze
koppelingvindtbinnenhetGIS-programmaArc-Infoplaats24.

3.3 De veldenstructuur van het historisch-geografisch databestand
De historisch-geografische GIS-componenten zijn onder te brengen in het historisch-geografisch databestand.Ditdatabestandisonderverdeeldinzesvelden(fig.6).Aan
elkvandezezesveldenkunnenintweedeinstantienaarbehoeftenieuwesubvelden-met
eventuele tekst- en afbeeldingenvelden - worden gekoppeld, waarin bijvoorbeeld een
overzichtvandegebruiktebronnenisterugtevinden25.

De zandgebieden scoren wat de aanwezigheid vanbetrouwbare kaarten betreft slechterdan denattere delen
van noord- en west-Nederland. Daarwerd tenbehoeve van deregulering van de waterstaat debehoefte aan
betrouwbare kaarten eerder gevoeld.
De bespreking van andere structuurkenmerken die van belang zijn bij de puur technische verwerking van
de historisch-geografische gegevens - zoals de unieke id-nummers die in Arc-Info worden gebruikt om de
verschillende elementen uit elkaar te houden - valt buiten het kader van dit rapport: het hoort tot de
basiskennis van elke Arc-Info-specialist.
Zie voor de diverse toevoegingsmogelijkheden: De Bont en Renes 1988.
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