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VOORWOORD
Hetvooruliggenderapportiseenstageverslag.Als
kandidaatsstudentvandeLandbouwUniversiteitteWageningen
werddoormijgedurendedeperiodemaart-september1986stage
gelopenbijdeafdelingLandschapvandeStichtingvoor
BodemkarteringteWageningen.Erwerdvooreenstage-opdracht
gekozendielagophetterreinvandetoegepastehistorische
geografie.Omtweeredenenleekmijditterreininteressant.
Teneerstesprakhettoegepastekaraktermijaan.Hetdirekte
verbandmetdeplanologischepraktijkwerktzeerstimulerend.
Indetweedeplaatsisdehistorischegeografie,evenalsde
landschapsecologie,eenwetenschapsgebiedmeteensterk
multidisciplinaireopzet.Inzichtenuitveleandere
vakgebiedenwordengebruiktbijhethistorisch-geografisch
onderzoek;zoweldenatuur-wetenschappelijke alsde
sociaal-wetenschappelijketakkenzijnvertegenwoordigd.Een
dergelijkeveelzijdigebenaderingvanhetlandschapwerddoor
mijalszeeraantrekkelijkervaren.
Tijdensdestagewerddooreenaantalpersonenveelsteunen
adviesgegeven,dieikhierbijwilbedanken.Indeeerste
plaatsisditdrs.J.A.J.Vervloet,diehetonderzoek
begeleidde,vancommentaarvoorzagendetekstvanditrapport
kritischdoorlas.IndetweedeplaatswilikChr.deBont
noemen,dienietalleenhetonderzoekzonueendanvan
commentaarvoorzagmaarook(envooral)veel
historisch-geografischekennisopmijoverbracht.Tenslotte
bedankikhierbijJ.vanSchaikenJ.RenesvoorhunhulpenW.
vandeWesteringhenL.'tMannetjevandeLUWageningenvoor
hunexternebegeleiding.
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SAMENVATTING
Hetinditrapportbeschrevenonderzoekheefttotdoel
historisch-geografischeonderzoeksgegevensbruikbaartemaken
voordetoepassinginderuimtelijkeplanvorming.
Hethistorisch-geografischonderzoekdatinditverbandwerd
bewerktishetCultuurhistorischLandschapsonderzoek
West-Brabant,uitgevoerddoorSTIBOKA (Renes,1984a).Dit
onderzoekmaaktedeeluitvaneenreekslandschapsonderzoeken
dieinopdrachtvandeprovincieNoord-brabantindejaren
tachtigwordenuitgevoerd.Ditgebeurtinhetkadervande
herzieningvanhetstreekplanWest-Brabant.Deverschillende
onderzoekendienenhetprovinciaalbeleidtenaanzienvanhet
landschap inhetlandelijkegebiedteonderbouwen.
Omookhetcultuurhistorischaspectindeonderlingeafweging
eenroltelatenspelen,moestdebruikbaarheidvanhet
onderzoeksmateriaalverbeterdworden.Ditvormdedekernvan
hetstage-onderzoek.Hetonderzoekhiervoorbestonduittwee
delen:
1:Begrenzingenkarakteriseringvanhistorisch-landschappelijke
subregio'svanWest-Brabant ("Landschapstypologie")
2:Toepassingvanhetbovenstaandeindeplanologischebeleidsvoorbereiding("Toepassing")
Metnameheteerstedeelkreegveelaandacht.Hettweededeel
kwamvanwegetijdgebreknietgeheeluitdeverf.
Heteerstedeel,hetmakenvaneenhistorische
landschapstypologie,wordtinverschillendefasenbeschreven
inhoofdstuk3t/m6.Dezefasenzijnachtereenvolgens:
-eeninventarisatiefasewaarinhistorisch-landschappelijke
gegevensfacetsgewijswordengekarteerd (hoofdstuk3)
-eenintegratiefasewaarindezefacettenmetelkaarinverbandwordengebrachtvolgenseenhierarchischsysteem,binnendezelfdebegrenzing (hoofdstuk4)
-eenaggregatiefasewaaringebiedenmeteenzelfdecombinatie
vaneigenschappenwordensamengevoegdineenbepaaldlandschapstype (hoofdstuk5)
-eenfasewaarindeonderscheidenlandschapstypenwordengekarakteriseerdd.m.v.eenaantaleigenschappeneneenkaartjevaneenvoorbeeldgebied (hoofdstuk6)
Peildatumbijaldezefasenwashetjaar1900.
Hettweededeel,detoepassingvanhetbovenstaande,wordt
beschreveninhoofdstuk7.Hetgaathierbijmetnameomde
waarderingvanhedendaagsecultuurlandschappenin
cultuurhistorischopzicht.Dezewaarderingberustvoornamelijk
opdematevanveranderingdiebepaaldefacettenhebben
ondergaantussen1900en1980.

Deessentievanelkhoofdstukwordthieronderinkorte
bewoordingenweergegeven:
Naeeninleidendverhaalinhoofdstuk1behandelthettweede
hoofdstukeenaantaltheoretischeachtergrondenvande
ontwikkeldemethodiek.Aangezieneenaantalprincipesaanhet
vakgebiedvandelandschapsecologiewerdenontleendwordt
eerstingegaanopderelatiestussendezewetenschapstakende
toegepastehistorischegeografie.Vervolgenswordeneenaantal
landschapsecologischebegrippenverklaard.Hetgaathierbij
metnameomhetverschiltussentopologische
("plaatsgebonden")enchorologische("streekgerichte")
relaties.Dezerelatiesstaanrespectievelijkcentraalbijde
integratie-enaggregatiefase.Hettweedehoofdstukbesluit
meteenoverzichtvandeverschillendekarteringsfasen.
Hetderdehoofdstukbeschrijftdeinventarisatievan
historisch-landschappelijke facetten.Betoogdwordtdatbijde
keuzewelkefacettengekarteerdmoetenwordeneendrietal
categorieënvanfacettenonderscheidenkunnenworden:
-facettendiebetrekkinghebbenopdevroegerenatuurlijke
terreingesteldheid (fysisch-geografischebasis)
-facettendiebetrekkinghebbenopderuimtelijkeneerslag
vanhetmenselijkhandelen(artefactieel-ruimtelijke
structuur
-facettendiedeontwikkelingenindetijdweergeven(tijdfactor)
Bijhetinventariserenmoetrekeningwordengehoudenmetde
gevolgendiebepaaldekeuzenmetzichmeebrengen.In
paragraaf2.3wordtingegaanopdeachtergrondenvanondermeer
defacetkeuze,demethodevanbegrenzen,degebruikte
kaartschaalendeklassenindelingenvlakgrootte.
InpraktischezinwerdenvoordetypologievasnWest-Brabant
devolgendefacettengekozeneninparagraaf3.3toegelicht:
hetoorspronkelijknatuurlijksubstraat,debeekdalen,de
percelering,debewoningsvormen,hetgrondgebruik,de
perceelsrandbegroeiingen,dematevanveranderingvan
perceleringendeperiodevaneersteinrichting.Dezefacetten
werdenopschaal1:50000inkaartgebrachtmeteenminimale
vlakgroottevantweevierkantecentimeter.Hethoofdstukwordt
afgeslotenmeteenoverzichtvandeklassenindelingvande
genoemdefacetten.
Hoofdstukvierbehandeltdeintegratievanfacetten.Tijdens
dezekarteringsfasewordenpatronenvandeverschillende
facettenmetelkaarvergelekenenwordenzeopgrondvaneen
hierarchischsysteembinnendezelfdebegrenzinggekarteerd.
Ditisdeeigenlijkeintegratie.Doelvandezeintegratieis
detopologischesamenhangen,diebinneneengebiedtussende
facettenbestaan,totuitdrukkingtebrengenopeenkaart.De
historisch-landschappelijke integratie-kaartheefteenschaal
van1:50000.Beschrevenwordthoehethierarchischsysteemtot
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standisgekomen.Hiervoorwerdeenlandschapsecologisch
principetoegepast,hetzogenaamdedominantie-principe.
Hiermeewordtbedoeld,daterbijrelatiestussen
landschapsfacettenweliswaarsprakeisvanwederzijdse
beinvloeding,maardatdezeinderegelvanongelijkegrootte
ofbelangzijn.Bepaaldefacettendrukkenduseenzwaarder
stempelophetlandschapdanandere.Minderdominantefacetten
vallenopdeintegratiekaartbinnendebegrenzingvanmeer
dominantefacetten.Opheteersteniveauvandiekaartwerd
begrensdopbasisvanhetoorspronkelijknatuurlijksubstraat
endebodemgesteldheid; intweedeinstantiewordtde
perceleringalsbegrenzingscriterium gebruikt.Deandere
facettenzijnhieraanondergeschikt.
Inhethoofdstukwordtdeexactewerkwijzevandekartering
besproken,zodatnavolgingmogelijkis.
Hetvijfdehoofdstukbetreftdeclassificatieenaggregatie
vanhistorisch-landschappelijkeeenheden.Metdeterm
"aggregatie"wordteensamenvoegingbedoeldvangebiedenmet
eenzelfdecombinatievaneigenschappen.Dezogegroepeerde
eenhedenwordenondergebrachtinzogenaamdehistorische
landschapstypen.Dezetypenwordeningetekendopde
historisch-landschappelijkeaggregatiekaart.Omtoteen
dergelijkeaggregatievandeelgebiedentekomen,ishetnodig
omeersteenclassificatiesysteemteontwerpen.Decriteria
diebijdezeclassificatiewordengehanteerdendegebruikte
volgordemoetendechorologischesamenhangentussendie
gebiedenaangeven.Vangrootbelangisverderdatvoorelk
classificatie-niveaueenduidigecriteriawordengeformuleerd.
Velelandschapstypologieenschietenopditpunttekort.De
gekozenclassificatie-criteria zijnalsvolgt:Opheteerste
niveauwerdgekozenvoorindelingnaargrondgebruikstypen.In
hetlandschapvan1900wasdebegrenzingopbasisvan
grondgebruikzeerduidelijk (akkers,beemden,heideetc.)en
dechorologischesamenhangenwordenmetditfacetdanookhet
bestetotuitdrukkinggebracht.Aangezienhetomeen
historisch-landschappelijke typologiegaatwordtookde
periodevaninrichting (ouderdom)opheteersteniveauals
scheidendcriteriumgebruikt.Ophettweedeniveau
functioneerdalszodanigdeperceleringenophetderde
bewoningsvormenendedichtheidvanperceelsrandbegroeiingen.
Deexactewerkwijzevandeclassificatieisbeschrevenin
par.5.3.
Debijdebovengenoemdeclassificatieverkregenlandschappen,
landschapstypenenlandschapssubtypen (drieniveaus)werden
vaneennaamvoorzien ,dieinzichtgeeftindeeigenschappen
vandietypen.Vervolgenswerdenzeingetekendopde
aggregatiekaarteningekleurdvolgenseenbepaaldsysteem(zie
par.5.3).Degebruikervandezeaggregatiekaartheefthiermee
eenduidelijkoverzichtvandeverschillende
cultuurlandschappenin1900.Vanwegedeeenduidigheidvan
criteriakanhijbovendienopdrieverschillendeniveausde
kaartgebruiken.Heteersteniveauishetmeestglobaleenis
-5-

geschiktvoorstreekplannen;hetderdeniveauismeer
gedetailleerdenisvooralbedoeldvoorbestemmingsplanniveau.
Inhetzesdehoofdstukwordtelklandschapstypevande
aggregatiekaart (intotaaldertig)gekarakteriseerddoor
middelvaneenopsommingvandeeigenschappenenhetweergeven
vaneenkaartjemeteenvoorbeeld.
Hetzevendehoofdstukbehandeltdetoepassingvan
bovengenoemdekarteringsmethodiekbijderuimtelijke
planvorming.Inhetalgemenegedeeltehiervan(par.7.2)wordt
allereersteenoverzichtgegevenvanhetplanologische
instrumentariumdatvoordecultuurhistorierelevantis.Dit
wordtgedaanvoorelkvandedriebeleidsniveaus:rijk,
provincieengemeente.Ookwordtvoorelkniveaudetakenvan
dehistorisch-geografischonderzoekergenoemd.Vaakgaathet
daarbijomhetaanleverenvaneenopdatniveauaangepaste
inventarisatieeneengeschiktemethodiekomdiegegevenste
interpreteren.
Opeenaantalmethodenhiervoorwordtdieperingegaanin
par.7.2.4,namelijkdewaarderingvan
historisch-landschappelijkekenmerken,de
kwetsbaarheidsanalyseendeintegratiemetandere
landschappelijkegegevens.Ookwordtietsgezegdoverde
taakverdelingtussenonderzoekerenplanoloog.
Inhetspecifiekegedeeltewordendeprovinciale
beleidsuitgangspuntenalsmedeeenkritischebeschouwingvan
eerderontwikkeldemethodenvoordetoepassingvan
historisch-landschappelijkonderzoek.Afgeslotenwordtmeteen
eigenvoorstelvooreenpragmatischewaarderingsmethode.

HOOFDSTUK1INLEIDING

InhetbeginvandejarentachtigwerddoordeProvinciale
PlanologischeDienstNoord-Brabantopdrachtgegevenaan
verscheidene instantiesomlandschapsonderzoekuittevoeren.
Ditlandschapsonderzoekbetrofhetstreekplangebied
West-Brabant (ziefiguur1)enhadtotdoelhet
streekplanbeleid tenaanzienvanhetlandschapgedegente
onderbouwenmetfeitelijkeinformatieenbovendieneenbasis
teleggenvoorhetvoorbereidenentoetsenvangemeentelijke
bestemmingsplannen.
ROITOQMI

Figuur1 :HetstreekplangebiedWest-Brabant
Hetlandschapsonderzoekwerdgesplitstineenaantal
deelonderzoeken.Eendaarvanbetrofhetcultuurhistorisch
onderzoek.Gedurendedetweedehelftvan1982endeeerste
helftvan1983werdditonderzoekuitgevoerddoorJ.Renesvan
deStichtingvoorBodemkarteringteWageningen,culminerendin
eenonderzoeksrapport:CultuurhistorischLandschapsonderzoek
West-Brabant (Renes,1984a).Inditrapportwordtnaasteen
beschrijvingvandeWestbrabantselandschapsgeschiedenisin
algemenezinookeengedetailleerdeinventarisatievan
allerleihistorisch-landschappelijke facetteninverleden
(1900)enhedengepresenteerd.Dezeinventarisatiewerd
uitgewerktineensetkaarteneneenaantaltabellen.
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Dezecultuurhistorische gegevensmoesten,evenalsdegegevens
vandeanderedeelonderzoeken,geïnterpreteerdwordendoor
planologenvandeP.P.D.ennaonderlingeafwegingvanalle
landschappelijkewaardenenbelangenuitmondenineen
gefundeerdstreekplanbeleidvoorWest-Brabant.
Bijdeverwerkingendetoepassingvanhetcultuurhistorisch
materiaaldedenzichechterenkeleproblemenvoor.Het
belangrijksteprobleemwashetontbrekenvaneenwerkbare
landschapstypologischeindelingopcultuurhistorischebasis.
Eendergelijkeonderverdelingisnodigomdegrotehoeveelheid
gegevensoverzichtelijkterangschikken.Zowordteenbeter
kadergeschapenvoordewaarderingvancultuurhistorische
gegevensenookvoordevergelijkingmetdegegevensvan
anderedisciplines.
Eentweedeprobleemwasdeadequatetoepassingvanhet
cultuurhistorischemateriaal.Opwelkemaniermoestende
gegevenswordengeïnterpreteerdengewaardeerdenhoemoestde
koppelingmethettevoerenstreekplanbeleidtotstandworden
gebracht?
Dehierbovengeschetsteproblematiekvormdedeaanleidingvoor
eenstage-onderzoek.Doelvanditonderzoekisde
bruikbaarheidvanhetdoordeSTIBOKAverrichteonderzoekte
verbeteren,metnamevoorplanologischedoeleinden.
Hetonderzoekbestonduittweedelen:
1)Begrenzingenkarakteriseringvansubregio'svan
hetstreekplangebied("landschapstypologie")
2)Inpassingvanhetbovenstaandeinhetplanologisch
beleid("toepassing")
Tijdenshetwerkenaanheteerstedeelwerdalsnelduidelijk
datdegeplandeperiodevanviermaandentekortwasomook
deeltweevollediguittewerken.Inditrapportwordtvooral
deeerstefasevrijuitgebreidbehandeld (hoofdstuk2t/m6)
terwijlwatbetrefthettweededeelwordtvolstaanmeteen
algemenebeschouwingenenigeaanbevelingen (hoofdstuk7).
Wewillennoginhetkortietszeggenoverdeverschillende
onderdelenvandetweeonderzoeksfasen.Ditheefttotdoelhet
overzichtteverbeterenenookdeopbouwvanhetrapportte
verduidelijken.Deopdevolgendebladzijdeweergegeven
wegwijzerdoorhetrapportkandaarbijsteunbieden(figuur
2).
Heteerstedeel (landschapstypologie)wordtverdeeldineen
algemeeneneenspecifiekgedeelte.
Hetalgemenegedeelte (hoofdstuk2)verschaftindeeerste
plaatsinformatieoverdegevolgdewerkwijzebijde
verschillendekarteringsfasen (2.1t/m 2.3).Derelatiesvan
detoegepastehistorischegeografiemetdelandschapsecologie
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wordenerinuitgewerktenenkeleprincipesuitdelaatste
disciplinezijnovergenomenteneindetoteenoplossingvande
bovengeschetsteproblematiektekomen.Beslotenwordtmeteen
algemeenoverzichtvanallemethodischeaspectendieindit
stagerapportaandeordekomen (2.4).
Hetspecifiekegedeelte (hoofdstukken3t/m6)betrefteen
behandelingvandeachtereenvolgendekarteringsfasen.
Achtereenvolgenszijndateeninventarisatiefase,waarineen
aantalkenmerkenvanhetlandschapin1900wordengekarteerd,
eenintegratiefase,waarindiekenmerkenmetelkaarinverband
wordengebrachteneenaggregatiefasewaarinlandschapstypen
wordenonderscheidenopbasisvanovereenkomstenindie
kenmerken.Deonderscheidenlandschapstypenwordenbehandeld
doormiddelvaneenkortekarakteristiekeneenkaartje.
Hettweededeelvanhetonderzoek (toepassing)omvatookeen
algemeengedeelteeneenspecifiekgedeelte.Inhetalgemene
gedeeltewordtdetoepassingvanhistorisch-landschappelijk
onderzoekinalgemenezinbehandeld (par.7.2).Inhet
specifiekegedeeltewordteenaanzetgegevenvoorde
toepassinginhetstreekplangebiedWest-Brabant (par.7.3).
Indebijlagen,tenslotte,zijneenaantalkaartfragmenten
opgenomendieinzichttrachtentegeveninderesultatenvan
deverschillendekarteringsfasen.
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HOOFDSTUK2THEORETISCHEACHTERGRONDEN
2.1Inleiding
Voorhetbegrenzenenkarakteriserenvan
historisch-landschappelijkeeenhedenisindekomende
hoofdstukkeneenmethodiekuitgewerkt.Eenaantalelementen
vandiemethodiekisafkomstiguitdelandschapsecologie.De
indrukbestaatdatdezedisciplineophetgebiedvanhet
kartereneenstapjevoorligtopdetoegepastehistorische
geografie.Hetbestuderenvandewerkwijzevande
landschapsecologiezouderhalvenieuweinzichtenkunnen
opleveren.
Inparagraaf2.2wordendeverhoudingen,overeenkomstenen
verschillentussendebeidegenoemdewetenschappeninhetkort
behandeld.Ingegaanwordtopdegevolgenvandezevergelijking
voordeinditrapportgevolgdewerkwijze.
Eenaantalbegrippendiebijdebesprekingvandemethode
regelmatigwordengenoemd,envermoedelijknietopheteerste
gezichtvooreeniederduidelijkzijn,wordeninparagraaf2.3
inhetkortverklaard.
Vooreenalgemeenoverzichtvandekarteringsfasenis
paragraaf2.4vangrootbelang.Daarwordtinhetkortde
gehelemethodiekbehandeldenookschematischweergegeven.
Hoofdstuk3t/m6zijneennadereuitwerkingvanditschema.
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2.2Toegepastehistorischegeografieenlandschapsecologie
Aangezienindeverderehoofdstukkenvanditrapport
regelmatiggebruikwordtgemaaktvantermenuitde
landschapsecologie ishetgoedomeerstdewetenschapsgebieden
vanlandschapsecologieentoegepastehistorischegeografieop
enkelepuntenmetelkaartevergelijken.
Debeidedisciplineshebbenalsgemeenschappelijk
studieobject:"hetlandschap".Overdeinhoudvanhetbegrip
landschap isdeafgelopendecenniauitvoerignagedachten
gediscussieerd.Ditmonddeuitineengrotestroomartikelen
eneengrotehoeveelheiddefinities (zieo.a.Hard(1973),
Troll(1950),Neef(1967),Zonneveld(1972en1979)en
Schroevers(1982)).Hetishiernietdeplaatsomuitgebreidin
tegaanopdeverschillendeopvattingenopditterrein.Erzal
alleenkortwordeningegaanophetgebruikvanhet
landschapsbegrip indebeidegenoemdedisciplines,de
landschapsecologieendetoegepastehistorischegeografie.Een
accentverschilzaldaarbijblijken.
Delandschapsecologiewordtoverhetalgemeengezienalseen
interdisciplinaire,geïntegreerdewetenschapsrichtingwaarbij
hetlandschapinderuimstezinvanhetwoordcentraalstaat.
Vaakheeftdelandschapsecologieeenoverkoepelendefunctie,
waarbijonderzoekersuitverschillendevakgebieden
samenwerken.Binnenhetvakgebiedbestaandanookvele
verschillendevisiesomtrenthetbegrip"landschap".
Eenvisiedieinditverbandveelsympathie,maarookveel
antipathieopwektisdezogenaamde"holistischevisie".Inhet
kadervandezevisiewordthetlandschapopgevatalseen
totaliteit,waarbijhetgeheelmeeromvatdandesomvande
delen.Hetlandschapheefteenintrinsiekemeerwaardedieniet
totuitdrukkingkomtbijhetopanalytischewijzebestuderen
vandeelaspectenvandatlandschap.Dezelaatste
benaderingswijzewordt"reductionistisch"genoemdengeplaatst
tegenoverdeholistischevisie.
Delandschapsecologie ishetontmoetingspuntvanverschillende
disciplines.Eengevolgdaarvanisdatzezichbeweegtopeen
vrijhoogabstractieniveau.Delaatstejarenheeftditmet
namegeleidtoteensysteembenaderingvanhetlandschap.Het
landschapwordtdaarbijbeschouwdalseen"stelselvan
samenstellendeonderdelenenderelatiesdaartussen"
(Bakker,1979).Kennisvandielandschapscomponentenen
relatieswordenverwerktinuitgebreidecybernetische
modellen.Eeneersteaanzettoteendergelijkebenaderinggaf
inNederlandderelatietheorievanVanLeeuwen(1974)ende
ontwikkelingvanhetGlobaalEcologischModel (vanderMaarel
enDauvellier,1978).Indegrotebreivanaldusontstane
systemenenterminologieënwordtgezochtnaareeneenduidig
begrippenkader.OndermeerSchroeverso.a.deeddaartoeeen
poging (Schroevers,1982).
Erblijkenvooreendergelijkesysteembenaderinggoede
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toepassingsmogelijkhedentezijnvoorruimtelijkeordeningen
natuurbeheer (Bakkere.a.,1979).Ditisdebelangrijkstereden
voorhetfeitdatinditrapporteenaantalaspectenvaneen
dergelijkebenaderingwordtovergenomen.
Eengrootprobleembijeenlandschapsecologischebenadering
alsdezeligtbijhetverwerkenvandeinvloedvandemens.
Allesystemengaanuitvanhetzelfordenendvermogenvanhet
landschapenblijkenvrijgoedtewerkeninminofmeer
natuurlijkelandschappen.Wanneerechterdeantropogene
invloedgroterwordtenweopeenbepaaldmomentvaneen
cultuurlandschap sprekenblijkendetheorieënvaakniette
voldoen,ookalwordtditvaakontkendofafgezwakt (zieo.a.
Schroevers,1982).Cultuurlandschappendrageneensterk
menselijkstempel.Deinvloedvandemens (noosfeer)is
dominantoverdeandereinvloedendieophetlandschap
inwerken.Enerzijdsisdemensgebondenaanhetmilieu,
anderzijdsdoorzijntechnologischekennissuperieuraande
natuurlijkegesteldheid.Cultuurlandschappenzijndaardoor
nietinecologischekadersteplaatsen.Degrenzeninhet
landschapzijnvaakscherpintegenstellingtotdieinmeer
natuurlijkelandschappen;erzijnvaakgeengradiëntenmet
allerleiovergangssituatiesendepatronenzijnnietaltijd
afhankelijkvandeverschillendemilieufactoren.Hetgevenvan
eenhierarchischeopbouwvanlandschapscomponentenmet
allerleiafhankelijkheidsrelaties ,zoalsdieinveel
landschapsecologische studiesvoorkomen,isvooreen
cultuurlandschapergmoeilijk,zonietonmogelijk.
HetismerkwaardigdatinNederland,waarde
cultuurlandschappendelaatsteeeuwdeoverhandhebben
gekregen,delandschapsecologische inbrengjuistt.a.vdie
cultuurlandschappenzominimaalis.Depretentiedatde
landschapsecologieeenoverkoepelendevisieophetlandschap
biedt,wordtvooralsnognietwaargemaakt.Hetcultuurlandschap
blijftbinnendelandschapsecologietotnutoeeen
buitenbeentje.
Eenwetenschapstakdiedebestuderingvande
wordingsgeschiedenisvanhetcultuurlandschap inalzijn
facettencentraalsteltisdehistorischegeografie.De
invloedvandemensophetlandschapindeloopdertijdstaat
hierbijinhetmiddelpuntvandebelangstelling.Omzicheen
bevredigendbestaanteverschaffenpastedemenshetlandschap
aanzijneisenaan.Uiteraardlegdedenatuurlijkegesteldheid
hiervooreenaantalbeperkingenop.
Indeloopdergeschiedenisveranderdedeaard,omvangen
intensiteitvandemenselijke invloed,alnaargelangde
economischeensocialesituatieendenormenenwaardendie
daaruitvoortvloeiden.Vaakwarendezeomstandigheden
regionaalofzelfslokaalbepaald.Hethuidigelandschapbiedt
danooknietalleeninzichtindehuidigegangvanzakenmaar
geeftookveelinformatieoverdevroegeremaatschappelijke
situatie.Deze"historischemeerwaarde"vanhethuidige
-12-

cultuurlandschap staatcentraalinhettoegepast
historisch-geografischonderzoek,dattrachtdezemeerwaarde
tebehoudendooronderzoektedoenenvoorlichtingtegeven
dierelevantisvoorderuimtelijkeordeningende
landinrichting.Dehistorisch-geografische inbrenginhet
planningsprocesendebeleidsvoorbereiding isdelaatstejaren
sterktoegenomen.Hetbelangervanwordtsteedsmeeringezien.
Detoegepastehistorischegeografieiseenvrijjonge
discipline.Deontwikkelingvantoepassingsmodellenstaatdan
ooknogindekinderschoenen.Deeerstefasedaarvan,de
inventarisatiefasevanhistorisch-landschappelijkeobjecten,
heeftbegrijpelijkerwijsdemeesteaandachtgekregen.De
daaropvolgendefasen(interpreterenvan
Inventarisatiegegevens,waarderingenbeleidsvoorbereiding)
zijnduidelijkminderontwikkeld.
Inditrapportwordtgetrachthistorisch-geografische
inventarisatiegegevensopeenzodanigewijzetegroeperenen
tekarakteriserendatzijgeschiktzijnvoorinterpretatieen
waarderingtenbehoevevanderuimtelijkeplanning.Een
overzichtvandezemethodiekwordtinparagraaf2.4gegeven.
Aangeziendelandschapsecologieophetgebiedvande
verwerkingeninterpretatievankarteringsgegevensverderis
ontwikkelddandetoegepastehistorischegeografie,wordtin
ditverbandgetrachteenaantalbegrippenuitde
landschapsecologischehoekteintroduceren.Dezebegrippenen
hetkaderwaarinzemoetenwordengeplaatst,wordenuitgewerkt
indevolgendeparagraaf (2.3).
Bijdeuitwerkingvandemethodeinhetvervolgvandit
rapportzalhetaccentliggenbijdeplanologische
toepasbaarheid.Anderebelangrijkethema'szijn:systematiek
enreproduceerbaarhied.
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2.3Verklaringvanenigebegrippen
Indevorigeparagraafwerdalgezegddatbinnende
landschapsecologieeensystematischebenaderingvanhet
landschaphetlaatstedecenniumveelaandachtkreeg.Getracht
werdenwordthetlandschapteontledeninstructurenen
processen.Metbehulpvanmodellenwordtgezochtnaarordening
enmenprobeertzohetlandschapbetertebegrijpen.
Bijdegeleidelijkeontwikkelingvanhetlandschapsecologisch
onderzoektradeenverleggingvandeaandachtop.Tothet
middenvandejarenzeventiglagdenadrukophet
inventariserenenbeschrijvenvanafzonderlijkefenomenenin
hetlandschapen(inminderemate)ophetinterpreterenvan
samenvallendefenomenen.Nadieperiodewerdhetaccentveel
meergelegdophetsystematischanalyserenvanverbandenen
processen.
Dehierbovengenoemdeontwikkelingvaneenexploratieve,
beschrijvendebenaderingnaareenmeeranalytischemethodehad
ookeenverschuivingindegehanteerdeterminologietot
gevolg.Eennieuw"groen"vocabulairemaakteopgang.De
gebruiktetermenzijnvaakallesbehalvedoorzichtig.Enkele
daarvan,dieinditrapportwordengebruikt,wordenhierkort
verklaard.Hetgaatmetnameomtermenaangaandeverschillende
soortenrelatiestussenlandschapsfacetten.
Hethistorischecultuurlandschapwordtinditrapport
gekarakteriseerddooreenaantalcomponenteneruittelichten
ennadertebeschouwen.Dezecomponentenworden
landschapsfacettengenoemd.Voorbeeldenhiervanzijn:De
bodemgesteldheid,depercelering,hetgrondgebruikende
bewoningsvorm.
Wanneerdezelandschapsfacettenafzonderlijkgekarteerdworden
ishetresultaateenkaartvandepatronendiedatfacetin
hetlandschapvertoont.Elkfacetvertoontzijneigen
patronen;mendenkebijvoorbeeldaanhetbodempatroonten
opzichtevanhetpatroonvandepercelering.Wanneermeneen
dergelijkekaartmetpatronenbeziet,dringtzichdaarbij
onmiddellijkdevraagopoferinhetpatroonwetmatighedente
ontdekkenzijn,ofersystematiekinzit.
Hetgaathierbijomverbandeninhethorizontalevlak.
Verschillendedelenvandekaartwordenmetelkaarinverband
gebracht.
Wanneerdeverschillendefacetkaartenvaneenzelfdegebied
vervolgensnaastelkaarwordengelegdendepatronenonderling
wordenvergelekendringtzichwederomeenbelangrijkevraag
op:
-Hebbendeverschillendepatronenietsmetelkaartemaken?
Vallenbepaaldepatronenmetelkaarsamen?
Aangezienbijeendergelijkebenaderingdekaartenalshet
wareoverelkaarheenwordengelegd,zijnditverbandeninhet
vertikalevlak.Verschillendefacettenvaneengebiedjeworden
-14-

metelkaarinverbandgebracht.
Voordehierbovengenoemdeverbandeninhethorizontaleen
vertikalevlakwordenindelandschapsecologiedevolgende
termengebruikt:Verbandeninhethorizontalevlakworden
chorologischerelatiesgenoemd;verbandeninhetvertikale
vlaknoemtmentopologischerelaties.Ookwordtwelgesproken
vanchorologischeentopologischesamenhang (toposplaatsgericht,choros-streekgericht).
Wanneermentopologischesamenhangeninhetcultuurlandschap
wilonderzoekenenopeenkaarttotuitdrukkingbrengen,is
hetnodigvoorelkdeelgebiedjevanhetbeschouwdegebiedalle
facetkenmerkenopeenrijtezetten.Vervolgenswordtgekeken
ofdezecombinatieskarakteristiekeverbandenvertonen.Dein
ditrapportuitgewerktemethodiekvoorhetmakenvaneen
historisch-landschappelijke integratie-kaart(hoofdstuk4)
geefthiervaneenconcreteuitwerking.Facetkenmerkenvaneen
deelgebiedwordengeïntegreerdenbiedendemogelijkheid
topologischesamenhangeninhetlandschapteontdekken.Het
zoekennaardievertikalesamenhangnoemtmenookwel
patroon-analyse.
Wanneermenchorologischesamenhangeninhetlandschapwil
ontdekken,gaatmengebiedenmetverschillendecombinatiesvan
kenmerkenmetelkaarvergelijken.Gebiedenmetdezelfde
combinatieswordensamengevoegdtotaggregaten(clusters).
Gepoogdwordtomindeliggingvandezegebiedentenopzichte
vanelkaareenbepaaldestructuurteontdekken.Mennoemtdeze
maniervanwerkendaaromookwelstructuur-analyse.Deindit
rapportuitgewerktemethodiekvoorhetvervaardigenvaneen
historisch-landsachappelijkeaggregatiekaart (hoofdstuk5)
geefthiervandeconcreteuitwerking.Gebiedenmeteenzelfde
combinatievankenmerkenwordensamengevoegd (geaggregeerd)
totlandschapstypen.Chorologischerelatieskunnenmetbehulp
vandezekaartonderzochtworden.
Uiteraardliggenaandevormingvandeverschillende
landschapsfacetten ,hunonderlingeverbandenenhun
onderlingeliggingeenaantalprocessentengrondslagenmaakt
hetsysteemalsgeheelookeenontwikkelingindetijddoor.
Onderzoeknaardezeprocessennoemtmenproces-analyse.De
volgendeprocessenkunnengenoemdworden:
-processentussenverschillende landschapsfacetten
(functioneel)
-processentussenverschillendegebieden(ruimtelijk)
-historischeprocessen (temporeel)
Infiguur2Azijndezeprocessenschematischweergegevenen
ookhetverbandmethetvoorafgaandetenaanzienvan
chorologischeentopologischerelatieswordtverduidelijkt.
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2.4Overzichtvandekarteringsfasen
Wanneertenbehoevevanderuimtelijkeordeningeenonderzoek
wordtgedaannaardehistorisch-geografische achtergrondenvan
eengebiedishetdebedoelingdatderesultatenvandat
onderzoekopeenoverzichtelijkeeninzichtelijkemanier
wordengepresenteerd.Bovendienmoetdepresentatiezodanig
zijn,dateensnelletoepassingdooreenplanoloogmogelijk
is.Demethodiek,dieinditrapportisuitgewerkt,vormteen
aanzettoteendergelijkepresentatie.Opsystematischewijze
wordenhistorisch-landschappelijke gegevensverwerktenworden
minofmeeruniformelandschapseenhedenbegrensd.Als
proefgebiedwerdhetstreekplangebiedWest-Brabantgekozen.
Daarvoorwasnamelijkeenuitgebreidonderzoekgedaan,het
CultuurhistorischLandschapsonderzoekWest-Brabant
(Renes,1984a).
Zoalsweinhoofdstuk1alzagen,vielhetonderzoekintwee
delenuiteen.Eeneerstedeelwaarhetmakenvaneen
verantwoordeenbruikbarelandschapstypologiecentraalstond
eneentweededeelwaarbijhetgingomdetoepassingvanhet
onderzoeksmateriaal inderuimtelijkeplanning.Metnamehet
eerstedeelwordthieronderuitgewerkt.Ditdeelvaltuiteen
indevolgendevierfasen:
I) Inventarisatie-fase
beschreveninhoofdstuk3
II) Integratie-fase
,,
,, 4
III)Classificatieenaggregatie-fase ,,
,, 5
IV) Karakteriserings-fase
,,
• ,, 6
Infiguur3wordtopsystematischewijzeeenoverzichtgegeven
vandegevolgdeanalysemethodenenderesultatenvandeze
fasen.Hieronderzalinkortebewoordingendeessentievan
elkefasewordenweergegeven.
Fase1^ 2.Inventarisatie
Hetbasismateriaal (West-Brabantrapport)bevattevlakdekkende
informatieoverdevolgendehistorisch-landschappelijke
facetten:
1)Bodemkundigelandschappen
2)Natuurlijksubstraattentijdevandeontginning
3)Perceelsvormenin1900
4)Bewoningin1900
5)Grondgebruikin1900
6)Perceelsrandbegroeiing in1900
7)Periodevaninrichting/Ouderdom
8)Matevanveranderingvanpercelering
Facet1en2geveneenindrukvandefysisch-geografische
basisvaneengebied;facet3t/m6vormensamende
artefactieel-ruimtelijke structturterwijlindelaatstetwee
facettendetijdfactoropdevoorgrondtreedt.
-17-
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Figuur3 :Overzichtvandeverschillendefasenvandeel1
vanhetonderzoek (landschapstypologie)
Bovenstaandefacettenwordenvoorzienvaneendoordachte
klasse-indelingenwordenafzonderlijkgekarteerd
(analysemethode:facetanalyse).Peildatumdaarbijishetjaar
1900.Inhetschemavanfiguur3wordenalsvoorbeelddrie
afzonderlijkefacetkarteringenaangegeven (1,2en3).
Bijdezeinventarisatiemoeteneenaantalkeuzenworden
gemaakt,o.a.dekeuzevandefacetten,deaardvande
begrenzing,dekaartschaalendevlakgrootte.Hoofdstuk3
beschrijftdeafwegingendiehierbijzijngedaanengeeftook
inzichtindeexactewerkwijzeeninderesultatenvande
facetinventarisatie.
FaseII \_Integratievanfacetten
Depatronenvandeverschillendefacettenvaneengebied
wordenbijdeintegratiemetelkaarvergelekenenerwordt
gezochtnaarsamenhangen (patroonanalyse).Hetgaathiermet
nameomsamenhangenbinneneengebied;wenoemendit
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topologischesamenhangofookwelvertikalesamenhang.Een
voorbeeldkanzijndesamenhangtussennatuurlijksubstraat,
grondgebruikenbewoning.Inhetschemavanfiguur3wordende
patronenvandriefacetten(1,2,3)vantweegebieden(AenB)
vergelekenenonderzochtoptopologischesamenhang.
Deeigenlijkeintegratiebestaatuithetaanbrengenvaneen
rangordeindefacetten,waarbijdefacettenvaneenlagere
ordegekarteerdwordenbinnendegrenzenvandefacettenmet
eenhogereorde.Bijhetkiezenvandezehiërarchievan
facettenwerdendebodemenhetnatuurlijksubstraatals
eersteingangengekozen,vanwegehunsterkeinvloedopde
menselijkeoccupatie.Detopologischesamenhangwordthiermee
hetbestopdekaartaangetoond.
Hetresultaatvandeintegratiewordtgevormddoorde
historisch-landschappelijkeintegratiekaart.
Inhoofdstuk4vanditrapportwordtbovengenoemdefaseverder
uitgewerkt.
FaseIIIj_Classificatieenaggregatie
Devlakkenvandebijdevorigefaseverkregenintegratiekaart
wordenindezefasemetelkaarvergeleken(structuuranalyse).
Dechorologische samenhangentussendegebieden(ookwel
horizontalesamenhanggenoemd)staathierbijcentraal.Inhet
schemavanfiguur3wordendegebiedenAenBmetelkaar
vergeleken.
Dekaartvlakkenencodesvandeintegratiekaartworden
vervolgensgeclassificeerdopgrondvanovereenkomstin
facetkenmerkenengenese.Dezeclassificatiebevatdrie
niveaus.Opheteersteniveauwordendegebiedenonderscheiden
opperiodevaninrichtingengrondgebruik.Dechorologische
samenhangtussendegebiedenkomtmetdezeinganghetbesttot
zijnrecht.Ophettweedeniveauisdeperceleringde
scheidende factorenophetderdeniveautenslottedebewoning
endeperceelsrandbegroeiing.Dedrieaangegevenniveaus
leiddentoteenindelinginrespectievelijkHistorische
landschappen,HistorischelandschapstypenenHistorische
landschapssubtypen.Eengebruikerkanelkniveauals
uitgangspuntvoorverderetoepassingnemen,alnaargelangde
gewenstematevandetail.Voorstreekplannenisheteersteof
hettweedeniveauwellichthetmeestgeschikt;voor
bestemmingsplannendaarentegenishetderdeniveaumeer
geëigend.
Dekaartvlakkendiebijdezeclassificatiewordensamengevoegd
("geaggregeerd")vormendebasiseenhedenvoorde
historisch-landschappelijkeaggregatiekaartenwordenop
systematischewijzegekarteerdeningekleurd.De
aggregatiekaartbiedtgoedemogelijkhedenomdechorologische
samenhangentussenverschillendegebiedenteontdekken.
Elkeclassificatie-eenheidkrijgteennaamdiezogoed
mogelijkdecombinatievanfacetkenmerkenweergeeft.
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Hoofdstuk5vanditrapportwerktdeclassificatieen
aggregatieverderuit.
FaseIVj_Karakterisering
Dehistorischelandschapstypendiebijdevorigefase
onderscheidenengekarteerdwerden,wordeninhoofdstuk6van
eeninhoudvoorzien.Grotendeelsisditeenopsommingvande
historisch-landschappelijkeeigenschappenvanelktype.Enkele
aanvullingenzijn:debodemsoortendieinhettypeoverwegend
optredeneneenopsommingvandemeestkarakteristieke
relictenvanelktype.
Dezekarakteriseringvandekaartvlakkenvormteen
onderbouwingvanhetkaartbeeldenkanaangrijpingspunten
opleverenvoordeplanologischetoepassing.
Elkbeschreventypewordtvoorzienvaneenkaartjemeteen
voorbeeldvandattype.
Hettweededeelvanhetonderzoekbetrofdetoepassingvande
onderzoeksresultatenbijderuimtelijkeplanning.Bijhet
toepassenvanderesultatenvandemethodiekishetinde
eersteplaatsvanbelangdekaartenteactualiseren (koppeling
1900-situatiemetdehuidigesituatie).Tentweedeishet
nodigeenwaarderingoptestellenvoorallerleikenmerkenvan
eengebied.Aandehanddaarvankunnengebiedenwordengekozen
dieinaanmerkingkomenvoorhetbeleidsmatigbeschermenvan
onderdelendaarvan.Delaatstefaseindetoepassingishet
integrerenvanhethistorisch-geografischonderzoekmetandere
onderzoekenmetbetrekkingtothetlandschap.
Zoalsalindeinleidingisgezegd,kwamdetoepassingvoor
West-Brabantinditrapportnietgeheeluitdeverf.In
hoofdstuk7wordenindeeersteplaatseenaantalaspectenvan
detoepassinginalgemenezinuitgewerkt.Hetgaathierbij
ondermeeromhetaanpassenvandemethodenaanhet
beleidsniveauwaarvoorgewerktwordt,omdeverschillende
methodendiegebruiktwordenbijdetoepassingenomde
taakverdelingbijdetoepassing.
Daarnaastwordtmeerspeciaalingegaanopdetoepassingvoor
hetstreekplangebiedWest-Brabant.Erwordtenerzijdseen
kritischoverzichtgegevenvandeverschillendepogingentot
integratieenwaardering,zoalsdiedelaatstejarenvoor
West-Brabantzijngedaan,enanderzijdswordteenvoorstel
gedaanvooreenhistorisch-landschappelijkewaardering.
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HOOFDSTUK 3 : HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE FACETINVENTARISATIE
3.1 Inleiding
Voorhetformerenvaneenlandschapsindelingdieberustophet
integrerenenaggregerenvanhistorisch-landschappelijke
facettenishetnodigdatdefacet-inventarisatiegoedis
doordachtengemotiveerd,zodatdegehanteerdemethode
reproduceerbaaris.
Infiguur4wordtdeplaatsvandeinventarisatiebinnende
totalemethodiekweergegeven.Decijfers1,2en3stellen
driefacettenvoordiebijlaterefasenmetelkaarinverband
wordengebracht.
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Figuur4 :Deplaatsvandeinventarisatiebinnendetotale
methodiek

Aandebasisvandegepresenteerdefacet-inventarisatievoor
West-BrabantdstaathetrapportvanhetCultuurhistorisch
LandschapsonderzoekWest-Brabant (Renes,1984a),hierverderte
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noemen"hetWest-Brabant-rapport".Deinventarisatiemethodiek
vandezestudiewerdopeenaantalpuntenkritischbeschouwd
enwaarmogelijkaangepast.Gepoogdwordttekomentoteen
verbeterdeinventarisatiemethodiek.
Inditrapportwordtachtereenvolgensaandachtgeschonkenaan:
-detheoretischeachtergronden(3.2)
-depraktischeuitvoering(werkwijze)(3.3)en
-deresultaten (3.4)vandehistorisch-landschappelijke
facet-inventarisatie.
Beslotenwordtmetenigeconclusiesenaanbevelingen (3.5).
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3.2Theoretischeachtergronden
3.2.1Inleiding
Bijhetontwikkelenvàneenverantwoordefacet-inventarisatie
werkendekeuzendieinditstadiumwordengemaaktvaakdoor
inlatereonderzoeksfasen.Hetisnodigvooruittezien.Dit
betreftonderanderedevraagwelkefacettenmenwil
inventariserenenopwelkeschaal,hoedebegrenzingmoet
geschiedenenhoegrootdeminimalevlakgroottemoetzijn.
Hieronderwordendezezakennaderuitgewerktentoegelicht.
3.2.2Defacetkeuze
Dehistorischegeografiehoudtzichbezigmetdevraagwatde
ledenvaneenbepaaldegroepmensendoordeeeuwenheenhebben
gedaanomzichtehandhavenineenvanoorsprongnatuurlijkengaandewegsteedsmeercultuurlijklandschap(Borger,1977).
Uitgaandevandezeomschrijvingkanbijde
historisch-landschappelijkefacetinventarisatie eendrietal
categorieënvanfacettenwordenonderscheiden:
a)facettendiebetrekkinghebbenopde(vroegere)natuurlijke
terreingesteldheid (fysisch-geografischebasis)
b)facettendiebetrekkinghebbenopderuimtelijkeneerslag
vanmenselijkhandelen (artefactieel-ruimtelijkestructuur)
c)facettendiedeontwikkelingenindetijdweergeven
(tijdfactor)
-Bijdeeerstecategoriekanmemdenkenaanfacettendieeenkarakteristiek
gevenvandenatuurlijkesituatie,zoalsdiezondermenselijkingrijpen
bestond.Gedachtwordtaandegeologischeengeomorfologischesituatie,de
bodemgesteldheidendenatuurlijkevegetatievaneengebied.
-Watbetreftdeartefactieel-ruimtelijke structuurkanwordengedachtaan
perceelsvormen,grondgebruikstypen,bewoningsvormenen
perceelsrandbegroeiingen.
-Tenaanzienvandeontwikkelingenindetijdverdientmetnamedeperiodevan
inrichtingvandeverschillendelandschappenvermelding.Dezeperiodevan
inrichtingiseenmaatvoordeouderdom.Daarnaastmoetinditkader
evenwelookaandachtwordengeschonkenaandeveranderingendiezichindeloop
vandetijdhebbenvoorgedaan (matevanverandering).
Infiguur5isaangegevenwelkefacettendooronsinbeschouwingwerden
genomen.DemeestehiervanwerdenontleendaanhetWest-Brabant-rapport.Alleen
debeekdalenenhetwegenpatroonwerdenindiestudienietgeïnventariseerd.
VaakwerdendegegevensvanhetWest-Brabant-rapportbewerktommethetoogop
laterefaseneengeschiktgeheelteverkrijgen.
Indefiguurwordenvanelkfacetdeinventarisatieschaal,hetaantal
indelingsklassen,deveranderlijkheidendeplanologische toepasbaarheid
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genoemd.Deveranderlijkheidduidtopderelatievesnelheidwaarmeede
verschillendefacettenwordenomgevormdofwaarmeezeverdwijnen.De
planologische toepasbaarheidgeeftaandematewaarindeverschillendefacetten
enhunvormendeprocessendoormiddelvanhetplanologisch instrumentariumzijn
tebeïnvloeden.
Indepraktijkzaldefacetkeuzevaakmedebepaaldwordendoordetijd,het
beschikbarebudgetendespecialismenvandegenedieinventariseert.Demeeste
facettenwerdengeïnventariseerddoormiddelvankaartvergelijkingen
kaartinterpretatie.
3.2.3Begrenzingvangeïnventariseerdeeenheden
Zeerbelangrijkvoordeinventarisatieishetmomentwaaropmenafgrenst.
Verdienthetdevoorkeurvoorafreedseengrovegebiedsindelingopkaartte
zettenwaarbinnendanfacetsgewijsdekenmerkenwordengeïnventariseerd,of
moetmenvanonderaftoteenindelingkomen,waarbijeerstvanelkfacet
afzonderlijkzogoedmogelijkdebegrenzingwordtvastgesteld.
Indediscussieoverditvraagstukblijkenpraktischeentheoretische
argumentenminofmeertegenoverelkaartestaan.Theoretischgezienishet
onjuistomnog
voordaterisgeïnventariseerdeengebiedsindelingvasttestellen.Degrenzen
kunnenarbitrairzijnenerkunnenonnauwkeurighedenindegrensgebieden
optreden.Deexacteliggingvandegrenzenmoetjuistuitdeinventarisatie
blijken.
Meerpragmatischgeredeneerdishetbegrenzenvoorafomtweeredenenerghandig.
Teneersteverlooptdeinventarisatie
betergestroomlijndendussnellerenindetweedeplaatslevertdeintegratie
ineenlaterstadiumminderproblemenop.
Eenanderbelangrijkprobleembijhetbegrenzenishetbegrenzingscriterium.
Erzijnhierbijtweemogelijkheden.Degrenzenkunnenenerzijdsthematischvan
karakterzijn,anderzijdstopografisch.
Bijhetthematischbegrenzenwordenperfacetdegrenzenronddeelgebiedjes
getrokken,diehomogeenzijnvoordatfacet.Eengrensgeeftduseenzo
concreetmogelijkescheidingweertussentweevoordatfacetverschillende
deelgebieden.Eengevolgvandezethematischewijzevanbegrenzenisdatde
getekendegrenzennietaltijdsamenvallenmetlijnenopdehuidige
topografischekaart.
Bijhettopografischbegrenzenwordeneersteenhedenbegrensdopgrondvande
huidigetopografie.Dezoontstaneverzamelingvanaansluitendekaartvlakken
krijgtpervlakvoorelkfaceteenkarakteristiek (code).Hetresultaatis
steedseentopografischbegrensdvlakmeteenaantalfacetkenmerken,
weergegevendooreencode.Wanneereenafzonderlijketopografischeeenheid
sterkheterogeenisvooreenbepaaldfacet,kandatvlakonderverdeeldworden
doormiddelvaneenhulplijn.Dezoverkregengrenzenzijnwelliswaarminder
nauwkeurigdanbijdethematischemethode (abstractievaninformatie),
maarzijnveelbeteroperationeeltemakenenzijnvoordeplanologische
toepassingdusmeergeschikt.
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Bijdeafwegingvandebovenstaandemethodenstondbijdeinventarisatiede
nauwkeurigheidvandegegevenscentraal.Bijdelatereintegratieprevaleerde
deplanologische toepasbaarheid.Voordebegrenzingbijde
inventarisatiefasewordthetvolgendevoorstelgedaan:Voordatdeeigenlijke
inventarisatiebegintwordteenglobalebasisbegrenzingopgesteldgebaseerdop
geologie,geomorfologieenbodemkunde.
Dezeindelinginhoofdlandschappen iszeer
grofengeefthetkadervooreenverdereindeling.Ineersteinstantieisdit
duseenthematischebegrenzing.
Ooktijdensdeeigenlijkeinventarisatiewordtthematischbegrensd.Binnende
hoofdlandschappenwordenvooriederfacetafzonderlijkdegrenzeningetekend.
Hetgrotevoordeelhiervanisdatdeverschillendepatronenhierbijduidelijk
naarvorenkomen.Topografischbegrenzenmistditvoordeel.
Tijdensdelatereintegratiefase (ziehfdst.4)wordtwelgekozenvoor
topografischbegrenzenmetalsvoordelenhetsnelverlopenvanhet
integratieprocesendegoedeplanologische toepasbaarheid.
Samengevatwordterdustijdensdeinventarisatiegekozenvoorzoweinig
mogelijkinformatieverlies (thematischbegrenzen);tijdensdeintegratiewordt
devoorkeurgegevenaaneenoperationelepresentatie (topografischbegrenzen).
3.2.4Dekaartschaal
Deschaalvandeinventarisatieheeftduidelijke
relatiesmethetbasismateriaal,degewensteuiteindelijkeschaalvande
aggregatiekaartenmethetkaraktervandeverschillende landschappelijke
facetten.
Indeeersteplaatsis--hetbasismateriaal'-vanbelang.Inditgevalisdat
metnamehetmateriaalvanhetVest-Brabant-rapport.
Menkannietveelgedetailleerderwerkendandekaartschaalvanditmateriaal
toelaat.Globalerkanwel,maarookdatmagnietteverdoorgevoerdwordenom
laterezinlozegevolgtrekkingentevoorkomen.Detailleringvan
uitgangsmateriaaleninventarisatiekaartmoetenopelkaaraansluitenenmogen
daaromnietteveelverschillen.
Indetweedeplaatsheeftdeschaal,diebijdeinventarisatiegebruiktwordt,
gevolgenvoordeintegratieenaggregatievanfacetten.Dematevan
detailleringwordterdoorbepaald.Beperkingenwordenopgelegddoorde
diversiteitvanhetlandschap.Eensterkgevarieerdlandschapzoalshet
zandlandschapbijZundertmoetopeenzelfdeinventarisatieschaalsterker
wordengegeneraliseerddanhetmindergevarieerdelandschapvandepoldersin
hetNoordwestelijkZeekleigebied.Vilmentochdezelfdeschaalaanhoudendan
zaldezeniettekleinmoetenzijn,omdatandersindesterkgevarieerde
landschappenteveelgemengdekaartvlakkenenassociatiesgaanoptreden.De
bodemkarteringkenteensoortgelijkeproblematiek.
Errijzendanproblemenbijoverzichtskarteringendieopeenendezelfdekaart
verschillende landschapstypenweergevenenditopdezelfdeschaaldoen.De
guldenmiddenweg ishierbijnietdebeste.Bijdeintegratieisdekleinste
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inventarisatieschaalmaatgevendvoordeuiteindelijkeschaalvande
integratiekaart (ziehfdst.4).Hetzouwenselijkzijnomvoor
iederfacetafzonderlijknaardeidealekaartschaaltezoekeneneengrotere
schaaltegebruikennaarmatedevariatieperoppervlakte-eenheidgroteris.In
depraktijkwordtditmeestalnietgedaanomwillevanhetoverzicht,de
verwerkinginvolgendefasenenhettijd/geld-dilemma.
InWest-Brabantgeefthetzandgebiedzeerveelgemengdecategorieënte
zien.Enerzijdsisdatnatuurlijkeenhoofdkenmerkvoordatgebiedmaar
anderzijds ishetookafhankelijkvandegebruiktecriteriaenkaartschaal.Het
principe isduidelijk:Hoekleinerdeschaal,hoegroterdeheterogeniteit
binnendekaartvlakken.
Tenslotteisvoordetekiezeninventarisatieschaalookvanbelangopwelk
niveaudekarteringbeleidsmatigwordt toegepast.(bestemmingsplanniveau,
streekplanniveau,nationaalniveau)
TijdenshetCultuur-historischLandschapsonderzoekWest-Brabant (Renes,1984a)
werdende
meestefacettengeïnventariseerdopschaal1:25000enuiteindelijkopde
typologiekaartweergegevenopschaal1:50000.
3.2.5Klassenindelingenvlakgrootte
Eenaspectdatnauwsamenhangtmetdeschaalenwijzevaninventariserenishet
aantalklassenwaarineenfacetwordtonderverdeeld.Teweinigklassengeeftte
weiniginformatie,teveelklassengeeftproblemenbijkarteringenintegratie.
Inhetschemabijparagraaf3.2.2 isvoorelkfacethetaantalonderscheiden
klassenvermeld.
Bijdeintegratiewordtvaakeenaantalklassensamengevoegd.Hetisgoeddaar
bijeeneerderefase,deinventarisatie,rekeningmeetehouden.
Omdeintegratiekaartoverzichtelijktehoudenenookdeintegratiezelfte
vergemakkelijkenishetgoedomeenminimalevlakgroottevasttestellenvoor
deinventarisatie.Dezeminimalevlakgroottehangtsamenmetdehierboven
genoemdeaspectenalsbegrenzing,schaalenklassenindeling.BijSTIBOKAwerd
bijdekarteringenvoordebodemkaartvanNederland1:50000ervaringmetdeze
problematiekopgedaan (VanHolstenVleeshouwer,z.j.).Hierwordtomlouter
pragmatischeredeneneenminimalevlakgroottevan1cm2aangehouden(12,5ha)
Inhetkadervanditstageonderzoekwerdhieromtrentverdergeenonderzoek
gedaanvanwegetijdgebrek.Hieronderwordteenzuiverpragmatisch
voorstelgedaandatnaderetoetsingbehoeft.Erwordtverbandgelegdmetlatere
fasenvandemethodiek.
Kaartsoort

Kaartschaal

Minimalevlakgrootte

1)Inventarisatiekaart

1:25000

2cm4;12,5ha

2)Integratiekaart

1:50000

2cm*;25 ha
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3)Aggregatiekaart

1:50000

6cm*;150 ha

InhethoofdstukoverIntegratiewordtdenoodzakelijke
generalisatievaninventarisatiekaartnaarintegratiekaart
naderuitgewerkt.
3.2.6 Reproduceerbaarheid
Eenmethodiek,voorwelkonderzoekdanook,staatnietop
zichzelf.Vaakzullennaastdeontwerpervandiemethodiekook
anderengeïnteresseerdzijn.Omdemethodeookinandere
verbandenbruikbaartemaken(toetsingenbijstelling)ishet
nodigdatdeonderzoeker inzijn/haarrapportdelezerseen
duidelijkinzichtgeeftincriteria,gemaaktekeuzesen
werkwijzen.Vaakgebeurtditnietexplicietgenoeg.Tijdens
hetontwerpenvaneenmethodiekmoetsteedseenbredere
toepassinginhetachterhoofdgehoudenwordeneneen
inzichtelijkerapportage isdannoodzakelijk.Inditrapport
wordt indeparagrafen3.3,4.3en5.3dewerkwijzevande
ontwikkeldemethodiekzoduidelijkmogelijkbeschreven.
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3.3Werkwijze
3.3.1Inleiding
Indezeparagrafenzaldehiervoorinhetalgemeenbehandelde
inventarisatie-methodiekmeerexplicietvoorWest-Brabant
uitgewerktworden.Uitgangsbasisvoordezebeschrijvingishet
onderzoekvanRenes,zoalsdatisgepubliceerd inhetrapport
Cultuur-historischLandschapsonderzoek
West-Brabant.(Renes,1984)
Voorelkfacetwordtdebronvanherkomstgegeven,vervolgens
wordendegebruiktecriteriavoordeindelinginklassen
genoemdalsmededieindelingzelf.Zonodigwerdvoorhet
onderzoekinditrapportdezeindelingwataangepastomlatere
integratieteverbeteren.Eennieuwe,bewerkteindeling
ontstondhierbijenwordtnaastdeoorspronkelijkeversievan
hetWest-Brabant-rapport gegeven.Tenslottewordtvoorelk
facetkortweergegevenhoedewerkwijzeindepraktijkwas.In
paragraaf3.3.11wordtvoorallefacetteneenschematisch
overzichtgegevenvandebewerkteklassenindeling.
Achtereenvolgenswordendevolgendefacettenbehandeld:
Natuurlijksubstraattentijdevandeontginning,Beekdalen,
Fercelering,Grondgebruik,Bewoning, Perceelsrandbegroeiing,
PeriodevaninrichtingenMatevanveranderingvande
percelering.

3.3.2Hetnatuurlijksubstraattentijdevandeontginning
Hetonderzoeknaarditfacet,dateenideegeeftvande
natuurlijkegesteldheidtentijdevandeontginning,wasvrij
uitvoerigenisdanooktoegelichtineenapart
rapport.(Renes,1984b)Eenduidelijkeomschrijvingvanalle
aspectendiedaarbijkwamenkijkenwordtinditverbandniet
gegeven;hetzouteuitvoerigworden.Erwordthiervolstaan
meteenkortesamenvattingenvoorverdereinformatiewordt
verwezennaarhetgenoemderapport.
Definitie:Hetnatuurlijksubstraattentijdevande
ontginning isdeglobalebodemgesteldheid indetijddathet
gebieddoordemensnogweinigbeïnvloedwasennogniet
ontgonnen.
Inhetrivierkleigebied (LandvanAltena)enhetzandgebied
wordtdesituatierondhetjaar1000aangegeven.Inhet
zeekleigebiedwordtgekekeninwelkemateernogsporenzijn
vanvoordemiddeleeuwseoverstromingen.
Bronnenvoordebepalingvanhetnatuurlijksubstraatzijnde
huidigebodemkaart (m.n.degrondwatertrappen)aangevuldmet
veldnamenonderzoek(toponymie)enhistorischegegevensover
veenconcessiesenverveningsgebieden.Degebruiktecriteria
zijninhetrapportvermeld.
InhetWest-Brabant-rapport issprakevaneenindelinginzes
klassen:
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1)rivierklei;droog
2)rivierklei;droog/uiterwaarden
3)zand;droog
4)moerassenenvenen;nat
5)gemengd:zand;droog/moerassenenvenen;nat
6)zeeklei;droog
Dehuidigebebouwdekommenwerdennietgeïnventariseerd.
Omlatereintegratietevergemakkelijkenwerdendegegevens
dooronsaangepasttotdevolgendeindeling,waarbijde
bodemkundigbepaaldehoofdlandschappenalseerste
onderverdelinggebruiktzijn.
Hoofdlandschap
1)Zand
2)Zeeklei
3)Rivierklei

Natuurlijksubstraat
IA)Zand;droog
IB)Moerassenenvenen;nat
2A)Zeeklei;droog
2B)Moerassenenvenen;nat
3A)Rivierklei;droog
3B)Moerassenenvenen;nat

Voordezelaatsteindelingwerddegemengdecategorie(5)van
deeersteindelingtoegevoegdaandemoerassenenvenen(4)om
samenindenieuweindelingcategorieIBtevormen.Detwee
rivierkleicategorieen(1,2)werdensamengevoegdtot3A.
Hetnatuurlijksubstraat,geïnventariseerdvolgens
bovenstaandemethodeisinkaartgebrachtopschaal1:50000en
gepubliceerdopeenapartekaartvanhetVest-Brabantrapport
(Renes,1984a).

3.3.3Debeekdalen
InhetzandgebiedvanBrabantzijnlandschappelijkgeziende
beekdalenvangrootbelang.Binnenhetnatuurbeheerverdienen
zemethunkarakteristieke floraenfaunadegrootsteaandacht
terwijldekenmerkendebegroeiingenhetreliëf
visueel-landschappelijkinteressantzijn.Ookvanuit
historisch-landschappelijkoogpuntzijndeBrabantsebeekdalen
vangrootbelang.Zijbepaaldenvaakmededeplaatsvande
nederzettingenvandeverschillendegrondgebruikstypen.Beken
vormdenookvaakdescheidingtussendorpsgebieden.Metname
deovergangentussendehogeregrondenendekernvanhet
beekdalendedaarmeesamenhangendeverschijnselenals
vegetatie,faunaengrondgebruikzijnbelangrijkvooreen
geïntegreerdebenaderingvanhetlandschap.
TegenwoordigbezittennogmaarweinigevandeBrabantse
beekdalenhunoorspronkelijkevorm.Opveelplaatsenhebben
menselijke ingrepenplaatsgevondendieeenaantastingvanhet
natuurlijkebeekdalteziengavenennieuwe,gegraven
beeklopen (leijen)opleverden (vanderStraatene.a.,1983).
Turfvaartenwerdenvaakinoudebeekdalengelegdenvertonen
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