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Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuur, Bos,
LandschapenFauna,verleendeDLO-StaringCentrumopdrachtomeen proefproject
voor de inventarisatie van kleine 'Gebieden met specifieke, cultuurhistorische
waarden' (GSCW's) encultuurhistorische elementen vannationale betekenis,zoals
geformuleerd inhetNatuurbeleidsplan (project 33a),uittevoeren.Indit proefproject
stonddemethode-ontwikkeling voordezenationaleinventarisatieendeopbouwvan
eencultuurhistorisch GIScentraal.Hetproefproject vondplaatsvandecember 1991
tot juli 1992. In dit rapport worden de werkzaamheden voor dit proefproject
weergegeven.
Dit proefproject is eensamenwerkingsproject vandrie instellingen: de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RDMZ)enDLO-Staring Centrum,Instituutvoor Onderzoek van
het Landelijk Gebied (SC-DLO).Elke instelling vertegenwoordigt éénvandedrie
invalshoeken:dearcheologie,dehistorischebouwkundeendehistorische geografie,
die tezamen de cultuurhistorie vormen. Vandebijdragen vande Stichting RAAP
(Regionaal Archeologisch Archiverings Project) hebben wij dankbaar gebruik
gemaakt.
Hetproefproject werdbegeleid dooreencommissiediealsvolgtwas samengesteld:
Ir. H. Pfeiffer (voorzitter), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Drs.T.Klarenberg(secretaris),MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,
Directie NBLF;
Prof.dr.G.J. Borger,InstituutvoorSocialeGeografie, Universiteit van Amsterdam;
Drs. A.J.Haartsen, Natuurbeschermingsraad;
Dr. ing.J.A.Hendrikx, Informatie- en Kenniscentrum - NBLF;
Mw. drs.M.Huisman, Landinrichtingsdienst;
Drs. R.deJong, Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
Drs. R.H.J. Klok, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek;
W. Kwekkeboom, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Openluchtrecreatie;
Drs. F.FJ. Schoorl, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek;
Prof. drs.J.AJ. Vervloet, DLO-Staring Centrum;
Dr. H.A.Visscher, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
NBLF.
Voor deinventarisatie vande landschapselementen en deinhoudelijke inbreng in
het project waren verantwoordelijk de heren A.G. Schulte en W.F. Denslagen
(RDMZ),R.HJ. KlokenF.FJ. Schoorl(ROB),mw.K.vanderGraafenmw.H.C.J.
Visscher (RAAP) endeheren J.AJ.Vervloet, C.deBont, WJ. Luremans en mw.
S.Barends (SC-DLO).Allen maakten deeluitvanhetprojectteam. Decoördinatie
berustte bij SC-DLO.

HetGISendatamodelwerdontwikkeldinsamenwerkingmetdeherenY.vanRanden
en H.S.D. Naeff, afdeling Kwantitatieve Methoden, GIS en Informatica, SC-DLO.
In ditkaderis overleg gepleegd met deheer R.Wiemer (ROB/ARCHIS)endeheer
G. Rothman (RDMZ).
DeheerT.Spek(SC-DLO)heeft devereenvoudigingvandebodemkundige gegevens
uitgevoerd. De historisch-geografische inventarisatie is mede verricht door
mw. M.A. van der Haar (SC-DLO). Dit eindverslag is, namens het projectteam,
samengesteld door mw. S. Barends.
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SAMENVATTING

Uitgangspunt voor het proefproject van project 33a van het Natuurbeleidsplan is
inzicht te verkrijgen in de praktische uitwerking van een complete, nationale
cultuurhistorische inventarisatie van landschapselementen, patronen en structuren.
Het doel van het proefproject is drieledig:
1 inventarisatie van kleine 'Gebieden met specifieke, cultuurhistorische waarden'
(GSCW's) en cultuurhistorische landschapselementen in twee proefgebieden;
2 ontwikkelen van een cultuurhistorisch Geografisch Informatie Systeem (GIS),
waarin gegevens vanarcheologie,historische bouwkunst enhistorische geografie
worden ondergebracht;
3 onderzoeknaarsamenwerkingtussenhistorischebouwkunst(RDMZ),archeologie
(ROB/RAAP) en historische geografie (SC-DLO).
Voor de praktische uitvoering van dit proefproject zijn twee proefgebieden
uitgekozen, Nijkerk-Arkemheen (in laag-Nederland) en Zuid-Limburg (hoogNederland).
Allereerst zijn per discipline de individuele landschapselementen en patronen
geïnventariseerd.Elkedisciplineheeft hiervoorzijneigenmethoden.Vervolgens zijn
deze elementen en patronen samengevoegd op basis van hun samenhang tot
zogenaamde 'complexen', eveneens per discipline. Tot slot zijn interdisciplinaire
samenhangen tussen deze complexen aangegeven, in de vorm van 'complexcomplexen'. Dezecomplex-complexen kunnen debasiste vormen voor dekleinere
GSCW's.
Alvorenstoteeninventarisatie vanlandschapselementen enpatronen is overgegaan,
isvastgesteldwelkelandschapselementen enpatronenhiervoorinaanmerkingkomen,
datwilzeggenwelkeelementenenpatronenbelangwekkend zijn,endaardoorrelevant
voor een cultuurhistorische inventarisatie. Daarna is nagegaan welke
onderzoeksmethoden terbeschikkingstaan.Vandebeideproefgebieden iseenkwart
uitgekozen omdemethode(n)uittewerken.Degegevensvandedriedisciplines zijn
voor deze kwartgebieden volledig verzameld.
Voorde ontwikkelingvanhetcultuurhistorische GISisdevolgende opzet gekozen.
Elke discipline ontwikkelt zijn eigen gegevensbestand, met voor die discipline
relevanteinformatie. Zowel door dearcheologie alsdoor dehistorische bouwkunst
wordt hieraan al gewerkt. Voor de historisch-geografische elementen en patronen
isvoorditprojecteennieuwdatamodelontwikkeld.Eenbelangrijk onderdeel vormt
de koppeling van deze drie gegevensbestanden, zowel in inhoudelijk opzicht, ten
aanzien van onder andere de gekozen indelingen, als technisch. Aangezien de
gegevensbestanden vanARCHISenRDMZtijdens deuitvoeringvanhet proefproject
nognietoperationeelwaren,zijn voordearcheologischeen historisch-bouwkundige
elementen enpatronen tijdelijke tabellen ontwikkeld. De verzamelde gegevens van
de drie disciplines in de twee kwart-proefgebieden zijn ingevoerd.
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Voordeuitwerking vandegegevens zijnperdisciplinecriteriaopgesteldomopbasis
vandeindividuele landschapselementen enpatronen samenhangendecomplexen te
vormen.Voordebeidekwart-proefgebieden zijn dezecomplexen inkaart gebracht.
De mogelijkheden om met deze complexen tot complex-complexen te komen zijn
aangegeven, alsmede de toepassingsmogelijkheden hiervan.
Een belangrijk onderdeel van dit proefproject vormde de samenwerking tussen
archeologen,historisch-bouwkundigen en historisch-geografen. Een groot deel van
detijd isdanookbesteedaanoverleg.Ditbetrofinhoudelijke entechnischeaspecten.
Voordeinhoudelijke kantiseenprojectteam samengesteld,datondermeeraandacht
heeft besteed aande afstemming vanterminologie en indelingen in categorieën, en
aan de integratie van de gegevens tot interdisciplinaire complex-complexen.
Gezien debehaalde resultaten van ditproefproject kunnen wedeconclusie trekken
datergoedemogelijkheden bestaanenaanzettengegeven zijn voorhetopzettenvan
een gezamenlijke inventarisatie van landschapselementen, patronen en structuren,
en van een cultuurhistorisch GIS. De meeste ondervonden problemen waren
aanloopproblemen.
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1 INLEIDING

1.1 Doel en achtergrond
Hetonderzoeksproject 33astaatgeformuleerd inhetNatuurbeleidsplan (NBP;1990),
en vloeit voort uit de achtergrondstudie 'Levend Verleden' (Haartsen et al., 1989).
In deze achtergrondstudie staan wensen voor nader onderzoek, die zijn vastgelegd
in het NPB, project 33.Project 33 valt in twee delen uiteen, 33a en 33b.
Hetdoelvanproject 33aisnationaleinventarisatiesuittevoerennaarhetvoorkomen
en de verspreiding van cultuurhistorisch belangwekkende historisch-geografische,
bouwkundige en archeologische elementen inhet landschap.Dit kan leiden tot een
aanpassing van de kaart met 'Gebieden met specifieke landschappelijke waarden'
(Natuurbeleidsplan, p. 251). De ligging van de 'Gebieden met specifieke
cultuurhistorische waarden' (GSCW's, groter dan 1200 ha) staat weergegeven in
figuur 1.
Alvorens tot een nationale inventarisatie van cultuurhistorisch belangwekkende
elementen over te gaan is een proefproject geformuleerd. Uitgangspunt voor dit
proefproject is in de eerste plaats de mogelijkheden te onderzoeken om tot een
gemeenschappelijke inventarisatievanelemententekomeneneen gemeenschappelijk
cultuurhistorisch GIS op te zetten. Een tweede uitgangspunt vormt inzicht te
verkrijgen in de tijd die nodig is indien geheel Nederland hierin opgenomen zou
worden.
Het doel van dit proefproject is daarom drieledig:
1 inventarisatie van kleine 'Gebieden met specifieke cultuurhistorische waarden'
(GSCW's) en cultuurhistorische landschapselementen in twee proefgebieden;
2 ontwikkelen van een cultuurhistorisch 'Geografische Informatie Systeem' (GIS),
waaringegevensvanarcheologie,historischebouwkundeenhistorische geografie
worden samengebracht;
3 onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen archeologie
(ROB/RAAP),historischebouwkunde(RDMZ)enhistorischegeografie (SC-DLO).
Voorhetproefproject zijntweeproefgebieden geselecteerd,elkmeteenomvangvan
ongeveer50 000ha. Heteersteproefgebied isgekozen inlaag-Nederland,langsde
noordwestelijke Veluwerand bij Nijkerk (Nijkerk-Arkemheen). Het tweede
proefgebied is gesitueerd in hoog-Nederland, in Zuid-Limburg ter hoogte van het
Centraal Plateau. Deze beide proefgebieden verschillen inlandschappelijk opzicht.
Tevenszijn zijgekozenomdaterbinnendezegebiedenverschillenzijn indekwaliteit
en de bruikbaarheid van het beschikbare basismateriaal.
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1.2 Opzet van het onderzoek
1.2.1 Oorspronkelijke opzet
Indeoorspronkelijke opzet vanhetproefproject valthet onderzoek in 8onderdelen
uiteen:
1 Onderzoek naar de inventarisatie van de kleine GSCW's gesitueerd in het
deelgebied 'Nijkerk', met behulp van deCultuurhistorische Kartering Nederland
(CKN; Profijt en Bakermans, 1988) en andere bestaande inventarisaties.
2 Onderzoek naar en inventarisatie van historisch-geografische, historischbouwkundige en archeologische elementen, kleiner van 10ha, in het deelgebied
'Nijkerk'.
3 OpzetvanprogrammatuurendigitaliseringvandekleineGSCW's,endehistorischgeografische,historisch-bouwkundige enarcheologischeelementeninhetdeelgebied
'Nijkerk'.
4 Toetsing van de onderzoeksresultaten in het deelgebied 'Nijkerk', eventeel
bijstelling van de onderzoeksopzet.
5 Onderzoek naaren inventarisatie vandekleineGSCW's gesitueerd in deelgebied
'Centraal Plateau'.
6 Onderzoek naar en inventarisatie van historisch-geografische, historischbouwkundige en archeologische elementen kleiner van 10ha, in het deelgebied
'Centraal Plateau'.
7 Digitalisering van de kleine GSCW's en de elementen kleiner dan 10 ha in
deelgebied 'Centraal Plateau'.
8 Eindtoetsing van de onderzoeksresultaten, eindrapportage en signalering van
knelpunten. Aanbevelingen voor een nationale kartering van kleine GSCW's en
elementen kleiner dan 10 ha.
Voor de methode-ontwikkeling is een nadere toelichting nodig. In de eerste plaats
betreft dithet aangeven vankleinereGSCW's,indetweedeplaatsde inventarisatie
van cultuurhistorische landschapselementen.
Toelichting: Aangeven van kleinere GSCW's
InhetNatuurbeleidsplan zijnGSCW'saangegevenmeteenomvanggroterdan 1200
ha (fig. 1). Deze gebieden zijn aangewezen met behulp van de Cultuurhistorische
Kartering van Nederland, schaal 1 :400 000 (CKN). In dit proefproject zou een
methode ontwikkeld moeten worden om GSCW's aan te wijzen met een omvang
kleiner dan 1200ha. Voor het aangeven van deze kleinere GSCW's is een nadere
onderverdeling gemaakt in:
- GSCW's met een omvang tussen 400 en 1200ha. Deze zouden met de gegevens
van CKN geselecteerd kunnen worden;
-GSCW'smeteenomvangtussen 10en400ha.Dezemoetendoor kaartvergelijking
en/of aandehand vaneerder verrichte inventarisaties van historisch-geografische
waarden worden opgespoord.
Deresultatenmoetengepresenteerd wordenopkaartenschaal 1 :50 000(deconceptkaarten 1 : 25 000).
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Gebiedenmetspecifieke
cultuurhistorischewaarden

Fig.1 Gebiedenmetspecifieke cultuurhistorische waarden (fig.25c,NBP,1990,p. 97)
De GSCW's zijn gebaseerd op de aandacht- en speerpuntgebieden uit de
achtergrondstudie 'Levend Verleden'. Deze aandacht- en speerpuntgebiedenzijn
geselecteerdmetdegegevens,verzameldindeCultuurhistorischeKarteringvanNederland
(CKN).Selectiecriteriavormdendeonveranderdepercelering,onveranderdpatroonvan
wegen, dijken en waterlopen,onveranderd bewoning en onveranderde opgaande
perceelsrandbegroeiïng.
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Voor de selectie van de kleinere GSCW's komen verschillende methoden in
aanmerking.NetalsbijdegroteGSCW's zouhetgegevensbestand vanCKNworden
gebruikt om de kleinere gebieden aan te geven. Met dit bestand kunnen niet- of
wéinig-veranderde gebieden opgespoord worden. Uit een eerste inspectie van het
materiaal vanCKNkwamechternaarvorendatdezegegevensmindergeschikt zijn
om kleinere GSCW's direct uit af te leiden. De gegevens van CKN zijn namelijk
geïnventariseerd inrastercellen van2bij2km.Ditistegrofmazig voorhetopsporen
en afgrenzen van gebieden van 10tot 400 ha, maar ook al voor gebieden van 400
tot 1200ha.Ookzijn dediverseaspectenergglobaalopgenomen,zodathet moeilijk
is 'onveranderde' gebieden op een goede manier te bepalen.
Naast CKN beschikt DLO-Staring Centrum over het gegevensbestand van de
'Steekproefsgewijze inventarisatievanperceelsvormen inNederland' (Barends,1987
en 1989). Deze inventarisatie is, alhoewel er sprake is van een steekproef,
fijnmaziger en veel gedetailleerder dan de CKN-opname. Wellicht biedt deze
steekproefsgewijze inventarisatiebetereaanknopingspunten voorhet aanwijzen van
de kleinere GSCW's.
Indien de gegevens van CKN of van de 'Steekproefsgewijze inventarisatie' niet
voldoen omniet- of wéinig-veranderdegebieden aantewijzen, zou ook overwogen
kunnen worden of deze gegevens, in plaats van te gebruiken om onveranderde
gebiedenoptesporen,nietjuisttegebruikenzijn omgebieden aantegeven,diezeer
sterkveranderdzijn.DezegebiedenhoevenvoordeselectievankleineGSCW'sniet
nader onderzocht te worden. In de resterende gebieden kan wel een vlakdekkende
kaartvergelijking wordenuitgevoerd.AangeziendeCKN-ensteekproefgegevens voor
geheelNederland beschikbaar zijn, geeft deze werkwijze indat geval direct inzicht
in de omvang van het gebied van Nederland dat nader onderzocht moet worden.
Indiendezenationalegegevensbestanden nietgeschiktzoudenwordenbevondenvoor
hetaanwijzen vanonveranderdegebieden,ofvoorhetaangevenvansterkveranderde
gebieden, kunnen andere methoden worden gezocht. Besloten kan worden een
kaartvergelijking 1850-1992 uit te voeren, handmatig of eventueel met behulp van
decomputer.Ookkunneninventarisaties uitbestaandekarteringen wordengebruikt.
Nagegaan moet worden welke werkwijze de beste resultaten biedt, inrelatie tot de
benodigde tijd.
In de oorspronkelijke opzet is ervan uitgegaan dat de (verschillende) werkwijze(n)
allereerst worden uitgewerkt in het proefgebied Nijkerk-Arkemheen. Na evaluatie
van de resultaten in dit proefgebied, afweging van de benodigde tijd ten opzichte
van de resultaten en eventuele bijstelling van de werkwijze of keuze van de beste
werkwijze, moet de gekozen en/of bijgestelde methode in Zuid-Limburg worden
toegepast.
Toelichting: Inventarisatie van elementen kleiner dan 10 ha
Een tweede onderdeel van de methode-ontwikkeling in het proefproject behelst de
inventarisatie vanelementenkleinerdan 10ha,insamenwerkingmetde Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
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Bodemonderzoek (ROB). Deze elementen dienen ingebracht te worden in een
cultuurhistorisch GIS, dat hiervoor ontwikkeld moet worden.
Bijdeontwikkelingvaneenwerkwijze voordezeelements-inventarisatieiseenaantal
stappen onderscheiden. Allereerst betreft dit de definitie van cultuurhistorische
landschapselementen, de omschrijving van wat we in dit project moeten verstaan
onder landschapselementen.
De archeologie kent een onderverdeling in drie categorieën. De archeologische
vindplaatsen worden als volgt ingedeeld:
1 geïsoleerde vindplaatsen;
2 vindplaatsen met visueel-landschappelijke waarde (deze wordt bepaald door
visuele -, vorm- en structuurelementen);
3 vindplaatsen met cultuurlandschappelijke waarde (bepaald door visuele of
functionele samenhangtussenéénofmeerarcheologischeelementenennatuurlijke
of kunstmatige terreinkenmerken).
Deze vindplaatsen kunnen eveneens worden ondergebracht onder punt-, lijn- en
vlakelementen.
Ook de monumentale objecten, die centraal staan in de historisch-bouwlamdige
inventarisatie, kunnen worden onderverdeeld in punten, lijnen en vlakken:
1 punten - gebouwen afzonderlijk of in clusters;
2 lijnen - wegen, waaraan meerdere afzonderlijke objecten liggen;
3 vlakken -waardevollegebieden waarindeobjecten landschappelijk eenessentiële
functie hebben.
Bij de historische geografie kunnen eveneens drie categorieën elementen worden
onderscheiden:
1 geïsoleerde elementen;
2 homogene structuren, samenhangende systemen van dezelfde elementen zoals
tuunwallencomplexen, gebieden met houtwallen e.d.;
3 ensembles, clusters van verschillende elementen met een functionele en/of
genetische samenhang.
Zowel punt-, lijn- als vlakelementen worden opgenomen. Onder historischgeografische landschapselementen verstaan we naast de individuele elementen dus
evenzeerpatronenensamenhangen.Patronenofhomogenestructurendefiniëren we
als een samenhangend geheel van gelijksoortige landschapselementen, zoals een
verkavelingspatroon of een houtwallenpatronn. Deze patronen worden in het GIS
opgenomenindevormvanvlakelementen, maarkunnenhiervan wel onderscheiden
worden door de definitie(tabel). Samenhangen tussen ongelijksoortige individuele
landschapselementen onderling of tussen elementen en patronen worden eveneens
aangegeven, en leiden opdie manier tot ensembles of in ons systeem 'complexen'
(zie hoofdstuk 3 en 4).
Een ander aspect is de selectie van op te nemen elementen en patronen. Elke
discipline hanteert hiervoor zijn eigen criteria (zie par. 2.1). Daarnaast spelen de
inventarisatiemogelijkheden eenbelangrijkerol,zoalszichtbaarheid op topografische
kaart,inhetveld,enz.,endetijd diedeinventarisatie vergt.Voorde archeologische
17

vindplaatsen moethieraan eenextracriterium wordentoegevoegd,namelijk ofdeze
zijn opgenomen in reeds geautomatiseerde bestanden en de mogelijkheden om de
vindplaatsen in deze geautomatiseerde bestanden te bewerken.
Naast de selectie van te inventariseren elementen en patronen dient ook een keuze
gemaakt te worden van de kenmerken die per element moeten worden opgenomen.
Ook deze keuze verschilt per discipline.
Vervolgens komt de ontwikkeling van een datamodel aan de orde, dat wil zeggen
het ontwerpen van een structuur waarin alle gegevens van de elementen, patronen,
objecten of vindplaatsen, endegekozen kenmerken ondergebracht kunnen worden.
Dit datamodel vormt debasis voor het cultuurhistorisch GIS.Van belang hierbij is
de mogelijkheid tot koppeling met bestaande datasystemen.
Een volgende stap is de ontwikkeling van een landelijk toepasbare
inventarisatiemethode. Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van
bestaande gegevens. Voor de archeologische vindplaatsen betreft dit bestaande
geautomatiseerde bestanden, die gecontroleerd worden aan de hand van recente
topografische kaarten en luchtfoto's, en opverstorend grondgebruik. Uitgangspunt
voordeinventarisatievanhistorisch-bouwkundigeobjecten zijnde monumentenüjsten
engegevensvanhetMonumentenInventarisatieProject,registratievanmonumenten
van 1840 tot 1940 (MIP). Voor de historische geografie zijn dit vooral bestaande
karteringen, uitgevoerd voor streekplannen of landinrichtingsprojecten, en overige
literatuur over deze elementen en patronen. Aanvullend kan eventueel veldwerk
verricht worden.
Eenbelangrijk hulpmiddelvoordehistorisch-geografische inventarisatievormende
topografisch kaartenendevergelijking vandekaartenvanverschillende tijdstippen,
tewetenderecentetopografische kaartendevoorloper vandeoudste topografische
kaart, de zogenaamde 'Netkaart' van 1840.Naast deze twee kaarten zal als extra
peildatum 1940 worden opgenomen, voor de aansluiting met de gegevens over de
historischebouwkunde,dieonderanderegebruikmaaktvandeMIP-gegevens.Deze
hebbenbetrekking opdeperiode 1850-1940.Ookwordendoordezeextrapeildatum
elementen enpatronenuitdegenoemdeperiodenuwelopgenomen,terwijldieanders
buitendeinventarisatiezoudenvallen.Ditbetreft onderanderespoor-entramwegen,
hoogstamboomgaarden,elementen enpatronenvandejongeontginningen.Voordeze
kaartvergelijking kunnen twee ingangen worden gekozen:
- Indeeersteplaatskandehuidigekaart alsuitgangspunt gekozenworden, waarbij
de gevonden 'potentiële' elementen enpatronen kunnen worden teruggezocht op
de oudere kaarten (retrospectieve methode).
- Voordetweedewerkwijzewordtde'Netkaart' alsuitgangspuntgenomen, waarbij
wordtnagegaan ofdezeelementenenpatronennunogaanwezigzijn (progressieve
methode).
Deverschillende mogelijkheden moetenwordenonderzocht,endetijd diehet vergt
om zete gebruiken voor de inventarisatie. Per (type) element wordt nagegaan met
welkebrongeïnventariseerd kanworden,enhoeveeltijd ditmetzichmeebrengt.De
keuzevandeteinventariseren elementenenpatronenwordtmedehierdoor bepaald.
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EvenalsbijdeinventarisatievankleineGSCW'swordendeverschillende werkwijzen
eerstinhetproefgebied (Nijkerk-Arkemheen)uitgeprobeerd, waarnawordt bepaald
welkewerkwijzehetbesteresultaat oplevert.Ookdetijdsinvestering vandemethoden
moet worden bepaald. Na evaluatie, afweging van detijdsinvestering tegenover de
behaalde resultaten, keuze van de werkwijze en eventueel bijstelling, wordt ZuidLimburg opgenomen.

1.2.2 Bijstelling van de projectopzet
Aan de gekozen opzet bleken bezwaren te kleven. Een belangrijk bezwaar is dat
volgens deze werkwijze de kleinere GSCW's uitsluitend bepaald worden op basis
van historisch-geografische criteria (d.w.z. de mate van verandering van het
landschap)enniet,zoalszoumoeten,opbasisvancultuurhistorische criteria.Tevens
bleken CKN-gegevens minder geschikt voor de aanwijzing van onveranderde of
weinig veranderde gebieden, zodat een andere werkwijze gekozen moest worden.
Aan de begeleidingscommissie is daarom voorgesteld de volgorde van de opzet te
wijzigen, en allereerst vanuit de drie disciplines: de archeologie, de historische
bouwkunde en dehistorische geografie, belangwekkende elementen enpatronen te
inventariseren,envervolgensopbasisvandezeinventarisatiestotdeaanwijzingvan
waardevolle gebieden te komen, dus vanuit de drie disciplines en van onderaf.
In overleg met de begeleidingscommissie is besloten tot de volgende aanpak.
Allereerst worden per discipline de individuele landschapselementen en patronen
geïnventariseerd.Elkedisciplineheeft hiervoorzijneigenmethoden.Ineenvolgende
stap worden deze losse elementen en patronen samengevoegd tot samenhangende
'complexen'.Ditgeschiedtineersteinstantieperdiscipline.Vervolgenswordendeze
'complexen' gezamenlijk gecombineerd totinterdisciplinaire 'complex-complexen'.
Dezecomplex-complexen dienendebasisvoordekleinereGSCW'stevormen,maar
kunnen ook een nadere toetsing betekenen voor dejuiste begrenzing van de grote
GSCW's. Het GIS vormt hierbij een onmisbaar hulpmiddel.
Desamenwerkingtussenarcheologie,historischebouwkundeenhistorische geografie
krijgt hiermee duidelijker inhoud. De inventarisaties, het onderbrengen van de
gegevens in een GIS en de uitwerking van de resultaten worden namelijk niet
uitsluitend vanuit de historische geografie verricht, maar moeten in nauw overleg
tussendedriedisciplinesplaatsvinden.Eengrotereplaatsdanwasvoorzienisdaarom
ingeruimd voor deze samenwerking.
Geziendenugekozenwerkwijze wordendelandelijke gegevensbestanden, zoalsvan
CKNofvandesteekproefsgewijze inventarisatievanperceelsvormen,voorlopigniet
gebruikt.
Een tweede wijziging betreft de volgorde waarin de beide proefgebieden
geïnventariseerd worden.Indeoorspronkelijke opzetwasvoorzienindeinventarisatie
van Nijkerk-Arkemheen, en daarna, na een evaluatie van de resultaten, de
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inventarisatie van Zuid-Limburg. Omdat er grote landschappelijke, en daarmee
samenhangend inhoudelijke verschillentussendebeideproefgebieden bestaan,isde
volgendeaanpakaandebegeleidingscommissie voorgesteldengeodbevonden.Binnen
elkproefgebied iseenkwartgebieduitgekozen (ziefig.2en3).Begonnenwordt met
hetopstellenvaneeninventarisatiemethode endeinventarisatievandezetweekwartproefgebieden (zowelvanNijkerk-Arkemheen alsvanZuid-Limburg).Degegevens
hiervanwordenuitgewerkt,geëvalueerdengetoetst,waarnadewerkwijzekanworden
bijgesteld. Pas daarna volgt de inventarisatie van de resterende delen van beide
proefgebieden, uitwerking en toetsing.
Aangezien voor de archeologische gegevens in dit proefproject geen nieuwe
inventarisaties worden verricht, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
'Aanvullende Archeologische Inventarisaties' (AAFs), die zijn uitgevoerd door
RAAP.Voordebeidekwart-proefgebieden beschikken weoverAAI-gegevens,voor
de gehele proefgebieden echter niet, zodat we voor de archeologische objecten
uitsluitend van de kwart-gebieden uitgaan.
Deze wijzigingen resulteren in de volgende nieuwe opzet van het proefproject:
1 Selectievanteinventariserenelementenenpatronen,ontwikkelenvancriteriavoor
een selectie;
2 Ontwikkelingvaninventarisatiemethoden,uitvoeringvandeinventarisatievaneen
kwart van het proefgebied Zuid-Limburg en een kwart van Nijkerk-Arkemheen;
3 Ontwikkeling van een cultuurhistorisch GIS, dat gegevens van zowel de
archeologie, de historische bouwkunde als de historische geografie combineert;
ontwerpen van een datamodel hiervoor;
4 Ontwikkeling van een methode om op basis van de geïnventariseerde gegevens
omtrent de elementen en patronen te komen tot 'complexen' en 'complexcomplexen', innauw overleg tussen de driedisciplines;uitwerking hiervan in de
beide kwart-proefgebieden;
5 Evaluatie van de resultaten en eventueel bijstelling van de werkwijzen;
6 Inventarisatie van de resterende delen van beide proefgebieden;
7 Uitwerking van de verzamelde gegevens tot complexen en complex-complexen;
8 Eindtoetsing van de onderzoeksresultaten, eindrapportage en signalering van
knelpunten.Aanbevelingenvooreennationalekarteringvanelementenenpatronen,
en van kleine GSCW's.
Gaandeweg deuitvoering vanhetproefproject isgebleken dat deinventarisatie van
deresterendedelenvandebeideproefgebieden niethaalbaarwas.Eenarcheologische
inventarisatie zou niet worden verricht, zodat vanuit dit vakgebied geen gegevens
zoudenwordengeleverd.Ookdeinventarisatievanhistorisch-bouwkundige elementen
in het proefgebied Zuid-Limburg bleek niet haalbaar, in verband met de grote
inspanning en tijd die hiermee gemoeid bleek (zie par. 2.5.2).Tot slot liep ook de
historisch-geografische inventarisatie vertraging op, omdat meer tijd aan de
organisatie van het project is besteed. Aangezien voor de methode-ontwikkeling,
vooral voor de uitwerking tot complexen en complex-complexen, de omvang van
hetgeïnventariseerde gebiedmindervaninvloed is,maarhetwelvanbelangisover
gegevens van de drie disciplines te beschikken, heeft het projectteam besloten de
inventarisatietotdekwart-proefgebieden tebeperkenendenadrukopdeuitwerking
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van de gegevens in deze kwart-gebieden te leggen. Hiermee zijn dus de stappen 6
en 7 van de bijgestelde projectopzet gedeeltelijk komen te vervallen.
Voor de nadere uitwerking van de archeologische gegevens is een 'pilot-study'
geformuleerd die echter niet parallel aan dit proefproject wordt uitgevoerd. De
conclusies dieinditverslagvoordearcheologie worden getrokken,dragendan ook
een voorlopig karakter.

1.3 Opzet van het rapport
Dit rapport vormt het verslag van de werkzaamheden die in het kader van NBPproject 33a zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de selectie van te
inventariseren landschapselementen en patronen, en op de inventarisatie van deze
elementen en patronen, de methode en de uitvoering ervan (stap 1 en 2 uit
bovenstaande opzet). In hoofdstuk 3 komt het GIS aan de orde, het ontwikkelde
datamodel wordt besproken, deinvoer van de gegevens en de resultaten tot nu toe
(stap 3).In hoofdstuk 4 staat de uitwerking centraal: het opstellen van complexen
en 'complex-complexen', en enkele ideeën over de toepassing hiervan (stap 4).
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de samenwerking die tussen de drie disciplines en
bijbehorende instellingen tot stand is gekomen. Het rapport wordt besloten met
conclusies en aanbevelingen voor een eventueel vervolg van dit proefproject
(hoofdstuk 6: de stappen 5 en 8).
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2 CULTUURHISTORISCHE INVENTARISATIE

2.1. Inleiding
Doel van project 33a is het uitvoeren van nationale inventarisaties naar het
voorkomen en de verspreiding van cultuurhistorisch belangwekkende historischgeografische, bouwkundige en archeologische elementen in het landschap
(Natuurbeleidsplan, 1990,p.251).Van belanghierbij is vooral de positie van deze
elementen in het landschap. Dit kan leiden tot aanpassing van de kaart waarop
gebieden met specifieke landschappelijke waarden (GSCW's) staan aangegeven.
Daartoe dient in nauwe onderlinge samenhang een nationale inventarisatie van
historisch-geografïsche elementen, een nationale inventarisatie van bouwkundig
elementen en een nationale inventarisatie van archeologische elementen te worden
uitgevoerd. De inventarisaties zullen mede als basis dienen voor nadere
beleidsbepaling op het gebied van de integrale bescherming van de verschillende
facetten vancultuurhistorisch belangwekkendeelementeninhetlandschap.Teneinde
tot dergelijke nationale inventarisaties te komen is het van belang te bepalen om
welkehistorisch-geografïsche, bouwkundige enarcheologische elementen het gaat.
Welke elementen zijn in cultuurhistorisch opzicht belangwekkend of relevant.
Inhetvoorafgaande wordtgesprokenoverelementen.Inhetvorigehoofdstuk hebben
we deze elementen al nader onderscheiden in individuele elementen, patronen en
structuren of ensembles. Wanneer hier dan ook gesproken wordt over elementen
worden daarmee tevens de patronen en structuren mee bedoeld.
Het ligt voor de hand dat niet alle elementen en patronen in het landschap
geïnventariseerd moetenworden.Ermoetvooraf een selectieplaatsvinden. Selectie
of inperking kan op verschillende manieren geschieden. In overleg met de
begeleidingscommissie zijntweeingangengekozen.Indeeersteplaatsiseennadere
selectiemogelijk opbasis van inhoudelijke, beleidsmatige relevantie,tentweede is
selectie mogelijk op wetenschappelijke gronden. Daarnaast kan een inperking
plaatsvinden op basis van praktische overwegingen. Een inperking van de te
inventariseren landschapselementen enpatronen zalwellichtgebaseerd moetenworden
op een combinatie van bovenstaande overwegingen, op zowel inhoudelijke als
praktische gronden.
Inparagraaf 2.2wordtingegaanopdevraagwelkelandschapselementen enpatronen
in de nationale inventarisatie moeten worden opgenomen. Dit betreft dekeuze van
belangwekkende of relevante landschapselementen en patronen, op inhoudelijke,
beleidsmatige of wetenschappelijke, gronden. De verschillende keuzerichtingen
wordenhierin aangegeven.Inparagraaf 2.3komtdeinperkingoppraktischegronden,
vandeinventarisatiemogelijkheden, deschaalvandeinventarisatie,deomvangvan
de elementen en de inventarisatiebron aan de orde.
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Benadrukt moet worden dat hier sprake is van een proefproject, met als doel meer
inzichtteverkrijgen indeconsequentiesvandediversekeuzes,alvorensovertegaan
tot de inventarisatie van geheel Nederland.

2.2 Selectie van cultuurhistorisch belangwekkende landschapselementen
Voorwebeginnenmeteeninventarisatievanbelangwekkende ofrelevanteelementen
en patronen moeten we ons afvragen, wat we als belangwekkend of relevant
beschouwen. Hierbij zijn twee invalshoeken mogelijk:
1 elementen en patronen die belangwekkend zijn voorhet beleid (paragraaf 2.2.1);
2 elementen enpatronen die vanuit wetenschappelijk oogpunt belangwekkend zijn,
die informatie verschaffen over de wording van het door de mens beïnvloede
landschap (paragraaf 2.2.2).
We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen dekeuze van belangwekkende
ofrelevanteelementenenpatronen,endewaarderingvandeze landschapselementen.
De waardering vindt pas plaats, en is ook pas mogelijk, na inventarisatie. De
opgenomen elementen en patronen worden in deze fase gewaardeerd op basis van
vastgestelde criteria,zoalsgaafheid, samenhang,representativiteit of zeldzaamheid.
Omeendergelijke waardering uittevoeren isallereerst eennationaal overzicht van
de elementen en patronen noodzakelijk. Dit overzicht wordt verkregen door de
inventarisaties. Vooraf zalechtereerst bepaald moeten worden welkeelementen en
patronen relevant of belangwekkend zijn, en derhalve in de inventarisatie zullen
moeten worden betrokken.

2.2.1 Belangwekkende elementen voor het beleid
In het Natuurbeleidsplan wordt als hoofddoel voor het natuurbeleid geformuleerd
duurzameinstandhouding,herstelenontwikkelingvannatuurlijke en landschappelijke
waarden. Voor de cultuurhistorische waarden wordt in het NBP vooral aandacht
besteed aan structuren, patronen en elementen in het landelijk gebied welke zijn
voortgekomen uit vroeger menselijk grondgebruik en benutting van de natuurlijke
leefomgeving.
Voor dewaardering van cultuurhistorische kwaliteiten, die inhetNBP aande orde
zijn, hanteert de rijksoverheid de volgende criteria:
- (inter)nationale zeldzaamheid;
- samenhang,alsdemate waarinverschillende onderdelen vaneenlandschap (nog)
een functionele samenhang vertonen.
Opbasis van de bovenstaande criteria wordt prioriteit gegeven aande bescherming
van de volgende landschapstypen en elementen:
- rivierterrasontginningen;
- stroomrug- en komontginningen;
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- duinontginningen;
- droogmakerijen;
- lössontginningen;
- oude zeekleipolders met terpen, wierden en vliedbergen;
- relatief gave delen van veenontginningen;
- relatief gave delen van kampontginningen met plaatselijk essen;
- natuurschoonwet-landgoederen en historische buitenplaatsen en parken;
- schurvelingen, tuunwallen, hollestellen, dobben en eendenkooien.
Het rijksbeleid is gericht op handhaving van de aard en betekenis van de patronen
en structuren die aan deze gebieden ten grondslag liggen.
In het NBP wordt gesteld dat op dit moment een systematisch overzicht van het
voorkomen en de verspreiding van de overige cultuurhistorisch belangwekkende
elementeninhetlandelijk gebiedontbreekt,waardoorookeengoedebasis ontbreekt
voordewaardering ervan.Bijdeverdereuitwerking vanhet beleid speeltvooralde
gaafheid, dematewaarindeontwikkelingsgeschiedenis vanhetlandschapofvande
afzonderlijke elementennunogafleesbaar isuitvormoffunctie,eenbelangrijkerol.
Uitgaande van het NBP zouden wij ons in de inventarisatie dus moeten richten op:
- relicten, elementen van vroeger grondgebruik;
- kenmerkende elementen voor de (genoemde) landschapstypen;
- 'overige' cultuurhistorisch belangwekkende elementen in het landelijk gebied;
- gave elementen, waarin de ontwikkelingsgeschiedenis nog afleesbaar isuit vorm
of functie;
- zeldzame elementen;
- elementen met een functionele samenhang in het landschap.
Deze categorieën zijn erg omvangrijk en gezien het globale karakter van het NBP
vaag omschreven. Voor een nadere inperking of keuze van belangwekkende
landschapselementen en patronen biedt het NBP daarom nauwelijks duidelijke
aanknopingspunten.

2.2.2 Wetenschappelijk belangwekkende elementen
Archeologisch belangwekkende elementen
De criteria die in archeologische zin naast recreatieve en educatieve waarde in
aanmerking komen voor de selectie van archeologische objecten en daarmee voor
het bepalen van de mate van belangwekkendheid zijn:
- de wetenschappelijke waarde;
- de visueel-landschappelijke waarde;
- de cultuurlandschappelijke waarde.
Dewetenschappelijke waardeisafhankelijk vangaafheid, matevanaantastingen/of
conserveringstoestand vandesporen,zeldzaamheidenensemblewaarde,deonderlinge
samenhang.Devisueel-landschappelijke ofcultuurhistorische waardewordtbepaald
door visuele elementen, vorm- en structuurelementen. De cultuurlandschappelijke
waardewordtbepaalddoordesamenhang,visueeloffunctioneel,tussenéénofmeer
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archeologische elementen en natuurlijke (geologische, geomorfologische of
bodemkundige) of kunstmatige (historisch-geografische) terreinkenmerken.
Archeologische elementen of complexen kunnen belangwekkend zijn in
wetenschappelijke zinen/ofvisueel-landschappelijke zinen/ofculraurlandschappelijke
zinendaarnaast inrecreatieveofeducatieve zin.Vanzelfsprekend isreedseengroot
aantalmonumentenbekenddatvolgenséénofmeervandezecriteriaisgewaardeerd.
Hiertoebehorendemeestewettelijk beschermdemonumenten envoortsvrijwel alle
(nog) niet beschermde zichtbare monumenten. De bestaande kennis over het
bodemarchief geeft echter een onvolledig beeld van de waardering en begrenzing
vanarcheologische elementen ofcomplexen.Vrijwelelkeinventarisatiediedelaatste
jaren voorinstanties alsbijvoorbeeld deLandinrichtingsdienst,het Staatsbosbeheer
en Defensie isuitgevoerd toont dit aan. Als voorbeelden kunnen worden genoemd
de veenterpen in de Peizermaden en in Waterland, en de van oorspong uit de
prehistorie daterende wegen in Anloo, Odoorn en op de Veluwe.
De pilot-study van RAAP geeft aan op welke wijze en volgens welke criteria zal
wordengetrachtbestaandegegevensteverwerkentoteenoverzicht vanderelevante
belangwekkende archeologische elementen ofcomplexenvoorhetbeleid. Duidelijk
is dat dit overzicht in kwalitatieve en kwantitiatieve zin gedateerd zal zijn.
Historisch-bouwkundig belangwekkende elementen
Een eerste selectiecriterium voor dehistorisch-bouwkundige landschapselementen
is de ouderdom, nl. ouderdan 50jaar. Nadere selectiecriteria zijn overgenomen uit
de'Handleiding selectieenregistratiejongerestedebouw enbouwkunst 1850-1940'
(1991). De daarin geformuleerde criteria zijn evenzeer geldig voor de oudere
architectuur. Een onderscheid is gemaakt tussen selectiecriteria voor bouwkunst en
voor stedebouw.
1 Selectiecriteria voor bouwkunst
I

CULTUURHISTORISCHEWAARDEN

- belangvanhetobject/complex alsbijzondere uitdrukking van(een)culturele,
sociaal-economische en/of geestelijke ontwikkeling(en);
- belangvanhetobject/complexalsbijzondereuitdrukkingvan(een geografische,
landschappelijke en/of bestuurlijke ontwikkeling;
- belangvanhetobject/complex als bijzondere uitdrukking van(een) technisch
een/of typologische ontwikkeling(en);
- belangvanhetobject/complexwegensinnovatievewaarde ofpionierskarakter.
II ARCHITECTUURHISTORISCHEWAARDEN

- bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de
architectuur en/of bouwtechniek;
- bijzonder belangvanhetobject/complexvoorhetoeuvrevaneenbouwmeester
of architect;
- belangvanhetobject/complexwegensdehoogwaardigeesthetischekwaliteiten
van het ontwerp;
- belang vanhet object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik en/of
de ornamentiek;
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- belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen
exterieur en interieur(onderdelen).
III ENSEMBLEWAARDEN

- betekenisvanhetobject/complexalsessentieelonderdeelvaneengrotergeheel
dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig van
(inter)nationaal belang is;
- bijzondere betekenis vanhet object/complex wegens de situering, verbonden
met de ontwikkeling/uitbreiding van een streek, stad, dorp of wijk;
- bijzondere betekenis van het complex wegens de wijze van
verkaveling/inrichting/voorzieningen;
- bijzondere betekenis vanhet object/complex voorhet aanzien vaneen streek,
stad, dorp of wijk;
- belang van het object/complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de
bebouwingendehistorisch-ruimtelijke relatiemetgroenvoorzieningen,wegen,
wateren en/of bodemgesteldheid.
IV GAAFHEID/HERKENBAARHEID

- belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid van exen/of interieur;
- belangvanhetcomplexwegensdehoogwaardige architectonischekwaliteiten
van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken en
tuinaanleg e.d.);
- belangvanhetobject/complexinrelatietotdestructureleen/ofvisuelegaafheid
van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
V

ZELDZAAMHEID

- belangvanhetobject/complexwegensarchitectuurhistorische, bouwtechnische,
typologische en functionele zeldzaamheid, eventueel verbonden met een
bijzondere ouderdom;
- uitzonderlijk belangvanhetobject/complex wegenséénofmeervandeonder
I t/m IV genoemde kwaliteiten.
2 Selectiecriteria stedebouw
I

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

- belangvanhetgebied alsbijzondere uitdrukking van (een)culturele, sociaaleconomische en/of geestelijke ontwikkeling(en);
- belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) geografische,
landschappelijke en/of bestuurlijke ontwikkeling(en);
- belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) technische,
structurele en/of functionele ontwikkeling(en);
- belang van het gebied wegens innovatieve waarde of pionierskarakter,
n

HISTORISCH-RUIMTELIJKE OF STEDEBOUWKUNDIGE WAARDEN

- belangvanhetgebied voordegeschiedenis vanderuimtelijke ordeningen/of
stedebouw;
- belangvanhet gebied wegens debijzondere samenhang van functies, schaal,
verschijningsvorm vanbebouwing,wegen,wateren,groenvoorzieningenopen
ruimten,medeinrelatietotderegionale oflokale ontwikkelingsgeschiedenis;
- belang van het gebied wegens hoogwaardige ruimtelijke, esthetische en/of
functionele kwaliteiten,opbasisvaneenherkenbaarstedebouwkundigconcept;
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- belang van het gebied wegens bijzondere verkaveling, inrichting van de
openbare ruimte en/of specifieke functies.
m

SITUATIONELE WAARDEN

- belang van het gebied wegens de bijzondere samenhang van historischruimtelijke,structurele,esthetischeen/offunctionelekwaliteitenvanbebouwde
en onbebouwde ruimten in relatie tot hun stedelijke of landschappelijke
omgeving;
- belang van het gebied wegens de hoogwaardige kwaliteit van de aanwezige
bebouwing (monumenten)enhun groepering inrelatiemet groenvoorziening,
wegen, wateren en/of terreingesteldheid.
IV GAAFHEID/HERKENBAARHEID

- belang van het gebied wegens de herkenbaarheid of gaafheid van de
(oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke structuur, bebouwing en functionele
opzet als geheel;
- belang van het gebied wegens de architectonische gaafheid van de
(oorspronkelijke) bebouwing;
- belang van het gebied wegens de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke of landschappelijke omgeving.
V

ZELDZAAMHEID

- belangvanhetgebied wegensdeunieke verschijningsvorm vanuit historischruimtelijk, stedebouwkundig, functioneel en/of landschappelijk oogpunt;
- uitzonderlijk belang van het gebied wegens één of meer onder I t/m IV
genoemde kwaliteiten.
Historisch-geogrqfisch belangwekkende elementen
Onder in historisch-geografisch opzicht belangwekkende landschapselementen
verstaan wealleelementen enpatronen die onsinformatie kunnen verschaffen over
het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap. We kunnen voor de
belangwekkendheid in historisch-geografisch opzicht twee soorten
landschapselementen en patronen onderscheiden:
1 elementenenpatronen dieinformatie gevenoverhetontstaanende ontwikkeling
van een landschapstype
Uitgangspunthierbijvormende11 landschapstypen zoalsdiedoordeWerkgroep
Landschapstypologie (zie Barends et al., 1986; zie fig. 4) zijn onderscheiden,
eventueelnader onderverdeeld inde58subtypenuitLevend Verleden (Haartsen
et al., 1989). Elk landschapstype kent een eigen ontwikkeling met de daarbij
behorende kenmerken. Een groot deel van deze kenmerken ligt besloten in de
aanwezigheid van voor dit landschap specifieke kleine landschapselementen en
patronen. Inzicht in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze
landschapstypen levert deze kenmerkende landschapselementen en patronen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van successieschema's. Als voorbeeld is
voorhetproefgebied Zuid-Limburg zo'n successieschemaopgesteld(zietabel1).
Elementen en patronen die kenmerkend zijn voor een lokale ontwikkeling
(bijvoorbeeld de tuunwallen, schurvelingen, daliegaten enz.) passen binnen de 58
subtypen.
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