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Belvedere:
behoud door
ontwikkeling
Natuurbeheerders krijgen steeds vaker te
maken met cultuurhistorische waarden
die in het geding zijn. Steeds vaker
namelijk wijzen burgers, overheden
heemkundekringen en anderen er op dat het
landschap vele historische waarden herbergt.
Natuurbeheerders zullen daar rekening moeten
houden. Maar dat hoeft helemaal niet nadelig
te zijn integendeel meent Frank Strolenberg
van projectbureau Belvedere.
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N

ederland verandert voortdurend. Nieuwe mensen,
nieuwe wensen, nieuwe inrichting. Nederland zal
nooit ‘af ’ zijn. Elke tijd laat zijn eigen karakteristieke
sporen na. Soms zijn die sporen duidelijk herkenbaar zoals
de grachten in Amsterdam, soms wat minder zoals een verkavelingspatroon in de Beemster en soms zijn de sporen zelfs
helemaal onzichtbaar: het archeologisch bodemarchief.
Het lijkt er wel eens op dat er steeds minder rekening wordt
gehouden met die cultuurhistorische elementen en dat de
vormgeving van Nederland steeds eentoniger wordt. In een
gemiddelde stad merk je aan het winkelbestand en aan de
puien al niet meer waar je bent: het is een eenheidsworst
geworden. En ook de karakteristieke streekeigen boerderijen
die je voorheen precies konden vertellen in welke provincie je
je bevond, verdwijnen om plaats te maken voor de standaard
catalogus-boerderette.
Om die teloorgang van het cultuurhistorisch erfgoed te stoppen, is in 1999 de rijksnota Belvedere verschenen. Het is
een nota die bedoeld is om beleidsmakers, marktpartijen,
cultuurhistorische en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe
gedachten te brengen. Geen wet, geen regelgeving, maar wel
een “bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid,
voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen”. Want
het behoud van cultuurhistorisch erfgoed betekent in de
Belvedere-ﬁlosoﬁe niet automatisch ook dat ruimtelijke ontwikkelingen niet meer mogelijk zijn. “Deze cultuurhistorie
is een nieuwe ruimtelijke drager, of geeft een economische
impuls voor behoud van het erfgoed.”

— Geert van Duinhoven

Restauratieprojecten
Frank Strolenberg is projectleider bij het projectbureau
Belvedere. Dit bureau heeft opdracht gekregen de Belvederestrategie verder uit te werken. Belangrijk instrument daarvoor
is de subsidieregeling Belvedere. Per jaar is ongeveer 1,3
miljoen euro beschikbaar voor projecten. Private en publieke
partijen kunnen een beroep doen op de regeling. In de projec-
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ten moet het Belvederegedachtegoed in de lokale uitvoeringspraktijk tot uiting komen.
Volgens Strolenberg viel het in het begin vaak niet mee voor
initiatiefnemers om een project in te dienen dat die nieuwe
ﬁlosoﬁe omarmde. “De eerste jaren kwamen toch vooral de
restauratieprojecten binnen. Een muur restaureren, een molen restaureren. Maar wij propageren ‘behoud door ontwikkeling’. Dat betekent dat de ruimtelijke ontwikkelingen het
vertrekpunt vormen en daarin het erfgoed meeneemt en eventueel sturend laat zijn. De gedachte is dat je op die manier
extra kwaliteit toevoegt aan de plannen. Zeker in het begin
was dat abstract maar gaandeweg hebben we in discussies
met initiatiefnemers en door de vele voorbeeldprojecten een
steeds speciﬁeker beeld gekregen wat behoud door ontwikkeling kan opleveren.”
Niet meer louter ecologische doelstellingen
Wat kunnen boswachters in natuurterreinen hier nu mee?
Niet direct heel veel, geeft Strolenberg toe. Belvedere richt
zich met name op de plannenmakers, de opdrachtgevers. “Zij
zullen zich steeds meer bewust moeten worden van de geschiedenis van een plek en gaan nadenken hoe je dat erfgoed
kunt inzetten om de plannen interessanter en beter te maken.
Uiteindelijk zullen de beheerders, de boswachters natuurlijk
wel merken als de inrichtingsplannen een ander karakter
krijgen dan voorheen. Dat een natuurontwikkelingsplan niet
meer louter ecologische doelstellingen heeft, maar dat ook
cultuurhistorie een belangrijk onderdeel daarvan uitmaakt.”
“Verder denkt ik dat juist boswachters en andere natuurbeheerders vaak die cultuurhistorie al heel goed meenemen.
Ze hebben vaak passie voor hun gebied en dan niet alleen
vanwege de planten en dieren die er voorkomen maar ook
vanwege het landschap, het ontstaan van het bos, het gebruik er van. Ook dat is allemaal cultuurhistorie. En ook de
grote terreinbeheerders zijn ﬂink bezig met de cultuurhistorie. Staatsbosbeheer is bezig met beleid daarvoor en ook

Natuurmonumenten weet dat alleen biodiversiteit en natuurlijkheid onvoldoende zijn om een gebied goed te beschermen
en er draagvlak voor te krijgen.”
Uit welke tijd?
Maar dan blijft het natuurlijk nog steeds een probleem om
concreet daar mee aan de slag te gaan, ondanks alle goede
bedoelingen en ondanks dat de Belvedere-ﬁlosoﬁe tussen
de oren zit. Hoe kun je nu een goed inrichtingsplan maken,
bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling, als je rekening moet
houden met de hele ontstaansgeschiedenis van het gebied.
Wat probeer je dan te bewaren? Uit welke tijd? “Dat blijft heel
moeilijk, maar ik denk dat je daar alleen maar uitkomt door
met elkaar in de regio de discussie aan te gaan over wat we
belangrijk vinden. Met elkaar bedenken welke elementen uit
de geschiedenis we nu karakteristiek vinden en bedenken hoe
we die kunnen bewaren en daar op voort kunnen bouwen.”
“En daar zit een diepere discussie onder: van wie is de grond
eigenlijk, van wie is het cultuurgoed? Je ziet momenteel overal
netwerken ontstaan van organisaties die daar gezamenlijk
aan werken. Het erfgoedhuis in Utrecht werkt bijvoorbeeld
samen met Landschapsbeheer aan dit soort thema’s. Ook
de Rijksdienst voor de monumentenzorg werkt tegenwoordig op die manier. Die zegt ook niet meer alleen: ‘dit is een
Rijksmonument en blijf er vanaf ’. Nee, zij zeggen tegenwoordig ook dat als er iets beters voor in de plaats komt, er soms
best iets gesloopt mag worden. Ook de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek is samen met Staatsbosbeheer
bezig met een integrale, gebiedsgerichte aanpak van de
inrichting en beheer van cultuurhistorische landschapselementen. Men gaat in grotere samenhang denken. Kortom, ik
denk dat als je open en helder en met voldoende kennis die
discussie aangaat, dat je dan pur sang bezig bent met de ﬁlosoﬁe van behoud door ontwikkeling.”
Geert van Duinhoven
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1 De stichting Dorp, Stad
en land werkt aan een interactieve atlas voor twaalf
regio’s in Zuid-Holland en
Zeeland. De informatie over
stedelijke en landschappelijke projecten en over de
cultuurhistorie van speciﬁeke gebieden in de regio’s
zal op cd-rom verschijnen.
Gegevens over meer dan
tweehonderd gemeenten,
waaronder Brielle, zijn
hierop terug te vinden. De
informatie is veelzijdig en
omvat onder andere foto’s geluid, video tekst en
kaarten.
2 Door de meanderende
rivier de Reest is het
Reestdal ontstaan. Het
omringende landschap is
sinds de 19e eeuw vrijwel
onveranderd gebleven. Het
oostelijke deel was ooit in
gebruik voor turfwinning,
wat de veenkoloniale verschijningsvorm verklaart.
Het westelijke deel had
grotendeels een agrarische
bestemming. Meer en
meer krijgt het Reestdal
een woon-, werk en recreatieve functie. Om het
gebied, dat zich uitstrekt
aan weerszijden van de
grens tussen Drenthe en
Overijssel, samenhangend
te ontwikkelen, werken de
betrokken gemeenten aan
een toekomstvisie die als
onderlegger dient voor de
nieuwe welstandsnota’s.
3 Grafheuvels, escomplexen, oude dorpsstructuren, velden en hunebedden
verhalen nog altijd van de
vroege geschiedenis van
Drenthe. Door grootschalige ingrepen is de leesbaarheid van het prehistorische
landschap in veel gevallen
verdwenen. De werkgroep
Archeolandschap wil de
restanten van de prehistorie zichtbaar maken en
opnemen in de ruimtelijke
planvorming.
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Belvedereproject
Genneperhuis
van particulier initiatief tot
gezamenlijk Masterplan
Waar de rivier de Niers uitmondt in de Maas,
vlakbij de vestingstad Gennep, ligt de ruïne
van het Rijksmonument Genneperhuis. Het
is eigenlijk niet meer dan een puinheuvel in
de uiterwaarden, overgroeid met weelderig
struikgewas. Maar eens was het een
ommuurde burcht met een uitgebreid stelsel
van vestingwallen en grachten. De eigenaar
van de ruïne heeft het plan opgevat om de
verborgen geschiedenis van het Genneperhuis
meer zichtbaar te maken in het landschap.
Voor de uitvoering is Belvederesubsidie
toegekend. Bijzonder aan het plan is dat het
niet alleen gaat om cultuurhistorie, maar
om de combinatie met natuurontwikkeling,
recreatie en rivierverruiming. Het is bij uitstek
een voorbeeld van ‘behoud door ontwikkeling’.
Vele partijen zijn bij de planvorming
betrokken. Dit artikel gaat over hoe je als
particuliere terreineigenaar het planproces
kunt sturen.

foto’s en illustraties Vista landscape and urban design

H

et begint met een ambitie. De ambitie om het verhaal
van het Genneperhuis te vertellen, om de geschiedenis van de plek niet verloren te laten gaan. Graaf
Schimmelpenninck, eigenaar van de ruïne en omliggende
landerijen, is gefascineerd door deze geschiedenis. Hij kan
vertellen over het Middeleeuwse slot dat hier ooit gestaan
moet hebben en waarvan de oorsprong misschien teruggaat tot de Romeinen. En over de roemruchte belegering
van het Genneperhuis door Prins Frederik Hendrik in 1641.
De Spanjaarden, die er hun laatste toevluchtsoord hadden,
werden toen voorgoed verdreven. De Republiek maakte er
een eigen garnizoensplaats van. Totdat in 1672 de Franse
troepen van Lodewijk XIV de vesting innamen en de muren
opbliezen. Sindsdien rest slechts een ruïne. Het zijn nu vooral
‘schatgravers’ die het terrein weten te vinden en het overhoop
halen op zoek naar munten, oude wapens en serviesgoed.
Dit is een doorn in het oog van de huidige eigenaar. Hij is van
mening dat de ruïne een waardiger bestemming verdient.
Temeer omdat er plannen op het gebied afkomen die tot een
verdere aantasting kunnen leiden: Rijkswaterstaat werkt aan
de verdieping van de Maas en heeft plannen voor verdere
rivierverruiming in de toekomst, de provincie Limburg heeft
het mondingsgebied van de Niers aangewezen als natuurontwikkelingsgebied, de gemeente Gennep wil een ﬁetspad over
het terrein aanleggen en meer toeristen trekken.
Initiatief voor herstel
Natuurlijk is er inspraak mogelijk op deze plannen en
Graaf Schimmelpenninck heeft daar in het verleden veelvuldig gebruik van gemaakt. Toch is de toekomst van het
Genneperhuis niet veiliggesteld. Daar is meer voor nodig, namelijk een actief herstelplan. Graaf Schimmelpenninck heeft

— Pieter Veen
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in 2004 het intitiatief genomen een dergelijk herstelplan op te
stellen. Dat was het begin van een langdurig planproces, dat
in het voorjaar van 2006 moet resulteren in een door alle partijen ondertekende intentieovereenkomst over de uitvoering
van het Masterplan voor het Genneperhuis.
De eerste stap in het planproces was het aanvragen van
een projectsubsidie bij het Stimuleringsfonds voor de
Architectuur in het kader van de Belvedereregeling. Voor
het opstellen van een Masterplan is subsidie verleend omdat
het project in het Belvederegebied Maasvallei ligt en binnen
de doelstelling van het Belvederebeleid past, namelijk de
koppeling van cultuurhistorie aan de ruimtelijke ordening.
Het sprak de subsidiegever vooral aan dat het project een
uitvoeringsgericht karakter heeft en dat het initiatief genomen is door een particuliere eigenaar zonder winstoogmerk.
Staatsbosbeheer, die ook een deel van het vestingterrein in
eigendom en beheer heeft, en de gemeente Gennep hebben
hun medewerking aan het project toegezegd. Het Masterplan
wordt opgesteld door ontwerpbureau Vista landscape and
urban design, in samenwerking met rentmeesterskantoor ‘t
Schoutenhuis BV.
De tweede stap was het maken van een inrichtingsplan.
Uitgangspunt van het Belvedereproject is een integrale gebiedsontwikkeling, waarin cultuurhistorie, ecologie, recreatie en waterbeheer samengaan. Voor de opstelling van het
Masterplan is een ontwerpatelier georganiseerd voor alle
betrokken partijen, zoals de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek en Monumentenzorg, de plaatselijke afdeling van het IVN, het Waterschap Peel en Maasvallei en de
ANWB. Aparte adviezen zijn ingewonnen van deskundigen
op het gebied van natuurbeheer op ruïnes, historische bouwkunde, historische geograﬁe en archeologie.

Grachtenstelsel en ruïne
Er is gekozen voor een subtiele herinrichting van het grachtenstelsel rond de ruïne, dat nu grotendeels is dichtgestort of
dichtgeslibt. Voorgesteld wordt om bepaalde delen van het
grachtenstelstel zodanig uit te diepen dat deze permanent
watervoerend worden. Andere delen worden niet of slechts
gedeeltelijk uitgediept. Deze lopen slechts incidenteel onder
water. Zo kan met relatief weinig grondverzet veel variatie en
dynamiek worden toegevoegd. Bij stijgende waterstanden in
de Maas onthult het grachtenstelsel zich als het ware geleidelijk in het landschap. Dat is visueel en ecologisch veel interessanter dan integraal herstel van het grachtenstelsel. Het
benadrukt de ligging van de ruïne in een dynamisch rivierlandschap. Omdat minder grond afgegraven hoeft te worden,
blijft ook het bodemarchief beter gespaard.
De ruïne wordt gedeeltelijk vrijgesteld van beplanting en
de muurresten worden beter zichtbaar gemaakt. Met name
de entreezijde aan de kant van Gennep wordt opgeknapt.
Waardevolle beplantingsgroepen aan de Maas- en de
Nierskant worden gehandhaafd. Met kleinschalig metselwerk
wordt verval van de muurresten tegengegaan en worden bijzondere bouwkundige details geaccentueerd. Bovenkanten
van muurresten worden afgedekt met graszoden om vorstschade tegen te gaan. Het binnenterrein wordt vrijgemaakt
van struiken en brandnetels en omgevormd in een open grasvlakte. Middels een wandelpad wordt het terrein toegankelijk
gemaakt voor excursies. Op een hoger torenrestant wordt een
uitzichtpunt aangelegd.
Historische elementen in de omgeving van het Genneperhuis
zijn aangegrepen om observatiepunten in het landschap te
maken, van waaruit er fraaie zichtlijnen op de ruïne zijn. Dit
betreft twee vooruitgeschoven ‘kroonwerken’ rond de ruïne
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▲ Fotomontage van een
historische schilderij in
het huidige landschap,
gezien vanaf het voorgestelde observatiepunt
langs de Maas
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▲ Luchtfoto van de ruïne
en omgeving in de huidige
situatie

▲ Ligging van het plangebied en de gronden van
Graaf Schimmelpenninck

en een oude verschansing aan de overzijde van de Maas, van
waaruit in de tachtigjarige oorlog het Genneperhuis werd
belegerd. Deze plekken krijgen een bijzondere inrichting met
een bankje en een informatievoorziening over de geschiedenis van het gebied. Op de verschansing langs de Maas wordt
een kijker geplaatst, met daarin het beeld van een historisch
schilderij van het Genneperhuis. De voorgestelde observatiepunten zijn opgenomen in de recreatieve routestructuur rond
het Genneperhuis. Deels sluiten ze aan op bestaande paden,
deels worden nieuwe paden aangelegd.
Nevengeul en kwelmoeras
In de Integrale Verkenning Maas van Rijkswaterstaat worden de Maasuiterwaarden ten zuiden van het Genneperhuis
genoemd als mogelijk gebied voor ‘weerdverlaging’, om de
doorstroming bij hoog water te verbeteren. Afgraving van de
Maasuiterwaarden biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor
grootschalige natuurontwikkeling. In het Masterplan wordt
voorgesteld om reliëfvolgend een halve tot twee meter grond
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af te graven. Op de laagste delen langs de Maas wordt een
permanent watervoerende, periodiek meestromende geul
voorgesteld, met brede moerasoevers. Op de hogere delen
wordt alleen de bovenste laag van recentere opslibbingen
afgegraven. Hier komen ruige, begraasde graslanden. De
onderliggende fundamenten van de Genneperhuisweg en
mogelijke sporen van het loopgravenstelsel uit de tijd van de
belegering blijven gespaard en worden als kaden of walletjes
zichtbaar gemaakt in het landschap. Ook langs de Niers
worden gronden afgegraven om schoon beekwater, dat wordt
aangevoerd door een zijbeekje, langer in het gebied vast te
houden en te benutten voor moerasontwikkeling. Zo ontstaat
een uitgestrekt natuurgebied waar de ruïne en de kroonwerken als een opvallend cultuureiland in komen te liggen.
Rijkswaterstaat is momenteel bezig om de rivierkundige effecten van het plan door te rekenen.
Draaglak en ﬁnanciering
Het Masterplan schetst een ambitieus toekomstbeeld voor
het Genneperhuis en omgeving. Het plangebied is ongeveer
150 ha groot. Door de samenwerking met Staatsbosbeheer
en de gemeente Gennep is er inmiddels een duidelijk draagvlak ontstaan voor dit toekomstbeeld. De volgende stap in
het planproces is om vergunningen en ﬁnanciering voor de
uitvoering te krijgen. Verschillende subsidieregelingen zijn
van toepassing. Het vestingterrein en de beekdalgronden
langs de Niers zijn al begrensd als ‘nieuwe natuur’ (circa 60
ha). Dit zijn de gronden van Graaf Schimmelpenninck en
Staatsbosbeheer. Er is inmiddels geld beschikbaar als vergoeding van de waardedaling en voor inrichting van het gebied.
Het is de bedoeling om voor dit deel al op korte termijn een
uitvoeringsplan op te stellen. Delen van de uiterwaarden waar
aanleg van de nevengeul is voorgesteld hebben nu nog een
agrarische bestemming: hiervoor zal eerst met de huidige
eigenaren overlegd moeten worden of zij willen meerwerken
aan het plan. Voor de aankoop of uitruil van gronden zullen extra middelen gevonden moeten worden. Mogelijk kan
klei- of grindwinning hierin voorzien. Dit deel van het plan
zal waarschijnlijk pas op langere termijn uitgevoerd kunnen
worden.

vedere + + + genneperhuis + + + special cultuurhistorie + + + belvedere + + + genneperhuis + + + specia

s Impressie van de voorgestelde toekomstige
situatie na uitvoering van
het Masterplan

Multiplier-effect
Ook voor het herstel van de ruïne, de aanleg van ﬁets- en
wandelpaden en de voorgestelde observatiepunten wordt
nog ﬁnanciering gezocht. De subsidiegelden voor nieuwe
natuur zijn hiervoor onvoldoende. Er zal een beroep worden
gedaan op het Cultuurfonds van de provincie Limburg, de
gemeentebegroting van Gennep en sponsoring. Omdat voor
het Niersdal een grensoverschrijdend beekdalproject loopt,
is wellicht een Europese Interreg-bijdrage mogelijk. Voor een
particuliere eigenaar is het echter moeilijk om zicht te krijgen
op alle subsidievoorwaarden en procedures. Daar komt bij
dat vaak een eigen bijdrage van de aanvrager wordt verlangd.
Daarom is voor het Masterplan Genneperhuis samenwerking gezocht met de Gebiedscommissie Maasduinen, een
onderdeel van de Reconstructie Noord- en Midden-Limburg.
Omdat het plan goed aansluit bij de doelstellingen van de
Reconstructie, is het overgenomen in het uitvoeringsprogramma. Dat wil niet zeggen dat daarmee de ﬁnanciering
helemaal is geregeld, maar wel dat er een kader is voor een
gebundelde inzet van provinciale, nationale en internationale
subsidiestromen. Met de gemeente Gennep is overleg gaande
over het reserveren van gemeentegelden voor de uitvoering.
Door deze gelden in te brengen als eigen bijdrage in een integraal Reconstructieproject, kunnen makkelijker aanvullende
subsidies worden verkregen, het zogenaamde ‘multiplier-effect’.
Gezamenlijke intentieovereenkomst
Bedoeling is om het Masterplan te bekrachtigen in een gezamenlijke intentieovereenkomst van alle betrokken partijen.
Hierin zullen ook afspraken worden gemaakt over de rolverdeling tussen de verschillende partijen en over de wijze van
ﬁnanciering. Met een dergelijke intentieovereenkomst kan
een stevige bestuurlijke basis worden gelegd onder de verdere
vervolgstappen.
De laatste stap is de feitelijke uitvoering. Deze stap moet
nog beginnen. Het succes van het project staat of valt bij de
mate waarin de samenhang tussen de deelprojecten in de
uitvoering gewaarborgd kan blijven. De eigenaar heeft er alles aan gedaan om partijen enthousiast te krijgen en heeft

zelf - ook in ﬁnanciële zin - fors geïnvesteerd in de planvor▲ Foto van de overgroeide
ming, maar voor de feitelijke uitvoering blijft hij afhankelijk ruïne
van de medewerking van derden. De ﬁnanciering, de vele
vergunningprocedures en de kwaliteitsbewaking van het
Masterplan vragen om een krachtige uitvoeringsorganisatie.
Gedacht wordt aan een publiek-privaat ‘driemanschap’ van
gemeente, Staatsbosbeheer en Graaf Schimmelpenninck,
die samen een uitvoerend projectbureau aansturen en samen
het uitvoeringsbudget beheren. Dit lijkt de beste manier om
de gewenste samenhang en kwaliteit te waarborgen. In de
intentieovereenkomst zullen afspraken opgenomen worden
over de opzet van deze uitvoeringsorganisatie. Dan zal een
belangrijke stap gezet zijn om de verborgen geschiedenis van
het Genneperhuis ook echt voor een breder publiek toegankelijk te maken.◆
Pieter Veen is landschapsarchitect bij Vista landscape and urban design
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Ontwerpen aan
natuur en cultuur
Natuur ontwikkelen is niet eens zo heel
moeilijk. Cultuurhistorie beschermen
ook niet. Het wordt lastiger om die
zaken te combineren. Maar ook juist
veel interessanter, zo luidt de Belvedereﬁlosoﬁe. En dat kun je honderd keer
vertellen, maar laat mensen dat maar
eens zelf ervaren tijdens een eendaagse
ontwerpsessie. En dus togen vier
groepen mensen het veld in om voor vier
cultuurhistorisch interessante gebieden een
natuurontwikkelingsplan te maken.
— Geert van Duinhoven

H

oe combineer je cultuurhistorie en natuurontwikkeling in een gebiedsplan zodat beide er beter van worden? Dat is in één zin de kernvraag van vier gebiedsbezoeken die Belvedere in december en januari organiseerde.
In theorie is die combinatie vaak nog wel te maken. We ontwikkelen natuur en houden zo veel mogelijk rekening met de
cultuurhistorie. Daar is iedereen het vrij snel over eens.
Maar in de praktijk wordt het vaak toch wel wat lastiger. Want
dan komen er opeens hele andere vragen naar boven. Gaan
we alle cultuurhistorie bewaren, of alleen de meest markante?
En wat is markant dan eigenlijk? Of gaan we een bepaald
historisch beeld reconstrueren van laten we zeggen 1850? Of
liever een beeld uit de prehistorie? En wat als de natuurontwikkeling niet optimaal is vanwege de aanwezigheid van een
paar grafheuvels die je liever niet laat begrazen door grotere
runderen? En hoe kan je cultuurhistorie inzetten om de kwaliteit van je natuurontwikkelingsplan te vergroten?
Het projectbureau Belvedere gaf adviesbureau NovioConsult
de opdracht om de afgelopen maanden vier bijeenkomsten
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schapsarchitect en voormalig consulent landschap van
Staatsbosbeheer in Noord-Brabant. Bijna dertig jaar geleden promoveerde hij op een historisch onderzoek over de
Maashorst - hij introduceerde in zijn proefschrift zelfs de
naam Maashorst - en stelde daarin een natuurontwikkelingsplan voor waarin het gebied weer een aaneengesloten natuurgebied wordt. In grote lijnen is dit plan nog steeds geldig.
Hij legt het gehoor vandaag uit waar we nu eigenlijk zitten.
De Maashorst is 4.000 ha groot en ligt in de driehoek Oss,
Schaijk en Uden. Staatsbosbeheer is met 550 ha de grootste
eigenaar van bos en natuurterrein in het gebied, maar ook
de gemeenten bezitten grote arealen bos. Vroeger maakte dit
gebied deel uit van de zeer uitgestrekte moerassige Peel.
Hendrikx wijst er op dat het landschap van De Maashorst
geologisch heel interessant is, met name door de beroemde
‘Peelrandbreuk’ die zich aan de westkant van het gebied
bevindt. Daar bij die breuk komen ook ‘wijstgronden’ voor.
Wijstgronden zijn kwelrijke, drassige gronden, gelegen op
een verhoogd deel bij de rand van de breuk. De hoge gebieden, de wijstgronden dus, worden met kwelwater gevoed en
zijn zeer nat. Dat maakt bijzondere begroeiing mogelijk. De
aangrenzende gronden liggen lager en zijn minder nat.

foto’s Geert van Duinhoven

Pas duizend jaar oud
Het interessante volgens Hendrikx is nu dat de eerste bewoning juist ook langs deze Peelrandbreuk is ontstaan. De eerste mensen zakten vanaf de Maas naar het zuiden en volgden
in de occupatie de breuk. In het noorden zijn dan ook wat
oudere nederzettingen gevonden dan in het zuiden. Een interessant gegeven wellicht voor de natuurontwikkelingsplannen voor straks.
Van die bewoning is echter weinig meer terug te vinden, vertelt Hendriks. Wat je topograﬁsch nu nog ziet, is pas duizend
jaar oud. Vanaf die tijd is er wel heel wat bewaard gebleven.
Oude namen van gehuchten wijzen op oude bewoning. De
dorpen zijn nog steeds aan de rand van het gebied en in het
centrale open deel vond vroeger de beweiding met schapen
plaats. Nu is er een open landbouwkern met in de zomer
vooral veel, heel veel maïs, en daarom heen een halve eeuw
geleden dichtgeplant grove dennenbos. Juist onder dat bos
zijn in de jaren twintig graven uit de vroege bronstijd gevonden.
Langzamerhand is het centrale deel steeds dichter gegroeid
met bos. Op een interessante rechte driehoek na. Daar was
een eerst veenontginning van de rijke familie Ophoven. Deze
familie ontgon in de jaren dertig als eerste een zeventig hectare en nog steeds zijn de contouren van dat gebied zichtbaar.

te organiseren, waarin de deelnemers met elkaar een natuurontwikkelingsplan moesten maken voor een concreet gebied.
Een gebied waar de terreinbeheerder natuur wil gaan ontwikkelen maar waar hij ook met de cultuurhistorie van dat gebied
te maken krijgt. Hoe pas je die dan in, in die ene concrete
situatie? Hoe kun je het plan zo ontwerpen dat juist de cultuurhistorie een verrijking is van je natuurontwikkelingsplan?
Veel vragen dus voor de deelnemers.
De Maashorst in Brabant was een van de vier studiegebieden. Ongeveer twintig deelnemers bezochten op 12 januari
dit landschapspark en hadden op het eind van de dag vier
ontwerpen klaar. Misschien niet allemaal even uitvoerbaar
maar de deelnemers voelden in ieder geval wel de hele dag de
spanning tussen natuur en cultuur en ervaarden vooral ook de
kansen voor interessante combinaties.

Het kerkhof
Maar de landbouw in het gebied is kwijnende. Het is slechte
grond en de mest die je er op gooit, spoelt binnen een paar
maanden uit. Dus met de steeds strenger wordende mestregels, snapt iedereen dat hier geen duurzame landbouw
mogelijk is. Natuur is dan misschien wel een logische optie.
Het plan van Hendrikx biedt daarvoor nog steeds zeer geschikte en actuele aanknopingspunten. Dus Staatsbosbeheer

Peelrandbreuk en wijstgronden
Voor een goed plan is het uiteraard van belang dat je eerst
weet wat voor gebied het eigenlijk is. Sjef Hendrikx is land-
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ziet dat wel zitten, vertelt de huidige opzichter Klaas van
der Laan. Een deel is al in eigendom van Staatsbosbeheer,
en ter compensatie van de aanleg van de snelweg A50 heeft
Rijkswaterstaat inmiddels ook al de nodige natuur aangelegd.
Daarnaast verwacht Van der Laan dat de boeren in de omgeving ook van zins zijn om op termijn te stoppen. Tijd dus om
na te denken hoe dit gebied ingericht kan worden.
De wandeltocht door het gebied maakt nog veel meer details
duidelijk van het gebied. We beginnen vanuit bezoekerscentrum Slabroek. Rare naam eigenlijk. Volgens Van der Laan
heette het oorspronkelijk Slabbert, wat waarschijnlijk iets
als ‘slappe grond’ betekende. Een stukje verderop zien we de
breuk heel ﬂauw in het landschap liggen. Als je er op gewezen wordt door deskundigen, wordt het vanzelf iets heel speciaals. Hier is dus de aarde ooit gebarsten en tot op heden is
dat nog steeds zichtbaar. Niet alleen door het hoogteverschil,
maar ook in de vegetatie.
Bij de Keltenweg legt Van der Laan uit dat er hier op een klein
deel van de Maashorst keileem in de grond voorkomt. Juist
die paar huizen daar in de buurt hebben dan ook keileem
muren, in tegenstelling tot de huizen in de verdere omgeving.
En bij het grafveld vertelt hij het toch mysterieuze verhaal over
het kerkhof. Pas in 1924 zijn voor het eerst de prehistorische
graven opengelegd. Maar ook al ruim voor die tijd en ook
nu nog noemen de mensen van het buurtschap dat veld ‘het
kerkhof ’. Niet dat ze er ooit iemand begraven hebben. Nee,
ze weten zelfs niet waarom dat eigenlijk het kerkhof heet. Dat
is gewoon zo. Iets van vroeger. Toch mysterieus.
Stuifduin voor de jeugd?
Staan er opeens een paar percelen zeedennen op een hele
rare plek tussen al die grove dennen. Maar het blijkt dat men
in de jaren dertig allerlei soorten dennen heeft geprobeerd
om te kijken welke het beste was. De zeedennen staan er
nog redelijk bij, maar een succes is het nooit geworden. Wat
zouden we hier nu mee doen: is het al cultuurhistorie of
mogen ze weg omdat ze detoneren? Een stuk verderop heeft
Staatsbosbeheer al een aantal lege plekken ingeplant met
vooral berk omdat Rijkswaterstaat vanwege de aanleg van de
A50 moest compenseren voor de boswet. Liever had Van der
Laan deze stukken open gehouden omdat het beter past bij
de toekomstplannen en de strategie om het landschap open
te houden of te maken. Maar met wat creatief inplanten, en
vooral door op het minimale aantal bomen te gaan zitten,
voldoen de nieuwe stukken bos aan de regelgeving en blijft
het open karakter toch nog wel enigszins bewaard.
Er ontstaat een discussie bij een beekje. Was dit een natuurlijk beekje of is het ooit gegraven als ontwatering of juist als
wateraanvoer? Of was het een perceelsgrens? Misschien is het
dan wel jammer dat het nu is dichtgegooid als anti-verdrogingsmaatregel. Natuurontwikkeling versus cultuurhistorie
wellicht?
Tot slot nog even naar het stuifduin dat is ontstaan omdat
boeren hun akkers wilden beschermen tegen het stuivende
zand van de heideterreinen. Struiken en boompjes hebben het
zand ingevangen en nu rest er nog een, zeker voor kinderen,
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interessant, tien meter hoog duin. Prachtig om als geboren
Udenaar hier weer eens te komen. Jarenlang gingen we hier
op schoolreisje met de lagere school. Hele generaties Udense
schoolkinderen kennen deze ene zandbult. En dat is eigenlijk
ook cultuurhistorie. De bomen die er op staan, zouden wel
eens heel oud kunnen zijn en in de loop der jaren zijn meegegroeid met het zand.
Das en grove den
Maar dan komt natuurlijk het moeilijkste. Hoe gaan we dit nu
allemaal combineren en integreren in een natuurontwikkelingsplan? Staatsbosbeheer wil hier graag een halfnatuurlijk
landschap. Het huidige bos bestaat voor negentig procent uit
monoculturen van grove den, die na de eerste wereldoorlog
zijn aangeplant op voormalige heide. Rond 1900 waren er nog
afzienbare heidevlakten in De Maashorst. Daarvan zijn nog
enkele vergraste restanten over. Staatsbosbeheer probeert
met begrazing zoveel mogelijk het dichtgroeien van de heide
te voorkomen. In totaal komen in De Maashorst 93 soorten
broedvogels voor, waarvan de rode lijstsoorten nachtzwaluw,
boomleeuwerik en geelgors. Het gebied is in de loop van de
afgelopen vijftig jaar sterk verdroogd en verzuurd. Wel zijn
er nog zes bewoonde dassenburchten met gemiddeld drie
dieren per burcht in het gebied. Daarmee is De Maashorst een
belangrijk kerngebied voor de verspreiding van de das.
Verhaal van het gebied
De deelnemers gaan in vier groepen uiteen en gaan aan het
ontwerpen. De eerste groep kijkt vooral naar wat nu eigenlijk
uniek is in dit gebied. Dat zijn niet de bossen, maar juist de
Maas en de Peelrandbreuk. En dan kom je al snel op de ontginningsgeschiedenis. Op de een of andere manier zou in het
landschap die geschiedenis, inclusief de nu nog steeds zichtbare wegen tussen de verschillende dorpen geaccentueerd
kunnen worden in een ontwerp. Langs die lijnen kun je het
verhaal van het gebied vertellen. Bijvoorbeeld via een zwerfroute langs keien. Daarnaast heeft de groep bedacht om een
wandelroute over de Peelrandbreuk aan te leggen van hoog
naar laag met als eindpunt het vorstengraf bij Oss.
Enclave van Ophoven
In de tweede groep wordt de discussie gevoerd over het al dan
niet open houden van het centrale deel van De Maashorst.
Sommige zien liever wat meer bossen, want die zijn er al zo
weinig. Zij verwelkomen juist het bos en zeggen: laat maar
dichtgroeien. Anderen vinden juist de openheid zo speciaal
en vinden dat het dan ook open moet blijven. Uiteindelijk
kiest de groep voor een tijdsbeeld waar de grootste biodiversiteit was. Laten we dat beeld herstellen, is het compromis. De
groep besluit gewoon maar te kiezen want ze komen er niet
uit: wat is nu waardevoller, open of dicht, cultuur of natuur?
Uiteindelijk kiest deze groep voor het bewaren van de enclave
van Ophoven, het bewaren van de prachtige grafheuvels, en
het bewaren van de centrale open ruimte.
De derde groep bedenkt eerst een hoofdstructuur die ze later
gaat invullen. Het centrale deel moet open blijven en daar

komt de heide terug, compleet met schaapskuddes. Juist
dat blijkt ook een interessante gedachte, want in feite is het
landschap gebouwd rondom de schaapsdriften. En als we
de kuddes en de driften in stand houden, blijven dus ook de
oude wegen, de zichtlijnen in stand. Rondom de gehuchten
moet de aandacht voor cultuurhistorie hoog in het vaandel
blijven. Niet alleen voor de cultuurhistorie maar juist ook
voor de biodiversiteit. Want waar cultuur is, is ook vaak een
hoge biodiversiteit.
De vierde groep tenslotte wil de Peelrandbreuk weer zichtbaar
maken en misschien wel koppelen aan een ﬁetsroute. Het
centrale open deel moet open blijven met schapen. Dat is altijd zo geweest en dat is een mooie manier om het landschap
te bewaren. In het omringende bos is plaats voor integrale
begrazing met grote grazers.
Sta-in-de-weg?
En uiteindelijk hangen er vier inrichtingsschetsen aan de
muur. Allemaal verschillend in de uitwerking maar iedereen
heeft de spanning gevoeld tussen cultuurhistorie en natuurontwikkeling, vat Klaas van der Laan nog eens samen. Maar,
en dat is het interessante uiteraard, ook zal iedereen hebben
gemerkt dat cultuurhistorie niet altijd een sta-in-de-weg hoeft
te zijn, maar dat het juist ook de diversiteit in het landschap
en de natuur kan versterken.

Vier excursies
Behalve naar de Maashorst gingen de excursies
naar de volgende gebieden
Westerwolde en Ruiten Aa
Westerwolde is een gebied in het zuidoosten van Groningen.
In het gebied ligt een opgave voor natuurontwikkeling in het
kader van de EHS, die past bij de landschappelijke waarden
van het gebied. Westerwolde is een kleinschalig esdorpenlandschap met aan weerszijden daarvan een heide- en ontginningslandschap. De natuurgebieden in Westerwolde lijken
willekeurig te zijn uitgestrooid. Hier een bosje, daar een stuk
heide of een ven. Er staan vier boerderijen en een 17e eeuwse
schaapskooi. Rondom liggen kleine akkers en houtwallen.
Door het gebied loopt de Ruiten Aa. Deze beek was in 1962
deels gekanaliseerd en rechtgetrokken. De natuur had weinig ruimte. In 1993 kreeg de beek zijn kronkelige loop weer
terug. De dekzandrug langs de Ruiten Aa heeft een zeer oude
bewoningsgeschiedenis die onder andere in de nederzettingen, urnenvelden en celtic ﬁelds tot uiting komen. Het gebied
is lange tijd geïsoleerd geweest door het omringende veengebied Boertangermoor. In de buurt van de Ruiten Aa wordt een
oude meander heringericht als beek met daar omheen schaalgrasland. Verder wordt er vochtige heide gecreëerd. Het gebied is deels in beheer bij Staatsbosbeheer en deels eigendom
van Natuurmonumenten.
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De Venen
Het gebied de Venen bestaat uit veenweidegebied, veenontginningen met plassen en droogmakerijen. De natuuropgave
die er ligt maakt onderdeel uit van de Natte As in de omgeving
van de Vinkeveensche Plassen en verbindt de Nieuwkoopsche
plassen met de Loosdrechtse Plassen. Het gaat hierbij
om de realisatie van moerasnatuur. Ten noorden van de
Vinkeveensche Plassen ligt het Vogel- en Habitatrichtlijn
gebied Botshol dat een half brak milieu herbergt. De opgave
in dit gebied is het vinden van een manier om de natuurdoelstellingen te realiseren die passen bij het cultuurhistorisch
waardevolle landschap. Het veenweidegebied kenmerkt zich
door zijn open landschap dat bestaat uit weiden doorsneden
door sloten, vaarten en weteringen. Het is een voorbeeld
van het Hollands-Utrechts cope-ontginningslandschap dat
is ontstaan rond de 12e en 13e eeuw. De polders kenmerken
zich door een regelmatiger ontginningpatroon, dijken en
boezems en oude waterstaatkundige werken. Rond de plassen zijn restanten van de veenontginning zichtbaar zoals
petgaten en legakkers.

De Ooijpolder
De Ooijpolder is het gebied aan de voet van de Nijmeegse
stuwwal aan de zuidoever van de Waal. Een deel van de polder
is in eigendom van Staatsbosbeheer. De terreinen spelen een
rol binnen de EHS en hebben de doelstelling ‘procesnatuur’
toegewezen gekregen. Dat betekent dat de natuur haar gang
mag gaan binnen de voorwaarden die het Ruimte voor de
Rivierbeleid daarvoor stelt; grootschalige bosvorming is niet
wenselijk. Het gebied fungeert eveneens als een belangrijk
toeristisch-recreatief gebied en als stedelijk uitloopgebied
voor de stad Nijmegen. De loop van de rivier is in de afgelopen eeuwen telkens verplaatst en de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied kenmerkt zich door een sterke relatie met
de rivier. De nog steeds aanwezige landschapselementen zoals bandijken, donken en huisterpen illustreren dat. De kleien zandwinning is sterk bepalend geweest voor het gebied.
In de ooibossen en de moerassen van de Ooijpolder is de
structuur van de kleiputten nog steeds zichtbaar. Daarnaast
zijn nog delen van de IJssellinie, een verdedigingswerk uit de
Koude Oorlog terug te vinden. Het gebied is zowel wat betreft
natuurwaarden als landschappelijke en cultuurhistorische
waarden zeer waardevol. De uitdaging is om beide kwaliteiten
elkaar te laten versterken.◆
Geert van Duinhoven

foto’s Frank van Heest/NovioConsult
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De wetenschappelijke
invalshoek
foto’s Ido Borkent

De afgelopen jaren is er al de nodige ervaring
opgedaan met de Belvedere-werkwijze en de
uitvoeringspraktijk vraagt om breed opgeleide
Belvedere professionals. En dus werd het
tijd voor gerichter onderwijs en onderzoek
op dit gebied. Het doel van dit onderwijs en
onderzoek is om cultuurhistorici, ontwerpers
en planologen op te leiden die over de kennis
en vaardigheden beschikken die nodig zijn om
cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen
met elkaar te verknopen. Het driemanschap
Jan Kolen (VU Amsterdam), Eric Luiten, (TU
Delft), en André van der Zande, (Wageningen
Universiteit) vertellen van hun plannen en
ﬁlosoferen over cultuurhistorie, natuur en
planning.

H

et Belvedere-gedachtegoed blijft niet beperkt tot
concrete projecten. Het eind 2005 gestarte Belvedere
onderwijsnetwerk moet een extra impuls gaan geven aan onderwijs en onderzoek op het raakvlak ruimtelijke
inrichting en cultuurhistorie, aan universiteiten en hogescholen. Drie leerstoelen, gezamenlijk geﬁnancierd door
universiteiten en Belvedere, vormen hiervoor de basis. Door
drie hoogleraren aan te stellen wordt hier een extra impuls
aan gegeven. André van der Zande, directeur generaal bij het
ministerie van LNV is voor vier jaar hoogleraar Ruimtelijke
Planning en cultuurhistorie in Wageningen. Historicus Jan
Kolen is hoogleraar Erfgoed van stad en land en Eric Luiten
hoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp.
We ontmoeten de drie hoogleraren in een van de gebouwen
van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het is misschien wel
het drukste en meest dichtbebouwde stukje Nederland, zo
vlak bij het bedrijvencomplex van het World Trade Center. Dat
brengt ons meteen op de eerste vraag. Planning in het stedelijk gebied heeft al een veel langere traditie in het ontwerpen
met cultuurhistorie dan de planning in het landelijk gebied.
In de stad, zeker in de binnensteden, wordt al eeuwenlang
rekening gehouden met markante, belangrijke, mooie gebouwen. Kunnen de planners van het landelijk gebied nog veel
leren van de stedelijke planners?
Luiten: “In de stad is natuurlijk ook heel erg veel weggehaald,
veel vernietigd. Kijk maar naar buiten hier. Ooit was er een
mooi verkavelingspatroon. Maar dat is verdwenen. Van de
andere kant, als je hier nu echt goed naar buiten kijkt, kun
je ook zeggen dat je de blokverkaveling aan de hand van
othogonale rangschikking van de ﬂatgebouwen nog herkent.
Er is een meter zand opgebracht maar het patroon is nog in
stand.”
Toch denkt Kolen dat in het algemeen de voeling met de
historie in het landschap wat minder sterk is als in de stad.
Maar dat heeft een achtergrond, meent Van der Zande. Het
landschap is de tweede helft van de vorige eeuw op de schop
gegaan maar dat is vanuit staatswege gedaan. “Dat is heel
bewust gedaan, als een groot plan. Het landschap is aangepakt met een heel bewuste visie op dat landschap. En ik denk
ook dat bosbeheerders wel degelijk heel bewust omgaan
met hun eigendom. De sterrenbossen worden met zorg onderhouden, elke boseigenaar kent de geschiedenis van de
rabatten. Bosbouwers hebben wel degelijk die voeling met de
continuïteit.”
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v.l.n.r.: André van der Zande,
Jan Kolen en Eric Luiten

Na zestig jaar
Toch is er blijkbaar een probleem, ook op het platteland en in
de natuur. Blijkbaar - Belvedere is er immers niet voor niets
- is cultuurhistorie toch niet altijd vanzelfsprekend. Kolen
denkt dat we daar ook weer niet te negatief over moeten
zijn. Want in feite is gedurende de hele geschiedenis van de
mensheid de cultuurhistorie als vanzelf meegenomen in elke
ontwikkeling. “Ik denk zelfs dat je kunt zeggen dat het alleen
de afgelopen vijftig jaar niet goed is gegaan. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog hebben we hier in West-Europa geprobeerd
om onzelf juist los te maken van de geschiedenis. Met de
Tweede Wereldoorlog net achter ons, hebben mensen zich
losgegooid van het verleden. Het verleden bracht immers
niets dan slechts. Ik denk dat we daar nu na die zestig jaar
op terug komen. Langzamerhand zien we dat de historie een
goede leidraad kan zijn bij de planning en inrichting van stad
en platteland. Op een grote tijdschaal kun je zeggen dat het
meenemen van de cultuurhistorie in de planning, slechts een
paar decennia lang is veronachtzaamd.”
Rijkswegennet netjes ingepast
Hoe kan een natuurbeheerder of een planner dan de geschiedenis van het landschap gebruiken bij de planning van de
natuur? Eric Luiten is daar heel stellig in. “Natuurbeheerders
moeten zich rekenschap geven van de cultuurhistorie. Ik
durf de stelling aan dat bij de planvorming en de aanleg van
het rijkswegennet vanaf de jaren dertig, er meer rekening is
gehouden met de cultuurhistorie en het landschap dan er nu
gebeurt bij de aanleg van de Ecologische hoofdstructuur. Die
EHS houdt helemaal geen rekening met het bestaande, die
is alleen op basis van strikt ecologische criteria begrensd en
ingericht.”
Van der Zande is het daar niet mee eens: “Er is niet één EHS.
Er zijn overal stukken aangelegd en op de ene plek gaat het
beter dan op de andere. Ik denk dat de ecologische verbindingszones in veel gevallen niet voldoende zijn ingepast.
Daarom heb ik ook wel hoge verwachtingen van de robuuste
verbindingszones.”
“Maar natuurontwikkeling zou enorm kunnen winnen aan
kwaliteit als het beter zou aansluiten op het cultuurlandschap”, vindt Kolen. “Als je ziet wat er momenteel in de
reconstructiegebieden gebeurt. Dat is echt jammer, men is
volkomen los van het landschap bezig, los van de historie.”

Geen regels of verplichting
Laten we het eens over de beheerders hebben. Wat moeten zij
weten over cultuurhistorie? Wat moeten zij doen? Hoe kunnen zij hun werk verbeteren en werken in de Belvedere-stijl?
En wat hebben de drie hoogleraren hen te bieden? De drie
zijn het er over eens dat de probleemstelling van Belvedere,
behoud door ontwikkeling per gebied expliciet gemaakt moet
worden. Wat betekent dat voor dit gebied? Wat moeten we
dan behouden, wat is dat dan ontwikkeling? Jan Kolen meent
de projectenbank van Belvedere de eerste stap is voor beheerders en beleidsmakers: “Het is een enorme hoeveelheid
ervaringskennis waaruit iedereen zijn eigen informatie kan
halen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen gaan
beseffen, gaan ervaren dat ze iets met die informatie kunnen
gaan doen. Dat ze de mogelijkheden van cultuurhistorie zien,
dat de historie je plannen kan verrijken. En dat cultuurhistorie niet iets van regels is of van verplichting”
Traag ontwikkelende landschappen
Maar worden de drie hoogleraren dan een soort procesbegeleiders? Wetenschappers die gaan adviseren hoe je cultuurhistorie en natuurontwikkeling van elkaar kunt laten proﬁteren?
“Ja”, denkt Van der Zande. “Mijn belangrijkste vraag is: wat
beweegt mensen om het op een bepaalde manier te doen en
hoe gebruiken ze daar de historie in? Er wordt ontzettend veel
gepraat over mensen en er zijn heel veel onderzoeken gedaan
naar landschapsbeleving, maar er wordt gewoon geen structureel onderzoek gedaan naar de beleving van de historie van
landschappen. Hoe zien mensen het landschap in een historische context?”
Luiten wil ontwerpers gaan opleiden die voordat ze gaan
plannen, zich expliciet de vraag stellen: Waar komt dit landschap vandaan? Waarom ziet het er uit zoals het er uit ziet?
Kolen: “Mij lijkt het interessant om onderzoek te doen naar
ruimtelijke transformaties. Hoe gaan we in onze samenleving
om met traag ontwikkelende landschappen? Enerzijds willen
we die landschappen met rust laten, zich laten ontwikkelen,
maar anderzijds staan al die landschappen onder druk en
daar moeten we een antwoord op hebben.”
Geert van Duinhoven en Ido Borkent
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Verborgen erfgoed
in ons bos
De Nederlandse bossen zijn enorm gevarieerd.
Dit is onder andere te danken aan de sporen
die onze voorouders hebben nagelaten om
in hun levensonderhoud te voorzien, te
overleven of om hun omgeving te verfraaien.
Daaraan hebben veel van onze bossen hun
speciﬁeke charme te danken. Toch staat dat
streekeigen karakter van onze bossen onder
druk, enerzijds door gebrek aan kennis
over de cultuurhistorie en anderzijds door
veranderende beheersopvattingen.
— Patrick Jansen en Mark van Benthem

D

bron Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

e bossen in ons drukbevolkte en intensief gebruikte
land zijn bijzonder rijk aan cultuurhistorische elementen. Overal kun je ervaren dat de mens de bossen heeft vormgegeven. De mens was op zoek naar water,
was bezig met de verfraaiing van zijn omgeving of wilde zijn
akkers verdedigen tegen wildvraat. En dat zit allemaal in
het geheugen van het bos gegrift. Weet u bijvoorbeeld wat
tochten, balkengaten, kielspitten of pollen zijn? Tochten
waren open plekken voor de houtsnippenvangst. Pollen zijn
heuveltjes van plaggen of opgeworpen aarde die dienden als
afbakening van grenzen. In tegenstelling tot tochten kun je
deze pollen nog her en der terugvinden, bijvoorbeeld op de
grens van de gemeente Arnhem en Ede. Elke zaagmolen had
zijn eigen zogenaamde balkengat. Hier werd het hout ‘gewaterd’, wat onder andere de duurzaamheid en de stabiliteit van
het hout ten goede kwam. Ook hiervan kunnen we nog mooie
voorbeelden terugvinden, bijvoorbeeld op landgoed Twickel
waar nog steeds een balkengat in gebruik is. Het Geldersch
Landschap is van plan om sommige balkengaten op haar terrein weer in ere te herstellen.
Voor sommige mensen hebben alleen zeer oude elementen
cultuurhistorische betekenis. Voor ieder persoonlijk kunnen
ook elementen uit grootmoeders tijd grote waarde hebben.
Zo zijn er bijvoorbeeld veel historische elementen uit de tijd
van de grote ontginningen. Bijvoorbeeld de zogenaamde kiel-

Één van de oudste
laanbeplantingen
van Nederland langs
de Italiaanse weg bij
Doorwerth
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bron collectie Ruud Schaafsma

bron collectie Landgoed Den Treek

bron collectie Berthus Maassen

Veel vennen en poelen,
zoals hier gebruikt
voor het wassen van
schapen, kwamen na
de heidebebossingen
in het bos te liggen

spitten. Dat zijn ondiepe greppeltjes om grenzen te markeren. In de gemeentebossen van Epe zijn ze nog steeds terug te
vinden. In deze bossen zijn ook prachtige voorbeelden te vinden van brandsingels, die nog steeds actief in stand worden
gehouden vanuit cultuurhistorische overwegingen. Ondanks
het feit dat het bosbeheer grote veranderingen heeft ondergaan in deze boswachterij, wordt zo toch geprobeerd het speciﬁeke historische karakter van dit bos in stand te houden.
Weten wat je hebt
Tot op de dag van vandaag verdwijnen echter historische
boselementen. Als dit bewust gebeurt op basis van een goede
belangenafweging, dan is hier in principe weinig op tegen.
De meningen kunnen dan nog uiteenlopen, maar er is tenminste een afgewogen beslissing genomen. Wat wel kwalijk
is als het onbewust gebeurt. Dan gaan historische waarden
verloren zonder dat er goed over is nagedacht. Daarom is het
ook zo belangrijk dat er aandacht komt voor dit onderwerp.
De instandhouding van cultuurhistorische waarden in bosgebieden begint met de erkenning van de waarde ervan. Als de
interesse is gewekt, is de volgende stap te ‘weten wat je hebt’.
Er zijn slechts weinig bossen die volledig geïnventariseerd
zijn op het voorkomen van cultuurhistorische elementen.
Toch begint er interesse voor dergelijke inventarisaties te
komen. De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld een

pilot-project op de West-Veluwe uitgevoerd, waarbij met de
nieuwste technieken, waaronder het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN), een cultuurhistorische inventarisatie is
uitgevoerd. Tot veler verassing zijn er veel ‘nieuwe’ elementen
op deze wijze opgespoord. In 2006 zal het Nederrijkswald bij
Nijmegen aan de beurt zijn voor een grondige inventarisatie.
Om geen elementen over het hoofd te zien wordt hierbij een
combinatie van methoden en informatiebronnen gebruikt:
veldverkenning, luchtfoto’s, het AHN bestand, archieven,
historische kaarten, mondelinge overlevering, oude beheersplannen, (oude) veldnamen, (regionale) monograﬁeën en
interviews met lokale deskundigen. Oude streekbewoners
worden vaak over het hoofd gezien, maar zij kunnen een
belangrijke bron van informatie en inspiratie zijn. Zij weten
vaak nog hoe het er vroeger aan toe ging, hoe het terrein er uit
zag en hoe er beheerd werd.
Wel of niet bewaren?
Als je eenmaal weet wat je hebt, is het de volgende stap om
vast te stellen hoe je met de cultuurhistorie om wil gaan in het
beheer. Mogen bepaalde elementen of structuren verdwijnen
of willen we ze actief in stand houden?
Het heeft geen zin om het bos zoals het nu is volledig intact
te willen laten en te veranderen in een openluchtmuseum: de
geschiedenis kan nu eenmaal niet bevroren worden. Een deel
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Tijdens de heideontginningen eind 19e,
begin 20ste eeuw,
zijn veel historische
elementen verdwenen.
Er zijn echter ook elementen voor teruggekomen.

s Afbeelding
midden: Historische
kaarten zijn een
uitstekend startpunt
voor boshistorisch
onderzoek
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van ons ingrijpen maakt immers ook geschiedenis, de daden
van nu zijn de cultuurhistorie van morgen. Het is daarom
belangrijk om bewust te kiezen en in te grijpen met respect
voor het verleden. Talloze factoren spelen een rol bij de beslissing om iets al dan niet te bewaren. Het moet bijvoorbeeld
wel betaalbaar zijn. Ook de invloed van cultuurhistorisch
beheer op andere bosfuncties is van belang. Is cultuurhistorie
bijvoorbeeld goed te combineren met de natuurwaarde of
staat het er haaks op? En wat is de cultuurhistorische waarde
van het betreffende element? Zeldzame, gave, kenmerkende
elementen met een hoge belevings- en informatiewaarde zijn
van belang om in stand te houden. Unieke, onvervangbare
elementen moeten absoluut bewaard blijven.

Jan Huttinga

Boombos: het bos van de
dansende bomen

Beheersstrategieën
Als u besluit om een bepaald element actief te beheren, dan
zult u op basis van de beschikbare informatie moeten beslissen welke beheerstrategie u kiest en welke werkzaamheden
u gaat uitvoeren. Voor het beheer van cultuurhistorische elementen worden doorgaans vier strategieën onderscheiden:
behouden, accentueren, restaureren en reconstrueren. De
keuze voor een strategie wordt bepaald door de vorm, functie
en gebruik van het cultuurhistorische element en de doelen
van de beheerder. De behoudstrategie is gericht op het behoud van aanwezige waarden en karakteristieken van het cultuurhistorische element. De strategie is met name van belang
bij elementen die nog vrij gaaf zijn of die men niet meer kan
of wil restaureren of reconstrueren. Het is goed om te realiseren dat maar weinig cultuurhistorische elementen zonder
menselijk ingrijpen in stand gehouden kunnen worden.
Accentueren gaat een stap verder dan de behoudstrategie.
Er worden namelijk ook werkzaamheden uitgevoerd om
het element meer te laten opvallen. Het element zelf wordt
echter niet wezenlijk veranderd. Bij restauratie wordt het
element teruggebracht in de oorspronkelijk staat. Sommige
elementen hebben echter niet maar een enkele ‘ oorspronkelijk staat’, maar hebben zich in de loop der tijd regelmatig
aangepast aan de omstandigheden en modegrillen. Het is in
dergelijke gevallen van belang een referentiemoment en het
daarbij behorende beeld vast te stellen of het cultuurhistorische element niet te zien als iets statisch, maar iets dat zich
dynamisch ontwikkelt (behoud door ontwikkeling).
Reconstructie tenslotte is een strategie die is gericht op het
herstellen van een oorspronkelijk cultuurhistorisch element
waar weinig tot niets meer van over is, anders dan de wetenschap dat het er ooit was. Soms is niet voldoende bekend
over de oorspronkelijke vorm voor een goede reconstructie.
In dergelijke gevallen heeft reconstructie niets te maken met
aandacht voor een historisch landschap, maar meer met de
behoeften uit onze eigen tijd.

bron Geldersch Landschap en Gelderse kasteelen

Veekeringswal op één
van de eerste grote
landbouwontginningen
op de Veluwe uit het
begin van de 19e eeuw:
De Dellen bij Heerde

Patrick Jansen

Een pol met grenspaal
op landgoed Planken
Wambuis bij Arnhem

Brandsingel in het
gemeentebos van Epe

Patrick Jansen

Cultuurhistorie als doelstelling
Cultuurhistorie heeft als groot voordeel dat het vaak uitstekend is te combineren is met andere bosfuncties. Tevens
wordt een landschap waarin het verleden zichtbaar is, over
het algemeen hoger gewaardeerd dan een landschap waarin
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Sagen en legenden
Cultuurhistorie in het bos kan verder gaan dan alleen het tastbare. Ons land is bijzonder rijk aan sagen, legenden en volksverhalen die zich afspelen in onze bossen. Deze verhalen
worden vaak enorm gewaardeerd. Boswachters vertellen ze
tijdens excursies en soms zijn ze zelfs het centrale thema. De
populariteit van deze verhalen wordt op deze manier handig
gebruikt om het draagvlak voor bos en natuur te vergroten.
Dergelijke verhalen kunnen met de nodige creativiteit trouwens ook een inspiratiebron zijn bij het beheer of bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Ook verhalen van jongere datum kunnen een bron van inspiratie en kennis zijn. De verhalen van oude collega’s, de zogenaamde ‘oral history’ over het vroegere beheer zijn niet alleen
leerzaam, maar ook erg inspirerend. Ze openen de ogen voor
andere zienswijzen en nuanceren daarmee je eigen tijdgebonden beeld op het bosbeheer. Vaak hebben ze ook nog wel een
paar aardige anekdotes in huis.
Verborgen erfgoed
Het Nederlandse bos staat bol van de sporen van onze
voorouders. Nu is dat nog voor een groot deel verborgen,
zowel fysiek als in de hoofden van bosbeheerders. Om te
voorkomen dat sporen uit het verleden en het daarmee samenhangende karakter van bossen verdwijnt, vraagt Probos
meer aandacht voor dit onderwerp en informeren we collega’s, het publiek en relevante organisaties. Zo zullen er in
2006 regelmatig evenementen georganiseerd worden, zoals

bijvoorbeeld de in dit vakblad aangekondigde excursie in
het Nederrijkswald en het symposium over de rol van cultuurhistorie als inspiratiebron voor aanleg en beheer. Het is
de bedoeling hiermee de teloorgang van een deel van onze
historische boselementen, en het hiermee samenhangende
streekeigen karakter van onze bossen te voorkomen.◆
Patrick Jansen en Mark van Benthem
Stichting Probos

bron collectie Jos van Deelen

dat verleden is verdwenen. Zo draagt cultuurhistorie bij aan
de belevingswaarde, hetgeen van belang is voor de recreatieftoeristische waarde van een gebied. Steeds meer wordt hier
op ingespeeld, bijvoorbeeld met historische wandel- en ﬁetsroutes. Cultuurhistorie is vaak ook uitstekend te combineren
met houtproductie, omdat deze functie zo’n belangrijke
plaats heeft ingenomen in de geschiedenis van ons bos. Soms
is het zelfs een voorwaarde voor instandhouding van bepaalde historische elementen, zoals hakhout en lanen.
Cultuurhistorie staat weliswaar lijnrecht tegenover de eerste
doelstelling van natuurbehoud, namelijk natuurlijkheid.
Maar cultuurhistorie is wel uitstekend te combineren met de
tweede doelstelling van natuurbehoud, namelijk biodiversiteit. Veel cultuurhistorische boselementen dragen namelijk
in sterke mate bij aan de heterogeniteit in het bos. Zo kunnen
ze zorgen voor gradiënten en speciﬁeke habitats. Denk maar
aan muurvarens op oude bouwwerken, zeldzame mossen in
essenhakhout en het belang van oude lanen voor allerlei paddestoelen en holenbroeders.
Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen heeft deze
gunstige eigenschap van de cultuurhistorische functie herkend. Zij beheren van oudsher veel landgoederen en historische gebouwen. Hierdoor zit de verwevenheid tussen cultuurhistorie en biodiversiteit in de aderen van deze organisatie
en staat deze relatie bij hen centraal in veel terreinen. Vanuit
cultuurhistorie zoekt men vervolgens naar win-win-situaties
voor de andere functies van het bos.

Informatie
In dit artikelen zijn slechts een paar voorbeelden genoemd van
de tientallen historische elementen die we in onze bossen terug
kunnen vinden. In het boek ‘Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer’ van Stichting Probos en Het Geldersch
Landschap wordt een groot deel van de bestaande elementen
beschreven (boek verkrijgbaar bij Stichting Probos en in de boekhandel). Het geeft informatie over de geschiedenis en over de wijze
waarop deze elementen behouden kunnen worden. Het boek is
bedoeld om de belangstelling en waardering voor deze elementen te
vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van
het rijke culturele erfgoed dat in onze bossen verborgen ligt.
In het boek staan de volgende elementen beschreven:
Boombos, brandsingels en brandstroken, stinzenbossen, markante
bomen, lanen en bomenrijen, bladakkers, tochten en hertenkolken,
pestbosjes, sprengen en wijerds, bospoelen, rabattenbos en greppels, boswallen, Celtic ﬁelds, historische wegen en paden, heuvels
en kuilen.
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▲ Al aan het begin van
de 20ste eeuw waren de
sprengenbeken van recreatief belang getuige
verschillende prentbriefkaarten uit die tijd

