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Begonnenalsdeelvaneenstageverslagisditoverzichtgeleidelijkuitgegroeidtothet
voorUliggendeboek.Metdezebewerkingwaseenonverwachtgrotehoeveelheidtijden
arbeidgemoeid;gelukkigwerddeauteursteedsweergestimuleerddooropbouwendekritiek
vanvelen.
Bijhetverschijnenvanditwerkgaatdanookdedankvandeschrijveruitnaaral
degenendiehetmanuscripthebbenvoorzienvanopmerkingenensuggestiestenaanzienvan
opbouweninhoud.InhetbijzonderzijnditdeledenvandeWerkgroepLandschapstypologie,
deredactievandereeksLandschapsstudiesenderedactievanStiboka (irej.Ruyten).Ook
iseenwoordvandankopzijnplaatsvoordeverzorgingvandefigurendoordetekenkamsr
vanStiboka.
NietindelaatsteplaatswildeauteurhierhetMinisterievanCultuur,Recreatieen
Maatschappelijkewerkvermelden.Dezepublikatiekonnedetotstandkomendankzijdedoor
ditministerieaandeWerkgroepLandschapstypologieverleendesubsidie.

IX

1 Inleiding

1.1 VOORGESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK
In1977vinghetMinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerkaanmetde
voorbereidingvanhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbescherming.Dewerkzaamheden
aanditstructuurschemaomvattenondermeerhetopstellenvaneenveiligstellingsprogrammavoormiddellangeenlangetermijn.Omeenverantwoordekeuzetekunnendoenwerd
eencultuurlandschapstypologienoodzakelijkgeacht.Daarbijkonmenmoeilijkuitde
voetenmetbestaandetypologieën.DezebesloegenslechtsdelenvanNederlandofwarencm
andereredenennietgeschiktvoortoepassinginderuimtelijkeordening.
NavoorbereidendwerkdooreenkleinewerkgroepvandeNWC (deNatuurwetenschappelijke
CommissievandeNatuurbeschermingsraad)werddaaromeenaantalprofessionelebeoefenaren
vandehistorischegeografieuitgenodigdvooreengedachtenwisselinginmaart1978.HieruitkwamdeWerkgroepTypologievanhetNederlandseCultuurlandschap (ookwel:Werkgroep
Landschapstypologie)voort.
Indeloopvan1978en1979kwamdewerkgroepeenaantalmalenbijeenenwerdeen
grootaantalmogelijkhedenvoortypologieënaangedragenenbesproken.Uiteindelijk
vondendeledenvandegroepelkaarineentweetalformeleindelingen,éénvandebewonings-enéénvandeperceelsvormen.Dezetweeindelingen,geformuleerddoordewerkgroepledenJ.SchuijfenJ.A.J.Vervloet,wordeneldersinditrapportweergegeven (zie
3.1.9en4.1.10).
Opdatmomentwerddenoodzaakgevoeldvaneennaderonderzoek,teneindedebeide
typologieënuittewerkenenindepraktijktetoetsen.Geenvandewerkgroepledenhad
hiertoetijdofgelegenheid,watertoeleiddedatschrijverdezes (toennogstudent
historischegeografie)alsstagiairwerdaangetrokken.
Destagewerdgedurendedemaandenoktobert/mdecember1979vervuldbijdeStichting
voorBodemkarteringteWageningen.Dedagelijksebegeleidingwasinhandenvandrs.J.A.J.
Vervloet,aldaarwerkzaamalshistorisch-geograafentevenslidvandewerkgroep.
Gemiddeldwerdéénkeerpermaandverslaguitgebrachtaandevoltalligewerkgroep.

1.2 HET LITERATUURONDERZOEK
Deeerstewerkzaamhedenbestondenuithetinwerkenindematerie,metnamedoorhet
verzamelenvandebelangrijksteenbestbereikbareliteratuur.Deopdezewijzebijeengebrachtetypologieënwerdenvervolgensonderlingvergelekenenbeoordeeldophunbruik-

1. Voordenotenzieblz.72

baarheidvoordenieuwteontwerpencultuurlandschapsindeling.
Hetresultaatmaaktedeeluitvanhetinjanuari1980verschenenstageverslag(Renes,
1980).Hetonderzoeknaardeuiteindelijketypologiewastoennognietafgerond.De
werkgroepvondechterhetvergelijkendeliteratuuronderzoekinteressantgenoegomte
opperenditvasteenwatruimereverspreidingtegeven.Eendergelijkepublikatiewaser
bovendiennogniet.WelbestondendeoverzichtenvanlandschapsstudiesdoorBlom-VanTeijn
(1978)enVanAlffetal. (1975),maarbeidezijnzeersummierengaanslechtsopeen
paarhistorisch-geografischetypologieënin.
Dezepublikatievormteenaangevuldeenlichtgewijzigdeweergavevanhetinventariserendedeelvanhetstageverslag.
Uitdevoorgeschiedeniskunnenderelatiefgeringepretentiesvanditliteratuuroverzichtalwordenafgeleid.Vanbelangwasindeeersteplaats,datdewerkgroepdekoers
alhaduitgezetinderichtingvanapartetypologieënvanbewonings-enperceelsvormen,
beideopformelegrondslagen2-dimensionaal (enkeldeplattegronden).Ditleiddede
aandachtalmeteenafvanmeerfunctioneelen/ofgenetischgerichteindelingenenvan
landschapsbeeldstudies.Daarnaastwerdmeergekekennaarapartebewonings-enperceelsvormenindelingendannaargeïntegreerde.
Indetweedeplaatsvormdehetliteratuuronderzoekslechtseenonderdeelvansecundair
belangbinnenhetheleonderzoek.Hoofddoelwashetverderontwikkelenvandeconcepttypologieënzoalsdiedoordewerkgroepwarenvoorgesteld.Daaromwerdenaanditliteratuuronderzoekslechtsenkelewekenbesteed.Eenuitgebreidonderzoekindebibliotheken
vandediversegeografischeinstituteninonslandhadongetwijfeldmeeropgeleverd,maar
datzouteveeltijdhebbengekost.
Hetzaldanookduidelijkzijndatgeenaanspraakwordtgemaaktopvolledigheid.
1.3 EEN AANTAL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Inhetvoorgaandewerdaleenaantaltermengebruiktdienaderetoelichtingbehoeven.
Wewillenhierkortopdebelangrijkstebegrippeningaan.
Onder classificeren

wordtverstaan:hetgroeperenvanobjectenopbasisvanovereen-

komstigeeigenschappenvandeteclassificerenobjectenófopgrondvanrelatiestussen
deobjecten,diezelfverschillendkunnenzijn (Hauer&VanderKnaap,1973,p.30).Zijn
deverschillendegroepenbenoemd,danwordtgesprokenvaneen
Erkanonderscheidwordengemaakttussen monothematische

typologie.
en polythematische

typologieën.

Monothematischetypologieënzijngebaseerdopéénonderwerp,bijvoorbeeldperceelsvorm.
Polythematischetypologieënontstaandoormeerdanéénonderwerpalsbasistegebruiken
voorhetindelen (bijvoorbeeldbewoningsvorm,perceelsvormengrondgebruik).
Eentypologiekanuitgaanvandevormen,zoalsdieinhetlandschapzelfofoptopografischekaartenherkenbaarzijn.Menspreektdanvan formele typologieën.Daarnaastis
hetmogelijkbijvoorbeeld functionele

of genetische

indelingenteontwerpen.Bijfunctio-

neleindelingenwordtvooralgekekennaarfunctionelesamenhangen.Indelingenalsdie
inpermanenteentijdelijkeeninagrarischeenniet-agrarischenederzettingenbehoren
hiertoe.Bijgenetischeindelingenstaatdewordingsgeschiedenis (degenese)centraal
(zieookparagraaf3.1.1).

Indezepublicatieligtdenadrukinsterkemateopformeletypologieën.Daarbijgaat,
zoalsgezegd,deaandachtvooraluitnaardeplattegrond.Weinigaandachtiservoorde
zogenaamde'landschapsbeeld'-studies,dieweltotdeformeletypologieënbehorenmaar
meermetdederdedimensiewerken (vooreenoverzichthiervan:DeVeeretal.,1977).
Daarnaastzijnindelingenopgenomendiezowelvanvormenalsvanfunctioneleverbanden
uitgaan.Inhetbijzonderisdithetgevalbijdeinhoofdstuk2behandelde(polythematische)typologieën.Echtegenetischeindelingenzijnbuitenbeschouwinggelaten.
Hetligtindebedoelingdaarlater,ineenanderverband,uitgebreidopterugtekomen.
Welbevattenverschillendevandebesprokenindelingengenetischeelementen.
Indegeciteerdetypologieënisdedaargebruikteterminologiegehandhaafd.Bijde
besprekendegedeeltenwordtechtereenmeergestandaardiseerdbegrippenapparaattoegepast.
Zowordt'bewoningsvorm'gebruiktinplaatsvanhetvaakgehanteerde 'dorpsvorm'.Ook
hebbenhierdetermen 'perceel'en 'kavel'eenverschillendeinhoud.
Hetbegrip bewoningsvorm duidtopderangschikkingvangebouwentenopzichtevan
elkaarenvanhetwegenpatroon.Omdatnaastdorpenookgehuchtenenverspreidebebouwing
wordenonderscheidenenbekeken,verdientdetermbewoningsvormdevoorkeurbovendorpsvorm.
Ondereen kavel wordtverstaan:eenaaneengeslotenstukgrondvanééngebruikeromgevendoorgrondvananderegebruikersofdoorwegen,waterlopenenspoorbanen (Andringa,
1977,p.6).Hetbegrip perceel wordthiergelijkgesteldaan'topografischperceel',
zoalsgedefinieerdindevoorschriftenenMededelingenvoordeCultuurtechnischeInventarisatieNederland (VanWijketal.,1979,p.4):'eenstukgrondomgevendoorkavelgrenzenen/ofdoorduidelijketopografischegrenzenalssloten,heggen,houtwallenen
dergelijke'.Daarbijwordtopgemerktdatookeenscheidingtussentweecultuurtoestanden
(bijvoorbeeldtussenbouwlandengrasland)wordtbeschouwdalseentopografischegrens.
Andersgezegd:perceelduidtopeen,opdetopografischekaartzichtbare,landschappelijkeeenheid;kavelopeengebruikseenheid.
Debegrippen'perceel'en'kavel'verhoudenzichtotdebegrippen 'percelering'en
'verkaveling'alsindeDuitseterminologie 'Parzelle'zichverhoudttot 'Flur'.Deeerste
duidtopdekleinsteeenheid,deandereophetgroteregeheel.
1.4 OPBOUW VAN HET VERSLAG

Inhoofdstuk2wordteenaantalpolythematischelandschapstypologieënweergegeven.
BegonnenwordtmetdievanDemangeon,dieonderandereKeuningtotvoorbeelddiende.Van
laatstgenoemdezijneenpaarlandelijkeindelingenopgenomen (waaronderdieuitdeAtlas
vanNederland)eneenregionale (voorhetOostnederlandsezandgebied).Anderebekende
indelingenvandeNederlandsecultuurlandschappenzijndievanBijhouwer,Visscherende
Contact-CommissievoorNatuur-enLandschapsbescherming.
Inregionaleonderzoekenwordenvaakpolythematischetyperingengebruikt.Nadeelis
datdezezichinveelgevallenslechtlenenvoorgebruikbuitenhetbijdatonderzoek
2
behandeldegebied. Regionaleindelingenspeleninditstukdanookslechtseengeringe
rol. Erzijnerwelenkeleopgenomen,alsvoorbeeldofnadereuitwerkingvaneenbepaaldaspect,ofomdateraangrijpingspunteninzittendieookineenlandelijketypolo-

giekunnenwordenverwerkt.
Naastdepolythematischetypologieënzijnermonothematische.Daarbijwordtingegaan
opéénaspect,bijvoorbeelddebewoningsvormofdepercelering.Inhoofdstuk3worden
indelingennaarbewoningsvormbehandeld.Nadatinparagraaf3.1eenalgemeenoverzicht
vandebelangrijksteindelingenisgegeven,wordendezetypologieëninparagraaf3.2per
onderdeelmetelkaarvergeleken.Opanalogewijzewordeninhoofdstuk4deperceelsvormenindelingenbehandeld.
Evenalsbijdepolythematischeisbijdezemonothematischetypologieënweinigaandacht
geschonkenaanregionalestudies.DeperceelsvormenindelingvanSnacken (LandvanWaas)
isweergegevenvanwegedeinteressantewerkwijzeendeduidelijkebegripsafbakeningen.
OokisopgenomeneenstudievanBüroBügel/VandeDijk,gemaaktinopdrachtvande
ProvincialePlanologischeDienstvanFriesland.Dezeindelingiszeerrecentenpraktijkgericht.
Inhoofdstuk5wordtnogingegaanopeenaantalmethodenomsituaties (metnameinde
tijd)metelkaartevergelijken.
Debijdragewordtbeslotenmeteenaantalconclusies.

2 Polythematische landschapstypologieën

2.1

INLEIDING

Indithoofdstukzaleenaantalpolythematischelandschapstypologieënwordenbehandeld.
Hieronderwordentypologieënverstaandiegebaseerdzijn opmeerdanéénonderdeelvan
hetlandschap.Meestalzijndaarvanbewoningsvorm,perceleringenbodemgebruikdebelangrijkste.
DecennialangzijninNederlanddeverschillendetypologieënvanKeuningtoonaangevendgeweest.Dezeheeftzichdaarbijinhogematelatenleidendoorhetwerkvande
FransegeograafDemangeon.Hetisdaaromzinvolditoverzichtmetlaatstgenoemdeaante
vangen.Vervolgenswordtaandachtbesteedaaneenaantalanderelandelijkeindelingen.
Aanheteindvanhethoofdstukwordtnogingegaanopenkeleregionaletypologieën.
2.2 DEMANGEON 1942

UitgangspuntvanDemangeon (1942)iseentweedelingingebiedenmetgeconcentreerdeen
gebiedenmetverspreidebewoning. Deverspreidebewoningwordtmetnameonderverdeeld
naardegenese.Voordenadereverdelingvandegeconcentreerdebewoningwordtechter
vooralgekekennaardeliggingvanhetcultuurland (Demangeon,1942,p.185-202).
Devolledigeindelingzieteralsvolgtuit:
ALestypesd'agglomération
1levillageâchampsassolés
2levillageàchampscontigus
3levillageâchampsdissociés
BLestypesdedispersion
1ladispersionprimaire,d'Sgeancien
2ladispersionintercalaire
3ladispersionsecondaire
,
4ladispersionprimaire,d'âgerécent.
2.3 KEUNING - 1938, 1951
DeGroningsehoogleraarH.J.Keuningis,innavolgingvanmetnameDemangeon,steeds
vastblijvenhoudenaaneentyperingopbasisvanzowelbebouwingals (liggingdaarvan
tenopzichtevanhet)cultuurland.In1938vervaardigdehijeenkaartbijeenartikel
overdelandelijkebewoninginNederland (Keuning,1938).
DekaartwerdovergenomendoorMulderinhetHandboekvoordeGeografievanNederland
(Mulder,1951,p.284).Daarbijwerddelegendaverkortvan12
tot
11eenheden,doordat
dedorpenvandeDuinstreeknietmeeralsapartecategoriewerdeningetekend,maarwerden
samengevoegdmeteenanderegroep 'onvolledigeesdorpen',dievanhetrivierkleigebied

A. Geconcentreerde nederzettingen met
gesloten bouw- en weilandcomplexen
1. es-nederzettingen
(verschillende vormen)
2. terp-nederzettingen en
aanverwante typen
3. uitgegroeide es-dorpen
van het Brabantse type
4. met es-dorpen verwante
nederzettingen van het
rivierkleigebied,
de Zeeuwse eilanden
en de Duinstreek
5. straatdorpen met
..Gewannen"
(Hesbaise type).

B. wegdorpen met opstrekkende landerijen
6. wegdorpen op hellende terreinen
7. laagveenontginningen
hoogveenrand wegdorpen
9 kanaalveenkolonien van liet hoogveen
10. dijkdorpen der oude zeekleipolders
C. 11. verspreide nederzettingen dei jongere polders

Fig. 1.Landelijke nederzettingsvormen volgens Keuning (1951). Bron:De Boer, Entrop
& Tack (1976).

endeZeeuwseeilanden.Ditresulteerdeindekaartdiehieralsfiguur1isweergegeven.
Belangrijkstecriteriumisdebewoningsvorm,insamenhangmethetcultuurland (o.a.
depercelering).Voordeonderverdelingvandehoofdcategorieën (vooralvanB)issterk
uitgegaanvanhetnatuurlijksubstraateneendeelvandebegrippenisgenetischgetint.
DeindelingvertoontduidelijkeovereenkomstenmetdievanDemangeon,alzijnerook
verschillen.ZokomttypeA2vanDemangeonongeveerovereenmetKeunings 'wegdorpenmet
opstrekkendelanderijen'.DemangeonheeftechterzijntypeAltenauwomschrevenomhet
Q

geheelvandeNederlandseesdorpentekunnenomvatten.
Zekermogendeverspreidenederzettingen (BIt/mB4bijDemangeon,CbijKeuning)van
debeideauteursnietaanelkaargelijkwordengesteld.Hetprobleemishierbij,dat
Keuningnietconsequentisgeweestinzijnonderscheidgeconcentreerd-verspreid.Totde
'esnederzettingen (verschillendevormen)',vallendonderdegeconcentreerdenederzettingen,
zijnookde 'eenmansessen'gerekend.Ditheefttotgevolgdatgrotegebiedenvande
AchterhoekenTwente,diegekenmerktwordendoorverspreidebebouwing,hierwordengerekendtotdegebiedenmetgeconcentreerdenederzettingen.Datzelfdegeldtvoorde
(secundaire)verspreidebewoninginhetterpengebied (typeA2).Dejongereverspreide
bewoningtemiddenvananderetypenisnietalsapartecategorieonderscheiden.UiteindelijkblijvenvoorcategorieCalleennogdeverspreidenederzettingenvandejongere
poldersover.Wekunnendaaromwelstellendatdekaarteenvertekendbeeldgeeften
leidttoteensterkeonderschattingvanhetvoorkomenvanverspreidebebouwing.
2.4 KEUNING - 1964
Hetblad 'Nederzettingsvormen'indeAtlasvanNederland (1963-1977),hierweergegeven
alsfiguur2,issamengestelddoorKeuningenvertoonteenduidelijkeverfijningten
opzichtevandevoorgaandekaart.Hetaantalcategorieënisuitgebreid.Anderecategorieënzijnvannaamveranderd.Weggevallenishetonderscheidinhoofd-ensubtypen:
debegrippenstaanophetzelfdeniveau.
Hetaantalvariabelenisgroot.Uitdelegendablijktdatvooraldebewoningsvorm,
vaakinsamenhangmet.decultuurgrond,alsindelingscriteriumisgebruikt.Zoworden
'esdorpenvanhetBrabantsetype'onderscheidenopgrondvandeaanwezigheidvanéén
centraalcomplexbouwlanden.Hetterpengebiedwordtaangegevenals 'verspreidenederzettingsvormvanhetFriesetype'opgrondvanhetfeitdat,hoewelinterpdorpengeconcentreerdebebouwingvoorkomt,deboerderijen (die'hetwezenlijkedeeluitmakenvan
hetcultuurlandschap')verspreidstaan.Zowelbewoningsvormalsbodemgebruikspeelteen
rolbijhetonderscheidenvan 'wegdorpenopbasisvanoorspronkelijkgemengdbedrijf'.
Ookdegenesespeelteenrolinlaatstgenoemdbegrip.
Daarnaastzijnechter,evenalsbijdevorigekaart,nogandereonderscheidingscriteria
gebruikt,zoalshetnatuurlijksubstraat (hoogveen,laagveen,zeeklei)endeaardvande
nederzettingsas (kanaal-versuswegdorpen).Overhetalgemeenspeeltdepercelering
slechtseengeringerol.Indegevallenwaarinwordtgekekennaardecultuurgrondligt
denadrukinsterkemateophetbodemgebruik.
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jEsdorpen Drentstype

K%%il Variant: terpgehuchten

Variant: esgehuchten
Variant: buurtschappen van hoevenzwerm

^ ^ ^ Verspreide hoeven inveen-of kleigebied
F^XVI Wegdorpen op basisvan oorspronkelijk
^ W \ , 9 e m e n üd bedrijf

Variant: esdorpen Veluwse type

^$$SJ Variant: wegdorpen Vlaams type

Esdorpen Brabantse type

BSJffl Wegdorpen der hoogveenranden

I lypeTaPnedeedulnstrTkenenwaddeneilanden
E E S Kanaaldorpen der hoogveengebieden
1Incomplete esdorpen:
£g%gj| Wegdorpen der laagveenontginningen
typevan derivier- enzeeklei
,,,/,.
Incomplete esdorpen: Zuidlimburgse type
Y ^ . We9dorpen der °Udere 2eekle'Polders
Verspreide nederzettingsvorm van het Friesetype [
j ^ n f e u w e ontgmnfngm0 n i " g ** '""^ P ° ' d e r S
Fig. 2.Nederzettingsvormen volgens Keuning in Atlas van Nederland. Bron:De Boer,
Entrop &Tack (1976).

Devolledigelegendavandekaartzieteralsvolgtuit:
-EsdorpenDrentstype
-Variant:esgehuchten
-Variant:buurtschappenvanhoevenzwerm
-Variant:esdorpenVeluwstype
-EsdorpenBrabantstype
-Incompleteesdorpen:typevandeduinstrekenenwaddeneilanden
-Incompleteesdorpen:typevanderivier-enzeeklei
-Incompleteesdorpen:Zuidlimburgstype
-VerspreidenederzettingsvormvanhetFriesetype
-Variant:terpgehuchten
-Verspreidehoeveninveen-ofkleigebied
-Wegdorpenopbasisvanoorspronkelijkgemengdbedrijf
-Variant:wegdorpenVlaamstype
-Wegdorpenderhoogveenranden
-Kanaaldorpenderhoogveengebieden
-Wegdorpenderlaagveenontginningen
-Wegdorpenderouderezeekleipolders
-Moderneverspreidebewoningderjongepoldersennieuweontginningen.
N.B.Gebiedenwaar 'hetoorspronkelijkeaspectvanhetcultuurlandschapgeheelverloren
gaat'zijnopdekaartaangegevendooreenextraraster.
VergelijkingmetdekaartinhetHandboekvoordeGeografievanNederland (zie2.3en
figuur1)leertdateenaantalverbeteringenisgerealiseerd.Enkelegebiedendieopde
ouderekaartnaaronzemeningtenonrechtetotdegeconcentreerdenederzettingenwerden
gerekend,zijnhierinderdaadaangeduidmettermenals 'buurtschappenvanhoevenzwerm',
'verspreidenederzettingenvanhetFriesetype'en 'verspreidehoeveninveen-ofkleigebied'.Derecenteverspreidebebouwing,zoalsdieonderanderetevindenisinde
jongeheideontginningen,isechternogaltijdnietopdekaartweergegeven.
Erisnögeenaantalproblemengebleven.ZeeruitgebreidzijndezebehandelddoorVan
Hoof (1968).Dezevroegzichonderandere (terecht)afofdorpenmetvoldoendegrasland
omheideveldenoverbodigtemaken,daaromincompleteesdorpenmogenwordengenoemd.
Eenanderpuntishetfeitdathet 'Friesetype'zichookuitstrektovereenbehoorlijkdeelvandeprovincieGroningen,terwijleensoortgelijktypeookinZeelandvoorkomt.Determ 'Fries'ishierdustebeperkt.
Ookindetijdsdimensiewringthetenigszins.Zowordtbijde 'wegdorpenopbasisvan
oorspronkelijkgemengdbedrijf'teruggegrepenopeenouderesituatie.Zoumenwatverder
teruggaan,danzoublijkendatookdewegdorpenindelaagveengebiedenhiertoebehoren.
Daarmeeisechtergeenrekeninggehouden.
PrincipieelbestaaterweinigverschiltussendebeideindelingenvanKeuning.Een
verschilinuitgangspunt-volgensDeBoeretal. (1976,p.8)zoudeeersteindelingzijn
gebaseerdopgeomorfologieendeindelingindeAtlasvanNederlandopnederzettingsvorm
-kunnenwijernietinontdekken.
2.5 DE BOER, ENTROP & TACK - 1976

Dezedrieauteursontwikkeldeneenindelingopbasisvandeoccupatie-enontginningsgeschiedenis (DeBoeretal.,1976).Debijbehorendekaart (figuur3)kwamtotstanddoor
dein2.2en2.3beschrevenindelingenvanKeuningtecombineren (metanderewoorden:een
genetischekaartissamengestelduittweeinhoofdzaakmorfologische).
Eenblikopdelegendavandekaartmaaktduidelijkdateenaantalgebiedenis

terpenlandschap

rivierenlandschap
esdorpenlandschap
Drents-Veluws type
esdorpenlandschap
Brabants type
&3g|

hoevenlandschap
heuvelland van
Zuid Limburg

lï^jj

dijk-en wegdorpen van de oude zeekleipolder

duinstreek van Noord- en Zuid Holland

[Ijjjljjjjjj

duinstreek van wadden,
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden

hoogveenontginningen

laagveenontginnmgen

droogmakerijen en aandijkingen

Fig. 3.Hoofdindeling landschapstypen opbasis van cultuurhistorische kenmerken volgens
De Boer,Entrop &Tack (1976).
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benoemdnaardebewoningsvorm (terpenlandschap),anderenaardefysisch-geografische
gesteldheid (heuvellandvanZuid-Linfourg)ofnaardeontginningswijze (droogmakerijen
enaandijkingen).Indemeestegevallenheefteencombinatievanfactorengeleidtoteen
naam.Bijdiefactorentreffenwenaastdegenoemdeookhetbodemgebruik ('oorspronkelijk
gemengdbedrijf')endeperceleringaan.
2.6 BIJHOUWER - 1944

In1944publiceerdeBijhouwereenkaartjemetdeverspreidingvandebelangrijkste
oudeontginningstypen (Bijhouwer,1944,p.2).

R>SXN Terpen Landschap
Y////A Brinkdorpen
EUS

Hoeven

r'-'- •"! Slagen

„

Fig. 4.Verspreiding van de oude ontginningstypen voiqens Bijhouwer (1944),
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Hijonderscheiddedevolgendeviertypen:
-Terpenlandschap
-Brinkdorpenlandschap
-Hoevenlandschap
-Slagenlandschap.
Vanelktypewerdvervolgenseenboeiendebeschrijvinggegeven.Opvallendopdekaart
(figuur4)isvooralhetwitblijvenvanZuid-Limburg.Daarnaastzijndemeestepostmiddeleeuwseontginningenwitgelaten.Bijdenaamgevingheeftdebewoningsvormdehoofdrolgespeeld,behalvebijhetslagenlandschap.
2.7 BIJHOUWER - 1971, 1977

Debovengenoemdeindelingnaarontginningstypenwerdeenpaarmaaluitgewerktinhet
boek 'HetNederlandselandschap' (Bijhouwer,1971,1977).
In1971werdendevolgendetypenbehandeld:
-Terpenlandschap
-Woerdenlandschap
-Esdorpenlandschap
-Kampenlandschap
-Keileem-tuunwallenlandschap
-Slagenlandschap
-Landschapvandedroogmakerijenenaandijkingen:
-1650-1780
-Renaissance-type
-negentiendeeeuw
-twintigsteeeuw
-Landschapvandehoogveenontginningenuitdenegentiendeentwintigsteeeuw.
Elkgebiedwerdgenoemdnaardemeestinhetoogspringendekarakteristiek.Somswas
datdebewoningsvorm (hetterpenlandschap),somsdegenese (droogmakerijen),danweereen
combinatievancriteria (esdorpenlandschap),terwijlbijhetslagenlandschapdepercelering
totuitgangspuntdiende.
Bijvergelijkingmetdeindelinguit1944vallendevolgendeverschillenop.Het
terpenlandschapuit1944isgesplitstineenterpen-eneenwoerdenlandschap.Brinkdorpenenhoevenlandschapzijnvannaamveranderdenhetennurespectievelijkesdorpen-en
kampenlandschap,namendiemeerhethelelandschapomvatten.Nieuwzijndelaatste
categorieën,dievooreenbelangrijkdeelwitteplekkenvormdenopdekaartuit1944.
Zuid-Limburgontbreektooknu.
Deverspreidingvandetypenisoplossekaartjesaangegeven (figuur 5);eenoverzichtskaartontbreektditmaal.Hetlijkteropdateenbeschrijvingvandeverschillendehoofdtypenvoordeschrijverbelangrijkerwasdanhetontwerpenvaneensluitendeindeling.
Voordetweededrukvan 'HetNederlandselandschap'isheteenenanderaandeindelinggesleuteld.Dieiserdaardoorechternietduidelijkeropgeworden.Verspreidingskaartjesontbrekenindezetweededrukgeheel.
2.8 WERKGROEP VOOR DE CULTUURLANDSCHAPPEN - 1944

Inditoverzichtmagdeindelingvandecultuurlandschappen,zoalsgeformuleerddoor
deWerkgroepvoordeCultuurlandschappenvandeContact-CommissievoorNatuur-en
12

9
Landschapsbescherming (1944),zekernietontbreken. Ditwaseenvandeeersteindelingen
diewerdengemaakttenbehoevevandeselectieenbeschermingvanwaardevollecultuurlandschappen.
Deaardvandeverschillendecultuurlandschappenwordtvolgensdésamenstellersin
hoofdzaakbepaalddoor:
-degeologischeondergrondenhetreliëf
-deinvloedvanhetwater
-deinvloedvandemens:
-grondgebruik
-wijzevanverkaveling
-kavelbegrenzing ('open'of 'gesloten')
-bebouwing (plaatsengroeperingderboerderijen).
Opbasisvandezefactorenkomenzijtotdevolgendetypologie:
A.Oudecultuurlandschapstypen,ontstaanvoorcirca1500
1.Esdorpenlandschap,metalssubtypen:
a.kernesdorp
b.kransesdorp
c.flankesdorp.
2.Oudhoevenlandschap,metalsvarianten:
a.populierenlandschap
b.tuinwallenlandschap.
3.Terpenlandschap:
a.oudterpenlandschap
b.Groningsterpenlandschap
c.Walcherenshillenlandschap
d.Hollandsterpenlandschap.
4.Stroomruggen-ofoeverwallenlandschap,metalsvariant:
a.uiterwaardenlandschap.
5.Slagenlandschap:
a.opklei
b.opzandgrond
c.opveengrond,metalsvarianten:
-hetzeeroudeslagenlandschap (Waterland;bijObdamenHensbroek)
-verveningslandschap.
B.Jongecultuurlandschappen,ontstaansindscirca1500enveelalna1650
6.Landschapderdroogmakerijenenbedijkingen:
a.ontstaanvoor1650
b.ontstaan1650-1700
c.ontstaanindenegentiendeeeuw.
7.Landschapderveenkoloniën.Hierinkunnennogalssubtypenonderscheidenworden:
a.hetoudetypevandeCompagnonsvaarten (16eeeuw)
b.hetjongetypevandenegentiendeentwintigsteeeuw
Eventueelalsaparttypenog:
c.metgrove-dennenbosbeplanteveenkoloniën (bijv.delenvanHoogeveen).
8.Landschapderzandgraverijen.
9.Landschapderheideontginningen (nieuwhoevenlandschap).
C.10.HetZuidlimburgseheuvellandschap.
Vanelktypewerdeenkortebeschrijvinggegeven.Inessentieisdetypologiegenetisch
vanaard.Indebenamingenkomendeverschillende,aanhetbeginvandezeparagraaf
genoemdefactorenweerterug,insteedswisselendevolgorde.
2.9 VISSCHER - 1972

VisscherheeftzijnzeeruitgebreideindelingvanhetNederlandselandschaptweemaal
gepubliceerd:in1972en1975.Deuitgaveuit1972isopgesplitstineendeeloverde
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Fig.5.Landschapstypen;Bijhouwer (1971)
• terpenlandschap
'/// voormalig terpenlandschap
b : Woerden op r i v i e r k l e i en stroomruggen
Esdorpenlandschap op de hoge p l a t e a u s
Kampenlandschap
Kei leem-tuunwallenlandschap
Slagenlandschap op veen en k l e i
(deels l a t e r vergraven)
Droogmakerijen en aandijkingen 1650-1780
Renaissance droogmakerijen en aandijkingen
Droogmakerijen en aandijkingen 19de eeuw
Hoogveen-ontginneingen 19de en 20ste eeuw
I J s s e i m e e r p o l d e r s 20ste eeuw

natuurlijkeeneendeeloverdecultuurlijkegesteldheid.Inhetlaatstewordteenschets
gegevenvandedifferentiatieindeontwikkelingvanhetcultuurlandschap,gevolgddoor
eensamenvattendecultuurlandschapsindeling (Visscher,1972,p.131-134).
Overdeindelingvandecultuurlandschappenkanhetvolgendewordenopgemerkt.Primair
staateenindelingvanNederlandingrotefysisch-geografischeregio's (Heuvellandvan
Zuid-Limburg,Pleistocenezandgronden,enz.).Ditonderbrengenvancultuurlandschappelijkegegevensineenfysisch-geografischraamwerkvormtonzesinzienseenbezwaartegen
deindeling,temeerdaardenoodzaakontbreekt (voordeeldersinhetboekbehandelde
natuurlandschappenwordteenanderefysich-geografischeindelinggepresenteerd).
Binnendehoofdindelingiseenonderverdelingaangebrachtopgrondvan:
-bewoningsvorm,incombinatiemetdepercelering
-grondgebruik
-chronologieengenese.
Eenapartecategorievormthetnatuurlandschap,waartoedeschrijverookheideen
zandverstuivingenrekent.Detotaleindelingzieteralsvolgtuit:
A.HeuvellandvanZuid-Limburg
1.Natuurlandschap
2.Overwegendoudtotmiddeleeuwsagrarischkom-enwegdorpenlandschap
3.Recentcultuurboslandschap
4.Recentgroevenlandschap
5.Stedelijkegebieden.
B.Pleistocenezandgronden
1.Natuurlandschap
2.Overwegendmiddeleeuwskom-enwegdorpenlandschap
3.Middeleeuws-jongeragrarischkern-enwegdorpenlandschap
4.Middeleeuws-jongeragrarischhoevenlandschap
5.Middeleeuws-jongeragrarischstreokdorpenlandschap
6.Agrarisch-recreatiefbuitenplaatsen-ofhoevenlandschap
7.Jongeragrarischlandschap
8.Jongerafgezandagrarischhoevenlandschap
9.Recentagrarischhoevenlandschap
10.Recentagrarisch-recreatiefboslandschap
11.Recentgroevenlandschap
12.Stedelijkegebieden.
C.Holoceneriviervlakten
1.Oudtotmiddeleeuwsagrarischkom-enwegdorpenlandschap
2.Laatmiddeleeuws,overwegendagrarischlandschap
3.Stedelijkegebieden.
D.Holocenekustvlakten
1.Natuurlandschap
2.Oudtotmiddeleeuwsagrarisch terpdorpenlandschap
3.Oud-middeleeuwsagrarischkomdorpenlandschap
4.Laat-middeleeuwsagrarischkomdorpenlandschap
5.Middeleeuwsagrarisch streokdorpenlandschap
6.Jongeragrarischlandschap
7.Jongeragrarischdijkdorpenlandschap
8.Jongeragrarischkom-enstreekdorpenlandschap
9.Recentonbewoondgeblevenpolderlandschap
10.Recentagrarischlandschap
11.Stedelijkegebieden.
E.Duinstreeklangsdekust
1.Natuurlandschap
2.Middeleeuws-jongeragrarischwegdorpenlandschap
3.Middeleeuwsofjongeragrarisch-recreatiefbuitenplaatsenlandschap
4.Onbewoond jongerlandschap
5.Afgezand jongeragrarischwegdorpenlandschap
6.Jongerafgezandcultuurlandschap
7.Recentboslandschap
16

8.Stedelijkegebieden.
F. (Voormalige)laagveengebieden
1.Middeleeuwsagrarisch streekdorpenlandschap
2.Uitgeveend,middeleeuws streekdorpenlandschap
3.Jongeragrarischkom-endijkdorpenlandschap
4.Uitgeveend jongeragrarisch streekdorpenlandschap
5.Stedelijkegebieden.
G. (Voormalige)hoogveengebieden
1.Natuurlandschap
2.Jongertotrecentagrarisch streekdorpenlandschap
3.Jongertotrecentafgeveendnatuurlandschap
4.Jongertotrecentafgeveendagrarisch streekdorpenlandschap
5.Stedelijkegebieden.
H.LagunebodemvandeIJsselmeerpolders
1.Recentagrarischkomdorpenlandschap
2.Recentcultuurlandschap
3.Recentboslandschap
4.Stedelijkegebieden.
2.10 HAMBLOCH - 1977

InzijnboekoverhetBeneluxgebieddeedHamblochenkelejarengeledeneenverdienstelijkepogingtothetinelkaarschuivenvanNederlandseenBelgischetypologieënvan
ruralenederzettingsvormen (Hambloch,1977,p.119-129).Hijbaseerdezichdaarbijop
werkvanKeuning (1965),Dussart (1957),Lefèvre (1926),Hofstee,enopdeAtlasvan
NederlandendeAtlasvanBelgië.
De,uiteraardglobale,indelingomvatbewoningsvormenenperceelsvormen (apartbekeken),
alsmededegenese.Somsisookderecenteontwikkelingindebeschouwingbetrokken.De
werkzaamhedenresulteerdenindekaartvanfiguur6.Losvandeindelingvandenederzettingsvormenzijnookenkelevandebelangrijksteboerderijtypenopdekaartaangebracht,zijhetnietsteedsopdemeestgelukkigeplaats.Delegendavandekaartluidt
alsvolgt:
1Eschdörfer,hervorgegangenausDrubbeln.ScharfbegrenzteEinteilunginAcker,Grünland
undWald.AlteOrtsformofterhalten.
2BinnenseitederDünen,ehemaligeEinzelhöfeundDrubbel,starküberformtdurchden
Fremdenverkehr.
3SpinnwebdörferundWeilermitLang-undKurzstreifongewannen,durchFlurbereinigung
verändert.UnregelmässigeStreusiedlunganderunterenNete,regelmässigeStreusiedlung
des 19.Jhs.imKempenland.
4StreusiedlungderNeuzeitzwischenaltenDrubbelnundWeilern.
5StreusiedlunglängsderWege,offeneFeldermitLangstreifen.
6UrsprünglichTerpsiedlungen,nachdemDeichbauStreusiedlungmitblockigenFluren.
7GebietzwischenGeestundMarsch;indenNiederlanden:Wegedörfer,aufgelockertbiszur
Streulage.Waasland:geschlosseneDorfformmitPlatzbildung,Langstreifenflurund
Heckenlandschaft.
8AltePolder,SiedlungenentlangderDeiche,Blockfluren.
9JungePolder,Streusiedlung,Gehöfteinmittengrosser,regelmässigerBlöcke.Dörfermit
zentralenFunktionen.
10EschdörferundEinzelhöfe,Blockfluren.
11TrockenerHaspengau,Südlimburg,DalheimerLandundMaasland:geschlosseneSiedlungen
inbaumloser,offenerFlur.Condroz:gestreckteHaufendörferinHanglagederKalkmulden.
Famenne:HaufendörferamFussderSchieferkuppen.
12StreusiedlungaufdenHochflächen,Heckenlandschaft.
13DörfermitunregelmässigemGrundriss,offeneFlur.
14KleineHaufendörferinQuellmuldenundaufTerassenleisten,Gewannflur.
15DörfervonlänglichemGrundriss,imGutlandaufEinzelhöfe,offeneFeldflur.
16WegedörferderNiedermoorgebiete,EntwässerungsnetzbestimmtdieParzellen.
17StrassendörferandenKanälen,TendenzzurVerstädterung,LangstreifeninDorfnähe,
BlockflurenanderPeripheriederehemaligenHochmoore.
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Fig.6.LandelijkenederzettingsvormeninNederland,BelgiëenLuxemburgvolgens
Hambloch (1977,p.128).

2.11 SMIT

1976

EnkelejarengeledenwerddoorH.F.Smit (1976)eentypologievanhetNederlandselandschapopgesteld.Dezezoumedegrondslagmoetenvormenvoorhetbeleidvanderijksoverheidmetbetrekkingtotdezorgvooreenaantrekkelijkengevarieerdlandschap.
Defysiognomie (uiterlijkeverschijningsvorm)werdbeschouwdalshetraamwerkvande
belevingvaneenlandschap,terwijl 'kijk-details'en 'weet-feiten'zorgenvooreen

invullingvandatraanwerk (Smit,1976,p.9).Vanuitdezeachtergrondwerdgekozenvoor
eeninhoofdzaakfysiognomischebenadering.Drieniveauswordenonderscheiden.Ophet
hoogsteniveaustaandefysiognomischegegevens (reliëf,reikwijdtevanhetzicht)
centraal.Ophetmidden-envooralophetlageniveauismeerruimtevoorandersoortige
gegevens,o.a.betrekkinghebbendopdegenese.
Figuur7 (Smit,1976,p.10)geefteenindrukvanhetgroteaantalgehanteerdekenmerken.Eentoelichtingophethelesysteemzouteveelruimtevergen,redenomonshier
tebeperkentotdebinnenhetkadervandezepublikatiemeestrelevanteonderdelen:de
kenmerken4,7,9en12.
Onderkenmerk4wordtenkeleenonderscheidgemaakttussen:
-cultuurlandmetverspreideagrarischebebouwing
-cultuurlandwaarbijdeagrarischebebouwingeldersisgeconcentreerd.
Kenmerk7omvatdeperceelsscheidingen.Hierbijspeeltdeperceleringeenondergeschikterol.
Uitgebreiderwordtopdeperceleringingegaanonderkenmerk9.Erwordenvijftypen
onderscheiden:
-strookvormig,strakbelijnd
-strookvormig,onregelmatigbelijnd
-rechthoekig
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Fig.7.DoorSmit (1976)gehanteerdekenmerkenindelandschapstypologie.
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-onregelmatig,dochstrakbelijnd
-onregelmatig,grilligbelijnd.
Onderkenmerk12wordteengrootaantaloccupatie-enexploitatietypenonderscheiden.
Daarbijisuitgegaanvanhetcultuurtechnischfunctionerenenwelmetnamevande
volgendegegevens:
-dehoofdelementenwaaropdeagrarischingebruiknemingvanhetgebiedsteunt (aanwezigheidcultuurland,woningen,waterkeringen,enz.)
-deexploitatie-opzetvandebedrijven
-dewijzewaaropdebedrijf
scomponententenopzichtevanelkaargeordendzijn.
Daarnaastspelenbijkenmerk12geneseenverschilleninnatuurlijksubstraat(zoals
hetreliëf)eenrol.Uitgegaanisvandesituatieaanheteindvandenegentiendeeeuw
(voorlaterincultuurgebrachtegebiedendesituatievlaknadeontginning).
Eenoverzichtvandehoofdgroepenbiedtfiguur8.Eennadereuitwerkingvandit
schemaleverdedevolgendetypenop (deArabischecijfersgevendekaarteenhedenweer):
GroepI:hetgebiedomvatalleelementenvanhetontginnings-enexploitatiestelsel.
A.(=1)Huisterpentype
B.(=2)Oude-kampentype
C.(=3)Jonge-kampen-,kleine-heidcontginningstype
GroepII:hetgebiedvormtonderdeelvaneenontginnings-enexploitatietype;alsgeheel
beslaatditeenoppervlakgroterdanhetreferentie-oppervlak;decomplementairedelen
zijnsmalenlijnvormig;hetoppervlak ervanisteverwaarlozen.
D.Veenslagentype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande (het):
4.cultuurlandcomponent (veenslagenlandschap)
5.vergraven,nietgeheroccupeerd cultuurland (kraggenlandschap)
6.ontginningsbasis
7.polderkade
8.molen(trap)en-tocht
E.Groningseterpdorpentype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
9.cultuurlandcomponent
10.occupatiebasis
F.Kleine-zandslagentype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
11.cultuurlandcomponent
12.occupatiebasis
G.Grote-heideontginningstype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
13.cultuurlandcomponent (grote-heideontginningslandschap)
14.occupatiebasis
H.Noordhollandsedroogmakerijtype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
15.cultuurlandcomponent (Noordhollandsdroogmakerijlandschap)
16.wegennetenboerderijen
17.ringvaarten/ofringdijk,molen(trap)
I.Zuidhollandsedroogmakerijtype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
18.cultuurlandcomponent
19.occupatiebasis
20.ringvaarten/ofringdijk,molen(trap)
J.Frieseveenpoldertype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
21. cultuurlandcomponent
22.occupatiebasis
23.ringvaarten/ofringdijk
K.Zeeuwsebedijkingen- ofNieuwlandtype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
24. cultuurlandcomponent
25.occupatiebasis (dijkenbewoning)
L.Opstrekkende-heerdentype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
26.cultuurlandcomponent
27.dijken
M.Veenkoloniëntype.Hetgebiedvormtofmaaktdeeluitvande:
28.cultuurlandcomponent (veenkoloniënlandschap)
29.occupatiebasis
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Groep III:het gebied vormt onderdeel van eenontginnings- on exploitatietype;als geheel
beslaat dit een oppervlak veel groter dan het referentie-oppervlak; de complementaire
delen van het systeem bezitten veelal een niet te verwaarlozen oppervlak.
N. Esdorpentype. Het gebied vormt ofmaakt deel uit vande:
30. bouwlandcomponent (eslandschap)
31. wei-enhooilandcomponent (madelandschap)
32. 'veld'-component (heidelandschap)
33. dorp
O. Engen- en akkerstype. Het gebied vormt ofmaakt deel uit van de:
34. bouwlandcomponent
35. weide- en hooilandcomponent
36. veldcomponent
37. nederzetting
P. Friese-terpdorpen- en Oudlandtype. Het gebied vormt of maakt deel uit vande:
38. bouwlandcomponent
39. groenlandcomponent
40. nederzetting
Q.Grote-zandslagentype.Het gebied vormt ofmaakt deel uitvan de:
41. bouwlandcomponent
42. weide- en hooilandcomponent
43. veldcomponent
44. occupatiebasis
R. Rivierenlandtype. Het gebied vormt of maakt deel uit van de:
45. bouwlandcomponent
46. (buitendijkse) weidecomponent
47. hooilandcomponent
48. nederzetting
S. Rivierslagentype. Het gebied vormt ofmaakt deel uit vande:
49. bouwlandcomponent
50. weide-en hooilandcomponent
51. occupatiebasis/dijk.
(Nog) nietonderzocht zijn de duinstreken,Waddeneilanden,Midden- en Zuid-Limburg
en West-Brabant.

DKLKENMERX 1

naâs+ culhuurgronden en nederzettingen
Cjeendodere lawdsctalp^lemeiiiten voorde
occupatie van bepalend belanci
bewoning verspreid

UEELKEMVIERK

l,p?~b

monocultuur bedryven
(•alleençjra^lanclof alleen
bouwland/tuinbouw )

GROEP 1

Viz.\ noudnx'iere
's-elcvne'jiî'e'/i
vavi je..â'na

hevjonino, Untvurmio, o^ i'n kern MmenCjçirokken

GROEP U

qenoenqde bedrijven mei
klernsclnâli'oe afwisseling ein
Sjjreiclm^ vande componenten
uan tatürowWbruifcs&tebeJ

aemehgck bedreven i-nel een
arooticMiüedpu/isselma en
ipreidiha vande. componenten
vainhel"ûrohdûcbfiiïkî,sk:iseJ
(üerdat"eerd ààv) difo fy&io^rdf.
_ differentiatie]

Fig.

GROEP m

Door Smit (1976)onderscheiden occupatie- en exploitatietypen.
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Alswehetonderkenmerk 12gesteldekortsamenvattenwordtindeeersteplaatseen
onderscheidgemaakttussendeverschillende 'ontginnings-enexploitatietypen'.Dezezijn
vooralgebaseerdopderelatiestussen (agrarische)nederzettingenenhetbijbehorende
cultuurland,alsmedeopdevormvandiebeidecomponenten.
Erbestaandriemogelijkheden.Inheteerstegevalkomenalleonderdelenvanhet
ontginnings-enexploitatietype-bebouwing,hetdaarbijbehorendecultuurland (inhet
gevalvaneengemengdebedrijfsvoeringnogonderteverdelennaarbodemgebruik)eneventuele'complementairedelen'-voorinsamenhangendeeenhedendiekleinerzijndan2km
(hetreferentie-oppervlak).Inditgevalwordendeverschillendeonderdelennietmeer
apartonderscheiden (groepI).
Inhettweedegeval (groepII)beslaandesamenhangendeeenhedeneenoppervlakte
groterdanhetreferentie-oppervlak.Naasthetontginnings-enexploitatietypeals
geheelwordendandebelangrijksteonderdelen (occupatiebasis,cultuurlandcomponenten
complementairedelen)apartonderscheiden.
IngroepIIItenslottewordendetypenondergebrachtwaarbijdesamenhangendeeenhedenveelgroterzijndanhetreferentie-oppervlak.Hierishetmogelijkdecultuurlandcomponentnaderonderteverdelennaarbodemgebruik.
Hetonderscheidtussendedriegroepenisdusvooralgebaseerdopschaal.
Indevolgendeparagrafenzullenweaandachtbestedenaanenigeregionaleindelingen.
2.12 FIEBELKORN - 1970
BijdetypologievanFiebelkorn (1970),dieaandesituatieinNoord-Brabantisontleend,issterkerdanbijdemeestebovengenoemdeindelingenuitgegaanvankenmerkendie
(nog)inhetterreinzichtbaarzijn.Daarbijwordtsteedshetverbandgelegdmetde
historischgegroeidestructuurendefactorendaarachter (bodem,water,klimaat,vegetatie,mens).Hierdoor,endoordatvooralaandachtwordtbesteedaannederzettingspatronenenpercelering,treffenwetochweereenaantalbegrippenaandiehiervooralvele
malengenoemdzijn.
Devolgendelandschapstypenwordenonderscheiden:
-esdorpenlandschap
-kampen-enhoevenlandschap
-verkavelinginstroken
- jongereontginningen
-veenkolonialeontginningen
-bossen.
2.13 KEUNING - 1936
Nadataleerder (zie2.3en2.4)opdenationaleoverzichtskaartenvanKeuningis
ingegaan,volgthiereenindelingdiehijin1936presenteerdevandenederzettingsvormenopdeOostnederlandsezandgronden (Keuning,1936).Devolgendetypenwerden
onderscheiden:
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Geconcentreerdenederzettingsvormen
A.1.Kernesdorpen
2.Kernesdorpenmetverplaatsingvanenkelehoevennaardeoverzijdevandees
3.Kernesdorpenmetfilialen
B.Kransesdorpenmetbehoudvandedorpskern
C.Kernesdorpenmetverspreidehoeven
D. (Losseesdorpen)
1.Echtekransesdorpen
2.Flankesdorpen
3.Losseesdorpen
Verspreidenederzettingsvormen
E.Essenzwermdorpen
F.Hoevenzwermdorpen.
Detypologieisconsequenterdandebeideandere (zie2.3en2.4):debewoningsvormen
zijnhiersteedsgetypeerdaandehandvandeliggingtenopzichtevanhetpermanente
akkerland.Ditheeftalsbezwaardatdetypologiewelergsterkistoegespitstop
gebiedenwaareendergelijklandbouwsysteemwerdtoegepast.Bovendienoefendenookde
anderebedrijfsonderdelen (wei-enhooiland,heide)invloeduitopdenederzettingsvorm,
wathiernietvoldoendewordtonderkend.
Verdermagnietzondermeerwordenaangenomendatdeessen (enken,enz.)steedsals
permanentakkerlandingebruikzijngeweest.Ditbezwaarzounietgeldenalsdetypologie
striktformeelwasgeweest (desituatieopéénmomentzouhebbenweergegeven).Een
benamingals 'kernesdorpenmetverplaatsingvanenkelehoevennaardeoverzijdevande
es' (A2)wijsterechteropdatdetypologiemedeopgeneseisgebaseerd.
2.14 CAPEL &MOBACH - 1979
Alsderdevoorbeeldvaneenregionaleindelingwillenwedezeerrecentetypologie
vanCapel&Mobach (1979)nemen.Hetgebieddatwordtbestrekenishetstreekplangebied
TwenteendeschrijversbouwenvoortopdehierbovenbehandeldeindelingvanKeuning
(zie2.13).
Uitgangspuntvormtdetotalenederzetting (bebouwing+agrarischgebied),waarbij
echtereenpaarcategorieënapartwordenbeschouwd.Metnamezijnditdeheidevelden,die
laterdoorontginningalshetwareuithetoudeverbandvandeesnederzettingenzijnlosgeweekt.Verderzijn,vanwegehuneigenkarakter,devoor1850reedsverkaveldegraslandcomplexenapartaangeduidalshet'matenlandschap'.
Hoofdtypenzijnhet'landschapvandeesnederzettingen'enhet 'kampenlandschap'.Tot
hetlaatstewordtnietalleenhetakkerkampenlandschapgerekend,maarookhethiervoor
genoemdematenlandschap.
Deindelingvanderestvanhetgebiedberustvoornamelijkopdegesteldheidvoor
deontginningen:hoogveenontginningslandschap,heide-enbroekontginningslandschap.De
heideontginningenuitdeperiodevrijkortvoor1850beslaanslechtskleineoppervlakten
enzijnnietalsapartehoofdcategorieënopgenomen.Welisdathetgevalmetdethans
nogbestaandeheidevelden.Tenslottezijndein1850albestaandebosgebiedenende
landgoederenonderscheiden.Detotaleindelingluidtalsvolgt:
A.Hetlandschapvandeesnederzettingen
1.Esnederzettingenmetkernesdorp
a.methuiskampen
b.zonderhuiskampen
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2. Esnederzettingen met flankeselorp
a.met dorpskern
-methuiskampen langs de es
-zonder huiskampen langs de es
b. zonder dorpskern
-met huiskampen
-zonder huiskampen
3. Esnederzettingen methoefijzervormig esdorp
4. Esnederzettingen met kransesdorp
a. met dorpskern
-methuiskampen rond de es
-zonder huiskampen rond de es
b. zonder dorpskern
-met huiskampen
-zonder huiskampen
5. Esnederzettingen met rudimentaire omkransing
6. Esnederzettingen met losse structuur
a. met dorpskern
b. zonder dorpskern
7. Essenzwermnederzettingen
a.met dorpskern
-met gehuchten
-zonder gehuchten
b. zonder dorpskern
-met gehuchten
-zonder gehuchten
B. Kampenlandschap
1. Akkerkampenlandschap
a. uitsluitend kampen
b. met kleine essen
2. Matenlandschap
a. onregelmatige blokverkaveling
-methagen en houtwallen
-zonder hagen en houtwallen
b. strokenverkaveling
-methagen en houtwallen
-zonder hagen en houtwallen
C. Hoogveenontginnings- en verveningslandschap
1.Oud hoogveenontginningslandschap
2. Recent hoogveenontginningslandschap
a. regelmatig, grootschalig
-verveend opbasis van wijkaanleg
-verveend, ten dele op basis van wijkaanleg
-zonder wijkaanleg
b. onregelmatig
-betrekkelijk grootschalig
-kleinschalig
3. Verveningslandschap
a. in vervening
b. niet in vervening
D. Heide- en broekontginningslandschap
1. Heideontginningslandschap
a. strokenverkaveling van de markenverdeling
b. betrekkelijk rationele verkaveling
c. in bos
2. Broekontginningslandschap
a. onregelmatige verkaveling
b. regelmatige verkaveling
E. Landschap van de landgoederen
F. Oude bosgebieden
G.Nog bestaande heidevelden
Daarnaast zijnop de kaart nog met een aparte signatuur aangegeven:
-in 1850bestaande, toenbetrekkelijk recente heide- en veenontginningen
-sterk verstedelijkte gebieden
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-belangrijksteessenpernederzetting
Bovendienisbijeenaantalessennogeenvandevolgende toevoegingenopgenomen:
-groteeenstrepigeessen
-grotemeerstrepigeessen
-grote 'Gewann'-essen.
Deindelingiszeergedetailleerdengeefteengoedinzichtinhetlandschap.De
begrippenzijndeelsformeel,deelsgenetischvanaard.Ditleidttoteenaantalbezwaren.
Zozijndetypendeelsgebaseerdopdesituatiein1850,deelsopdehuidigetoestand
(vergelijkDlc,FenG).Verderiserineenaantalgevallensprakevaneenminder
gelukkigeterminologie.Zois,striktgenomen,eennietonaanzienlijkdeelvanhetlandschapvandeesnederzettingenontgonnenuitheideenbroek (waardoorhetooktotDgerekendzoukunnenworden).Ookhetfeitdatheideveldenuithunfunctioneleverband (de
esnederzettingen)zijnlosgerukt,isdiscutabel.Ditlaatstewordtoverigensdoorde
auteurswelonderkend.
2.15 CONCLUSIES

Inhetvoorgaandewerdeenaantalpolythematischelandschapstypologieënweergegeven,
typologieëndiegebaseerdzijnopmeerderedeelstructurenvanhetlandschap.Hetbelangrijkstevoordeelvandergelijkeindelingenis,datinkernachtigebegrippeneengrote
hoeveelheidgegevenswordtsamengevat,zoweloverbewoningalscultuurland,vaakook
overdehistorischeontwikkeling.Ditmaaktdergelijketypologieënmetnamegeschiktvoor
hetonderwijs.VooralKeuning (AtlasvanNederland,1963-1977)enBijhouwer (1971)zijn
daardanookzeerpopulair.
Bijnaderebeschouwingdoetzichechterookeenaantalproblemenvoor.Wewillenhier
nietdeverschillendekritiekpuntenvansecundairbelang,zoalsdieindeverschillende
paragrafenalnaarvorenkwamen,herhalen,maarlieveringaanopeengroteensteeds
terugkerendemoeilijkheid:hetbegrenzenvandekaarteenheden.
Nemenwealsvoorbeeldde 'wegdorpenopbasisvanoorspronkelijkgemengdbedrijf',
zoalsdieonderscheidenwordendoorKeuning (AtlasvanNederland,1963-1977).Dittype
blijktgekenmerkttewordendoordat:
-deboerderijenzichgroeperenlangseenweg
-debijeenbedrijfbehorendecultuurgronddaarachterineenkortereoflangerestrook
opstrekt
-delandbouwbedrijvenineersteinstantiegekenmerktwerdendooreengemengdebedrijfsvoering.
Zoudenwedezedriekenmerkenapartbekijken,danzoublijkendatzeelkeenander
spreidingsbeeldvertonen.Inkerngebiedenkomendedriekenmerkenincombinatievoor,
daarbuitenslechtséénoftweeervan.KaartenalsdievanKeuninggaanvaakinfeiteover
dedoordesamenstellergesignaleerdeideaaltypenenlatende (mogelijknietminder
belangrijke,maarmoeilijkerherkenbare)overgangsvormenvoorwatzezijn.
Eenander,methetvorigeverwant,puntvankritiekbetrefthetfeitdataande
verschillendecriteriavaakeenverschillendgewichtistoegekend.Alseenindeling
gebaseerdisopmeerderecriteriamoetdemengverhoudingsteedsdezelfdezijnalsmen
eensluitendeenmethodologischverantwoordeindelingwilkrijgen.Ditisinbehoorlijke
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matehetgevalbijKeurling (1936),waarsteedsdeliggingvandebewoningtenopzichte
vanhet (permanente)bouwlandhetindelingscriteriumvormt.Veelvandeanderebehandelde
typologieënstaanopditpuntechtermindersterkinhunschoenen.Zogeeftinde
indelingenvanBijhouwerdeenekeerdebewoning,deanderekeerdeperceleringofde
genesededoorslag.Hetisduidelijkdatdergelijkekaarteenhedennooitgoedopelkaar
aankunnensluiten.Ookhierkunnenweconstaterendathetindeeersteplaatsgaatom
ideaaltypen.
Eenderdepuntisdathetonderzoekvaaktezeerwordtbeperkttotnederzettingen
waarindebandtussenbewoningencultuurlandnogduidelijkaanwezigis (ofomstreeks
1850nogwas).Anderenederzettingen,zoalsdevoornamelijkuitlandarbeiderswoningen
bestaandeennietvanbijbehorendecultuurgrondvoorzienedijkgehuchteninhetNoordbrabantsezeekleigebied (VanHoof,1968,p.32),vallennogaleenstussenwalenschipin.
Vooraldeeerstetweemethodologischeproblemendoenzichmindervooralskleine,
samenhangendeeenheden,bijvoorbeeldhistorischedorpsgebieden,alsuitgangspuntworden
genomen (zoalsbijCapel&Mobach).
Eenanderemogelijkheidomdebovengenoemdeproblementeomzeilenishetineerste
instantiemakenvanapartekaartenvanverschillendedeelstructurenvanhetlandschap.
Zokunnenkaartenwordenontworpenvandespreidingvantypenbewoningsvormen,van
perceelsvormen,grondgebruik,enz.Bijeenvervolgensplaatsvindendesyntheseontstaat
eengrootaantalmogelijkecombinaties,dievervolgensbenoemdkunnenworden.
Delaatstejarenkunnenweconstaterendatvelendevoorkeurgevenaandergelijke,
beperkteropgezette (monothematische)indelingen.Indevolgendehoofdstukkenwillenwe
ingaanoptypologieënvanbewoningsvormenenvanperceelsvormen.
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3 Formele bewoningsvormentypologieën

3.1 BESCHRIJVING VAN EEN AANTAL INDELINGEN
3.1.1

Inleiding

Erbestaanverschillendeuitgangspuntenvoorhetmakenvaneenbevroningsvormentypologie.DeInternationaleArbeitsgruppefürdiegeographischeTerminologiederAgrarlandschaft (verderaanteduidenals'InternationaleArbeitsgruppe')deeldedeclassificatiesalsvolgtin (Uhlig&Lienau,1972):
a.Classificatiesuitgaandevanfunctionelekarakteristieken:
-liggingvandenederzettingtenopzichtevanhetfysischmilieuenvanandere
nederzettingen
-bewoningsduur (tijdelijkeenpermanentebewoning)
-sociaal-economischefunctieenstructuur (indelingennaarwerkgelegenheid,infrastructuur,centralefuncties,socialestructuur).
b.Classificatiesuitgaandevanfysiognomisch-topografischekarakteristieken:
-omvangvandenederzetting
-vormvandenederzetting.
c.Classificatiesuitgaandevangenetischeaspectenentoekomstigeontwikkeling:
-genese (oorsprongenontwikkeling;leeftijd)
-toekomstigeontwikkeling (trends:groeiend,krimpend).
Vooronszijnmetnamedeindelingenuitcategorieb,diegrotendeelsovereenkomen
metwatindezepublikatie 'formeleindelingen'wordtgenoemd,vanbelang.Ditisde
enigecategoriediedirectvankaartenkanwordeningevuld.Cmvangenvormstaanhierbij
centraal,waarbijonzeaandachtvooraluitzalgaannaardevorm.
Indithoofdstukzullendebelangrijksteformelebewoningsvormenindelingenworden
gegeven,tebeginnenmetdievandeInternationaleArbeitsgruppe.Veleindezeindeling
gehanteerdebegrippenzijnookeldersindeDuitseliteratuurterugtevinden.Erwordt
daarvannogeendrietalvoorbeeldengegeven (deAtlasderdeutschenAgrarlandschaft,
Schwarz,Christaller).VervolgenskomenvoorbeeldenvanBelgisch (AtlasvanBelgië)en
Engelswerk (Roberts)aandeorde.BeslotenwordtmethetbelangrijksteNederlandsewerk,
waaronderdeclassificatienotaSchuijf&Vervloeten,alsvoorbeeldvaneenregionale
indeling,hetwerkvanBüroBügel/VandeDijk.
3.1.2

Internationale

Arbeitsgruppe

- 1972

DeindelingvandeInternationaleArbeitsgruppe (Uhlig&Lienau,1972)gaatinde
eersteplaatsuitvandeomvang.Daarnaastwordtonderscheidgemaaktnaardevorm,ver-

27

deeldnaarvormvandeplattegrond,regelmatigheidenbebouwingsdichtheid.
Omvang Naardeomvangvandenederzettingwordteenonderscheidgemaaktin6klassen,
vanenkelhuisofboerderij,viakleine,kleinetotmiddelgrote,middelgroteengrote
naardezeergrote,ruralenederzettingen.Hetwerkbehandeltenkeldenederzettingen
inhetlandelijkgebied;stedelijkegebiedenwordenbuitenbeschouwinggelaten.

Vorm

-Deplattegrond.Dezekanbestaanuitdevolgendeelementen:huizenenboerderijen,
stratenengemeenschappelijkeruimten,kunstmatigegrenzenvanhetbebouwdegebied
(bijvoorbeeldvestingwerken).Naarderangschikkingvanhuizenenhuispercelenworden
nederzettingenverdeeldin:
-lineair
- 'plaza' (rangschikkingvandehuizenrondomeengemeenschappelijkebinnenruimte)
-regelmatigofonregelmatig (uitgebreider)stratenplan.
Naastdezedriehoofdtypenbestaan:
-complexevormen (gemengdofsamengesteld).
Bijeenlineairevormwordtonderscheidgemaakttusseneen 'Reihe' (eenaantalhuizenof
boerderijenineenlineairerangschikking)eneen 'Zeile' (zeerdichte,rechteenkorte
'Reihe').EenlineairenederzettingkanbestaanuitéenofmeervandezeReihenof
Zeilen,dieevenwijdigofgekruistlopen (N.B.:hetisopvallenddatinhetlaatstegeval
nogsteedsvan'lineair'wordtgesproken).Dehuizenrijenkunnenzowelrechtalsgekromd
ofzelfscirculairzijn.Bijdenederzettingenmeteengemeenschappelijkebinnenruimte
wordtonderscheidgemaaktnaarvormenomvangvandiebinnenruimte,naardebebouwingsdichtheideromheenennaarderegelmatigheidvanderangschikkingvandehuizen.
-Regelmatigheid.Metde (opzichfysiognomische)begrippen 'regelmatig'en'onregelmatig'
wordthierbedoelddatvormenrangschüdcingvandehuizenaldannietduidelijkgepland
zijn.
-Bebouwingsdichtheid.Bijeenafstandtussendehuizendiede150metertebovengaat
wordtgesprokenvanverspreidebebouwing.Daaronderwordtdebebouwingsdichtheidverdeeldindeklassen'zeerlos','los','dicht'en 'zeerdicht'.
3.1.3

Atlas

der deutschen

Agrarlandschaft

- 1971

Eenandereindelingisdievanhetkaartblad 'DieOrtsformen 'um1850'imGebietder
BundesrepublikDeutschland'indeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft (1962-1971,blad
9ab,1971).Opbasisvandeoudstekadasterkaarten (diedeelsuitcirca1830,deelsuit
deperiode1870-1900dateren)werdeeninventarisatiegemaaktvanbewoningsvormen.
12
Daarnawerdenperdorpsgebied detweebelangrijkstevormenopdekaartingetekenddoor
middelvanrespectievelijkeenkleureneenraster.
Helaaszijndegebruiktebegrippennietnaderomschrevenindetoelichting.Detypologielijktechterindeeersteplaatsuittegaanvandeomvang (Einzelhöfe,Zwiehöfe,
Weiier,enz.).Daarnavolgteenonderverdelingnaarvorm (straat,rij,plein,plattegrond),regelmaatenbebouwingsdichtheid.Devolledigelegendaisweergegeveninfiguur9.
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TYPEN

KAARTEENHEDEN: KLEUREN

RASTERS

Einzelhöfe
Einzelhöfe in weitabständiger Reihung
Zwiehöfe
Güter, isoliert oder i m Gutsverband
Geschlossene Weiler m i t unregelmässigem Grundriss

Weiler m i t unregelmässigem Grundriss,
teils locker, teils geschlossen,
m i t Einzelhöfen gemischt

Lockere Weiler
Kleinsiedlungen, vorwiegend flächenhaft
Strassenweiler
Strassenweiler, einzeilig
Strassenweiler, zweizeilig

Strassenweiler

Reihenweiler
Reihenweiler, einzeilig
Reihenweiler, zweizeilig

Reihenweiler

Angerweiler
Rundweiler

Anger- bis Kranzweiler (Platzweiler)

Sackgassenweiler
Weiler m i t kranzförmiger Anordnung der Gehöfte
Dorf m i t unregelmässigem Grundriss,

Lockeres Dorf m i t unregelmässigem Grundriss
Geschlossenes Dorf m i t unregelmässigem Grundriss

teils locker, teils geschlossen

Geschlossenes Dorf m i t komplexem Grundriss
Geschlossenes Dorf m i t regelmässigem Grundriss

teils m i t regelmässigem Grundriss

Geschlossenes Dorf, teils m i t k o m p l e x e m ,

Strassendorf
Mehrstrassendorf
Unregelmässiges Strassendorf
Zusammengesetztes unregelmässiges Strassendorf
Zusammengesetztes regelmässiges Strassendorf

Strassendorf

Reihendorf
Einzeiliges Reihendorf
Reihendorf (rund)
Reihendorf (zusammengesetzt)

Reihendorf

Angerdorf
Platzdorf
Platzdorf m i t rundem Dorfplatz
Platzdorf m i t rechteckigem Dorfplatz

Platz- und Angerdorf

Dorf m i t schwarmförmiger Gehöftlage
K i r c h o r t e , F l e c k e n , Städte
K i r c h o r t e , Flecken, Städte agrarischen Charakters
Kirchorte, Flecken, Städte nichtagrarischen Charakte
Gewerbliche Plätze in Einzel- und gehäufter Lage

K i r c h o r t e , Flecken, Städte
s

Wald
Nicht bearbeitete Gemarkungen

Fig.9.IndelingvandebewoningsvormenindeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft
(1962-1971,blad9ab,1971).

3.1.4

Schwarz

1961

HoewelerveelonduidelijkheidbestaatoverdedoorbovenstaandeAtlasgebruikte
criteria,lijktdeindelinginsterkematetesteunenopouderDuitswerk.Wewillen
hiervanbijwijzevanvoorbeelddeindelingvanSchwarz (1961,p.82,83)geven.
NaargroottegeeftzijeenindelinginEinzelsiedlung,Weiler,DorfenGrossdorf.
Weilerengroterenederzettingenwordennaderonderverdeeldnaarvorm,regelmaaten
bebouwingsdichtheid (figuur10).
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Kleine Gruppensiedlungen (Weiler)

locker
dicht
lineair gerichtet
Platz
Halbrund oder Rund

Grossere Gruppensiedlungen

unregelmässig

locker
dicht
lineair gerichtet
Platz

regelmässig

lineair -lockere Zeilendörfer
-dichte Zeilendörfer
regelmässige Platzdörfer
regelmässige Rundform
regelmässige Strassennetzanlagen

Fig.10.IndelingvanbewoningsvormennaarplattegrondvolgensSchwarz (1961).

3.1.5

Christaller

WewillendereeksDuitsemethodenbesluitenmetdievanChristaller.Smith (1967,
p.264)achthaareenvandemeestbevredigende,alvraagthijzichafofdemethodeook
buitenDuitslandbruikbaaris.
DevolgendetypenwerdendoorChristalleronderscheiden (Dickinson,1953,p.144-146):
1.Geïsoleerdeboerderijen (Einzelhöfe)
a.onregelmatiggespreid
b.ingroepenrondeendorpskern (Schwarmensiedlung)
c.inlineairerangschikking,langswegen (Kettendörfer)
2.Gehuchten (Weiier)
a.gestichtdoorlandhereninbosontginningen
b.gegroepeerdrondgrotelandgoedboerderijen (Gutshöfe)
c.ontstaandooropdelingvanbedrijveningebiedenmetverspreidebewoning
3.Pleindorpen (Platzdörfer,Rundlinge)
4.Angerdörfer (centraallanggerektplein)
5.Straatdorpen (ontstaanlangsbestaandeweg) (Strassendörfer)
6.Lineairedorpen (alsgroepen leen5,maarandereontstaanswijze).
a.Hufendörfer,inlaaglandgebieden (Marschhufendörfer)
b.Hufendörfer,inbosgebieden (Waldhufendörfer,waaronderHagenhufendörfer)
c.Veenkoloniën (Fehnkolonien)
d.Landgoednederzettingen (Gutskolonien)
7.Landgoeddorpen
8.Onregelmatigegeconcentreerdedorpen (Haufen-ofGewanndörfer)
9.Urbanedorpen
10.Suburbanenederzettingen
11.Moderneindustriëlenederzettingen.
Hetbelangrijkstecriteriumisomvang,gevolgddoorvormenregelmaat.Bebouwingsdichtheidspeelteengeringererol.Deinternationalebruikbaarheidwordtverminderddoor
degebruiktegenetischebegrippen.
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Kleurtinten
rood: totale verspreiding
donkerroze met $<:overheersende
verspreiding met kern
roze:verspreiding ingelegen
lichtroze: alleenstaande hoevenen
woningen
Symbolen op de kleurtinten

\S< stratennetdorpen
streepdorpen
zwermdorpen
concentratie
grijze arcering: steden en stedelijke
woonplaatsen

Fig.11.Legendavanhetblad 'Spreidingderlandelijkebewoning'indeAtlasvanBelgië
(1950-1972,kaart27,1964).

3.1.6

Atlas

van België

- 1964

IndeBelgischeliteratuurheeftsteedsdetegenstellingtussengeconcentreerdeen
verspreidebewoningeenbelangrijkerolgespeeld (zieo.a.Lefèvre,1926,p.9-14en
Tulippe,1942,p. 3).De,voorzoveronsbekend,meestrecenteweergavevandeBelgische
bewoningsvormenvindenweinhetdoorM.A.Lefèvresamengesteldeblad 'Spreidingder
landelijkebewoning'indeAtlasvanBelgië (1950-1972).
Opdekaartiseencombinatievankleurtintenensymbolengebruikt.Delegendais
weergegeveninfiguur11.

3.1.7

Roberts

1977

HetgebruikvansymbolenvoorbewoningsvormenbrengtonsopdemethodevanRoberts
(1977).Hijheeftdezemethodezelfopzeerbeknoptewijze,voorzienvanvoorbeelden,
weergegevenineenfiguur (figuur12).
Uitgegaanwordtvanzevenvariabelen.Dehoofdvariabelenzijnvorm,regelmatigheiden
hetalofnietaanwezigzijnvaneenplein ('green').Aanvullendevariabelenzijnomvang,
complexiteit,bebouwingsdichtheidenfragmentering.
Demeestesymbolenvormeneengeschematiseerdeweergavevandetypen.Bijdevorm
wordteenhoofdonderscheidgemaakttussenrijenenagglomeraties,respectievelijkaangegevendooreenlijneneenvlak.Beidewordenonderverdeeldnaarregelmatigheid.Een
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VILLAGE FORMS-PRINCIPLES OF CLASSIFICATION
b. DEGREE OF REGULARITY

a. BASIC SHAPES
Plans based on
ROWS

Plans based on
AGGLOMERATIONS

CO

1 1 GRID

3

— r f - PLANS

_!
OL

cc
WASDALE HEAD 1862
Single row of three farms

BRAITHWAITE 1866

<
a

_ \ j / _ RADIAL
/ | N PLANS

LLl
CC

CO

z
<

_l
OL

rx

<: Avery irregular
_i

a

0
scale H-

Without Greens

O

line of tofts may be
termed aRIBBON

LU

cc
cc

With Greens

With Greens

Without Greens

Additional variables
is usually 300-700m. in length,but short rows
(i) LENGTH a normal row village
<250m,and long rows : = >700m. are found
(ii) COMPLEXITY eg.multiple row villages O
(iii) |BUILDING DENSITY|=close infilling of toft areas '• M •'
(iiii) IFRAGMENTATION : both rows and agglomerations can appear as'exploded'or
unusually open forms

Fig. 12.Indeling van debewonincrsvormen volgens Roberts (1977,p. 127),

32

onregelmatigerijwordtaangeduidalseen 'ribbon'engesymboliseerddooreenstippellijn.
Eenregelmatigeagglomeratiekanraster-ofradiaalvormigzijn.Bebouwingaantwee
zijdenvaneenwegwordtalstweerijengeteld.Vervolgenswordtdeeventueleaanwezigheidvaneen (centraalgelegen)pleinaangegeven,bijvoorbeelddoorhetcentrumvanhet
symboolopentelaten.
Omvangwordtenkeluitgewerktvoorrijvormigenederzettingen (lengtevanderij).De
drieklassenwordenaangegevendoordelengtevandesymbolen.Ookdebebouwingsdichtheidisweiniguitgewerkt.Enkelekenmerken,zoalsingewikkeldeofbuitengewoonopen
vormen,kunnenwordenaangegevenonderrespectievelijkdekopjes 'complexity'en'fragmentation'.Voorhetoverigeisnietgeheelduidelijkhocdezelaatstetweetermenin
depraktijkmoetenwordengehanteerd.
DemethodevanRobertsheeftdesondankszekermogelijkheden;uitdevoorbeeldenblijkt
datzeeruiteenlopendeenopheteerstegezichtcomplexevormeninhetsysteemondergebrachtkunnenworden.
3.1.8

Enkele oudere Nederlandse

indelingen

HetishelaasnietmogelijkveelNederlandseliteratuurophetgebiedvandebewoningsvormentypologieëntegeven.Deredendaarvanligtwaarschijnlijkindeoverheersende
positiediedegemengdetypologieënvanKeuninghiertelandesteedshebbeningenomenen
noginnemen.Voordeperceelsvormenindelinggeldtditminder,omdat,zoalsaleerderwerd
betoogd (zie2.4),Keuningweinigaandachtbesteedtaandoperceleringenzijnindeling
voornamelijkopbouwtuitbewoningsvormenbodemgebruik.OpdeachterzijdevandeNederzettingsvormenkaartvandeAtlasvanNederland (1963-1977)staatnietvoornietseen
apartperceelsvormenkaartje (eenbijgewerkteversievanHofstee&Vlam,1952,p.194).
Alsweevenafzienvanregionaleliteratuur (dieoverhetalgemeenindelingenoplevert
dienietofnauwelijksbuitendebetreffenderegiokunnenwordentoegepast),isons
slechtshetwerkvandeWerkgroepLandschapstypologiebekend.Welbestaanenkeleglobale
indelingen,dienietvergezeldgaanvanexactecriteriaofvankaarten.Alsvoorbeeld
willenwewerkvanHeslingaenvanSlichervanBathnoemen.

Heslinga

DorpenwerdendoorHeslinga (1968a)opformelegrondenalsvolgtingedeeld :

-lineairedorpen:
-streekdorpen
-wegdorpen
-komdorpen,o.a.:
-brinkdorpen
-terpdorpen
-opendorpen.
Slicher

van Bath Alshoofdtypenwerdengenoemd (SlichervanBath,1951):

-geslotendorpen
-opendorpen
-rij-,straat-ofdijkdorpen
-verspreideboerderijen.
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Fig. 13.Indeling van debewoningsvormen volgens Schuijf en Vervloet (1979),
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3.1.9

Schuijf

S Vervloet

- 1979

DeWerkgroepLandschapstypologiekwamuiteindelijkuitopeenformeleindelingvande
bewoningsvormengeformuleerddoordewerkgroepledenSchuijfenVervloet (1979).In
schemavormzietdeclassificatieeruitalsinfiguur13.
Hoofdonderscheidisdattussenlineairenederzettingenennederzettingenmeteenmeer
uitgebreidstratenplan (aangeduidals'rasters').Beidekunnenregelmatigenonregelmatig
zijn.De'regelmatigerasters'wordennaderverdeeldindetypen 'schaakbord'en'radiair'.
lotzoververtoontdeindelingsterkeovereenkomstmetdievanRoberts (zie3.1.7).
DeindelingvanSchuijf&Vervloetgaatechteraanmerkelijkverder.Zowordenlineaire
nederzettingenverdeeldnaarhetaantalrijen (uni-,bi-oftrilineair)ennaarde
liggingvandebebouwing (aanéénzijde,aanbeidezijden,ofafwisselendaaneenvande
beidezijdenvandeweg).Eenafzonderlijktypevormendezogenaamde 'circulaire'nederzettingen,waarbijdebebouwingisgeconcentreerdaaneenringweg.Vanpleinenwordt
zoweldeligging (centraaldanwelperifeer)alsdevormbekeken.Verderwordtaangegeven
ofereenkunstmatigegrensomdebebouwingligt ('circulairomsloten'),ofdebebouwing
zichopkunstmatigeverhogingenbevindtenofzijzichdeelsbuitendedorpskernuitstrekt
langsdewegen ('uitwaaiering').
Voorhetaangevenvandebebouwingsdichtheidiseenindelinginvierklassengemaakt,
metalsuitersten 'gesloten'en'open'.Daarnaastwordtonderscheidgemaakttussen
'partieel' (slechtseensectorvanhetheleplanisbebouwd)en'niet-partieel' (grondplangeheelgevuld).
Opvallendisdatnietwordtgekekennaardeomvangvandenederzetting;decriteria
zijnvorm,regelmaatenbebouwingsdichtheid.
3.1.10

Büro Bügel/Van

de Dijk - 1979

Evenminalsbijdepolythematischetypologieënwillenwehierderegionalestudies
geheelbuitenbeschouwinglaten.Uitdevelerapportenkozenwijeenrecentestudievan
BüroBügel/VandeDijk (1979),gemaaktinopdrachtvandeProvincialePlanologischeDienst
vanFriesland.Ditrapportbevatapartekaartenvoorbewoningspatroonenpercelering,
beideopbasisvandesituatieomstreeks1850.Deperceelsvormenkaartkomttersprake
inparagraaf4.1.11.
Belangrijksteonderscheidbijdebewoningsvormenisdattussengeconcentreerdeen
verspreidebewoning.Delaatstewordtonderverdeeldnaarafstandenontstaanvoorofna
1850.Degeconcentreerdebewoning (waarvoordeterm 'nederzettingstypen'gereserveerd
wordt)wordtonderverdeeldopbasisvanvorm,waarbijdeapartecategorie'kruisdorpen'
opvalt,en,intweedeinstantie,naargeneseenfunctie.Bijdeesdorpenisbovendien
hetcultuurlandweervanbelang.Grondslagvandekaartvormteenindelingin(fysischgeografische)regio's.
Delegendavandekaart 'bewoningspatroon'isweergegeveninfiguur14.Dekernen
wordenopdekaartaangegevenalspuntelementen,terwijldeverspreidebebouwingals
vlak (gearceerd)wordtweergegeven.Daarnaastworden 'lege'gebiedenapartaangegeven.
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Onderscheiden voor:
kleigebied

veengebied

zandgebied
en voormalig
hoogveengebied

A Nederzettingstypen
1 Terpdorpen
2 Kruisdorpen (kruising van wegen en/ot waterlopen)
Toevoegingen:
—dorp bij een sluis (zijl)
—dorp bij een (voormalige) schans
3 Veenontginningsdorpen
Toevoeging: nederzetting later sterk t o t
o n t w i k k e l i n g gekomen
4 Dijkdorpen
5 Vaartdorpen
6 Wegdorpen
Toevoeging: planmatige aanleg
7
8
9
10

Esdorpen
Overige kerndorpen
Heidedorpen
Specifieke nederzetting
—Steden
Toevoeging: van oorsprong een terpdorp
—" V l e c k e n "
Toevoeging: van oorsprong een terpdorp

Algemene toevoegingen:
— Marktplaats
— Havenplaats of rede
— Kleine industrie omstreeks 1850
— Van oorsprong typisch arbeidersdorp
B Verspreide bebouwing
1
2
3
4
5

Onderlinge afstand tussen 250 en 1000 m; situatie ± 1850
Onderlinge afstand tussen 250 en 1000 m; na 1850 ontstaan
Onderlinge afstand minder dan 250 m; situatie ± 1850
Onderlinge afstand minder dan 250 m; na 1850 ontstaan
Over grote afstanden vrijwel afwezig

Fig.14.IndelingvandebewoningvolgensBüroBügel/VandeDijk (1979)

3.1.11

Conclusies

Vergelijkenwedeverschillendehierbovengegevenmethodennetelkaar,danblijkt
eenaantalonderdelensteedsweerterugtekomen.Omvang,vormvandeplattegrond,
regelmatigheidenbebouwingsdichtheidmakendeeluitvanvrijwelalleindelingen.De
aanwezigheidvanpleinenwordtofwelondervorm,ofwelalsapartecategorieonderscheiden.
DaarnaastgebruiktRobertsnogdecriteria 'complexiteit'en 'fragmentering'.Het
eersteisechterookwelondertebrengenbijdevorm.Overdepraktischebruikbaarheid
vaneenbegripalsfragmenteringhebbenwegrotetwijfels.
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de eilanden

3.2 VERGELIJKING PER ONDERDEEL
3.2.1

Inleiding

Indeconclusievandevoorafgaandeparagraafblekendetelangrijkecomponentenin
veelindelingentezijn:omvang,vorm,regelmaatenbebouwingsdichtheid.Wewillenin
dezeparagraafbekijkenwatdeverschillendeauteurshierovergezegdhebben.Eerstzal
echternogaandachtwordenbesteedaandegrenstussengeconcentreerdeenverspreide
bebouwing.

3.2.2

De 'kritische

afstand'

Degrenswaardetussengeconcentreerde (binneneenkernsamenhangende)enverspreide
bebouwingwillenwe,innavolgingvanBelgischeliteratuur (Schmook,1965,p.43), aanduidenmetdeterm 'kritischeafstand'.Gebouwendieverderuiteenliggendandeze
afstandwordennietmeerbeschouwdalsruimtelijksamenhangend.
Vaakiseenverbandgelegdtussenenerzijdsdekritischeafstand,anderzijdsde
bevolkingsdichtheid,evolutievanhetlandschap,enz.Zoisinhetdunbevolkteen
agrarischePolenweleensgewerktmet200m,terwijlLefèvrevoorhetdichtbevolkteen
vergeëvolueerdeBelgischelandschapveeleerdachtaan50-100m (Schmook,1965,p.44).
HieropvoortbouwendkwamSchmook (1965,p.45)ineenonderzoekvanééngemeentetot
verschillendekritischeafstandenvoorverschillendetijdstippen.Hijmaaktegebruik
vandeformule:
oppervlaktevanhetgrondgebied
A=
aantalwoningen
waarbijAaangeeftwelkeafstanderopdeverschillendetijdstippentussendewoningen
zouhebbenbestaaninhet (hypothetische)gevalvaneenvolkomenuniformeverspreiding.
GpgrondvandegevondenwaardevoorAwerdeenkritischeafstandgekozen:

1943
A (inmeters)
Gekozenkritischeafstand (inmeters)

145
100

1860
210

125

1777
275

150

1604
355

200

Anderendaarentegenzochtennaareenmeeralgemeenbruikbaarcriterium.Dezebenaderingverdientvoorgroteregebiedenzekerdevoorkeur,zowelompraktischeredenen
(bijdemethodeSchmookwordtdekritischeafstandpasvastgesteldnaeenzeertijdrovendeprocedure)alsomhetfeitdatalleenbijeenuniformcriteriumvergelijking
mogelijkis.
AlsvoorbeeldvaneenvastegrenskandedoordeInternationaleArbeitsgruppevoorgestane150mdienen.Dezeisgebaseerdopdegehcorsafstand (Uhlig&Lienau,1972,
p.19,38).De150m-grensisintussenalenigszinsingeburgerdindeinternationale
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literatuur,zoalsondermeerblijktbijRowley (1978,p.22).
TenslotteishetopvallendbijBüroBügel,datgeenafstandsgrenswordtonderscheiden
tussengeconcentreerdeenverspreidebebouwing,maardatweldeverspreidebebouwing
wordtonderverdeeld ineenaantalklassen:onderlingeafstandtussendehuizenkleiner
dan250m,onderlingeafstandtussen250en1000menbebouwingovergroteafstanden
vrijwelafwezig.

3.2.3

Omvang

Nadatdekernenbegrensdzijn,volgtheteigenlijkeclassificeren.Begonnenwordt
meestalmetdeomvangvandenederzetting.Voorhetbepalenvandeomvangkunnende
volgendecriteriagehanteerdworden:
-morfologischeomvang (oppervlakte,lengte)
-aantalhuizen
-aantalinwoners.
Morfologische

omvang DeeerstemogelijkheidwerdgekozendoorRoberts (1977,p.127),

dieeenonderverdelingnaarlengtemaakte (metgrenzenbij250à300menbij700m)voor
rijvormigekernen.Vooranderevormenishetnietuitgewerkt.Overigensisdemorfologische
omvangeenweinigzeggendgegevenalsgeenverbandwordtgelegdmetdebebouwingsdichtheid.
Huizen- of inwonertallen

HoewelhetzekermogelijkmoetzijndewerkwijzevanRoberts

verderteontwikkelen,ligt,alswordtgesprokenvandeomvangvaneenkern,eenopgave
vandeaantallenhuizenofinwonersveelmeervoordehand.Demeesteindelingenzijn
danookhieropgebaseerd.Tochzijnookhierbijnogwelmoeilijkhedenteoverwinnen.Zo
zijninwonertallennietvandekaartaftelezen.Voorformeelopdekaartafgegrensde
eenhedenzijnzebovendiennietinstatistischevormbeschikbaar.
Bijhettellenvanhuizendoenzichtweemoeilijkhedenvoor.Indeeersteplaatsis
opeentopografischekaartgeenverschiltezientusseneenwoongebouwenanderegebouwen.Deenigemogelijkheidishettellenvanallegebouwenals'woning'.Welkan
mogelijkeenverfijningwordenaangebrachtdoorgebouwenopéénerfsamentenementot
éénteleenheid.Opdetopografischekaartenisechternietaltijdevenduidelijkwat
kanwordenbeschouwdalseenerf.Indetweedeplaatszijningrotedichtbebouwde
kernendeafzonderlijkehuizennietmeeropdetopografischekaartingetekend.Inversterktematedóetditprobleemzichvoorbijhoogbouw.Anderzijdsishetwaarschijnlijk
datdezemoeilijkhedenslechtsingeringemategeldenvoordekleinerekernenwaarhet
bijdemeestehierweergegevenindelingenvooralomgaat.
Almetallijken,vooralbijkleinekernen,demoeilijkhedenbijhetuitgaanvan
inwonertallengroterdanbijhethanterenvanhuizenaantallenalsuitgangspunt.
EenvoorbeeldvanhetlaatsteindelingsprincipevormtdeindelingvanSchwarz,
terwijldeInternationaleArbeitsgruppebijdegroterekernentochweeroverschakelt
opinwonertallen.
Schwarzgeeftdevolgendeverdeling (Schwarz,1961,p.80, 81):
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-Einzelsiedlung (1huis)
-Weiler (totca.20huizen)
-Dorf (20-250huizen)
-Grossdorf.
DeindelingvandeInternationaleArbeitsgruppezieteralsvolgtuit (Uhlig&
Lienau,1972,p.36):
-Einzelsiedlung (1huisofboerderij)
-kleineländlicheGruppensiedlung (tot10ä20boerderijenofhuizenofwelmaximaal
50à100personen)
-kleine-massiggrosseländlicheGruppensiedlung (totca.500inwoners)
-mittelgrosseländlicheGruppensiedlung (totca.2000inwoners)
-grosseländlicheGruppensiedlung (totca.5000inwoners)
- sehrgrosseländlicheGruppensiedlung.
De benaming/ gehucht

Hetminimumaantalhuizenwaarbovenmenvaneengehuchtspreekt,is

nietbijiedereauteurhetzelfde.Schwarzspreektbijtweehuizenalvaneen'Weiler',
evenalsdeInternationaleArbeitsgruppe.DeAtlasderdeutschenAgrarlandschaftlegtde
grensechtertussentweeendriewoningen (eengroepvantweewoningenheetdaareen
'Zwiehof').Degrenstussengehuchtendorpligtindeaangehaaldevoorbeeldenbij10à
20huizen.

3.2.4

Vorm

Naarvormwordtmeestalonderscheidgemaakttussenlineairenraster.'Plein'wordt
ofwelalsderdetypebeschouwd (InternationaleArbeitsgruppe,Schwarz)ofwelalssubtype
vandebeidehoofdvormen (Roberts).
Eenverdergaandonderscheidopbasisvanvormwordtmaarinenkelegevallenaangetroffen.ZowordtonderandereinhetwerkvandeInternationaleArbeitsgruppe'plein'
naderonderverdeeldnaarvorm.Zijmakenookbijdeanderehoofdtypeneennaderonderscheid.Lineairenederzettingenkunnenuitéénofuitmeerderelijnenbestaan.Vande
groepnederzettingenmeteenuitgebreiderstratenplanzijndegemengdeensamengestelde
vormenafgesplitsttoteenapartegroep.
DeindelingvanBügel/VandeDijkkentalsapartecategoriede 'kruisdorpen'.De
InternationaleArbeitsgrupperekentdezezoalswealzagentotdelineairenederzettingen.Elderswordtgeenmeldinggemaaktvandezevorm.Demeestuitgebreideformele
indelingleverenSchuijf&Vervloet,diezoweleennadereonderverdelingvanlineair
alsvanrasterenpleinpresenteren.Alsenigenmakenzijonderscheid (bijdelineaire
nederzettingen)naardeliggingvandebebouwingtenopzichtevandeweg (eenzijdig,
tweezijdig,gemengd).Roberts,dieblijkbaarnietdewegmaardehuizenalsuitgangspunt
neemt,spreektinhetgevalvaneenwegmetaanbeidezijdenbebouwing,vantweerijen.
Opmerking Gezienhetbelangvanhetcriterium 'vorm'ineenformeleindelingdoen
indelingenintweeofdrietypenwatmageraan.Eenmeeruitgebreideindelingverdient
danookdevoorkeur.

39

3.2.5

Regelmaat

Indetotdusverrebehandeldetypologieënkunnenglobaaltweebenaderingswijzenten
aanzienvanhetbegripregelmaatwordenonderscheiden:
-regelmaatalsindicatievanhetgenetischebegrip'gepland' (bijvoorbeeldbijde
InternationaleArbeitsgruppe)
-regelmaatalszuiverformeelbegrip (Roberts,Schuijf&Vervloet).
Regelmaat en planmatigheid

Hetbelangrijkstedoelvanhetonderscheidenvanregelmatige

enonregelmatigevormenishetopsporenvanoorspronkelijkgeplandevormen.Hetformele
begripregelmaatdientdanalsindicatievoorhetveelmoeilijkertevattenbegrip
'planning'.DeInternationaleArbeitsgruppeformuleerdehetaldus:'regelmässigund
unregelmässigbedeutet,dasssichFormundAnordnungderHaus-und/oderHofstättenals
vomMenschengeregeltbzw.nichtgeregelterkennenlassen' (Uhlig&Lienau,1972,p.37).
Wezienduseenverstrengelingvanhetformelebegrip 'regelmaat'enhetgenetische
begrip 'gepland'.Ditwerktdoorindecriteriavoorregelmaat,zoalsdiemetnamezijn
opgestelddoordeInternationaleArbeitsgruppe.KenmerkenvaneenregelmatigerangschikkingzijnvolgensdeInternationaleArbeitsgruppe:
-geometrischevormengeplandegroottevandehuispercelenofderuimtentussende
boerderijen
-geplanderichtingvandehuizen (dithoeftnietaltijdeenuniformerichtingtezijn)

- geometrisch stratenpatroon
- geometrische buitengrens.
ErvaltoverigensopdezedoordeInternationaleArbeitsgruppegebruiktecriterianog
welwataftedingen.Zoishetvrijonwaarschijnlijkdateengeplandelineairenederzettingnogherkenbaarisaaneenregelmatigeafstandtussendehuizen.Datzouimmers
betekenendatersindsdestichtingvandenederzettinggeenbebouwingzouzijnbijgekomenofverdwenen.
Hettweedecriterium (geplanderichtingvandehuizen)issterkgebondenaanhet
wegenpatroon.Opzichbiedtditcriteriumteweinighouvast.
Degeometrischebuitengrens (vaakeenvestingwerk)staatvaakgeheellosvanhetdoor
diebuitengrensomslotengebied.Eenregelmatigebuitengrenskansamengaanmeteenonregelmatigeplattegrondvandeeigenlijkenederzetting.Hetisechtervooraldeplattegrondvandenederzettingzelf,dieonsinteresseert.
Blijftoverhetstratenpatroon.Ditlijkthetbesteuitgangspuntvoorhetbepalen
vanderegelmaat.Bovendienheefthetwegenpatroonvandecomponentenvandeplattegrond
degrootstematevancontinuïteit.
Opmerking

Nahetvoorafgaandekunnenwijnietnalateneenpaarrelativerendeopmerkingen

temakenoverhetverbandtussenregelmaatenplanmatigheid.Achterhethanterenvan
regelmaatalsindicatievoorplanmatigheidgaantweevooronderstellingenschuil,
teweten:
-Aangenomenwordt,dateenregelnatigevormhetgevolgisvandoelbewustemenselijke
actie.Opzichlijktdezestellingwelaanvaardbaar.Indenatuurkomenopdezeschaal
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Northrovt

Shelom lOtwo bovofe
tenements each with
2 0 f t of street
frontage
Medieval property
boundary still visible"
Medieval property
boundary reconstructed
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Possible medieval
r^,
boundary
Modern boundary which
represents sub-division
of early unit
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MERRIN
-SHELO
1840

c.1200

Pig.15.Voorbeeldvaneenonherkenbaargewordenplanmatigeaanleg (KirkMerringtonShelom;ca.1200-1840) (Roberts,1977,p.125).

nietofnauwelijksgeometrischevormenvoor.Welmoetwordenbedachtdatderegelmatige
vormnietoorspronkelijkhoefttezijn,maarookhetgevolgkanzijnvaneenlatere
'normalisatie'.Ookmoetmenaltijdbedachtzijnopdemogelijkheiddateenvormals
gevolgvankaartgeneralisatieregelmatigerlijktdanhijinwerkelijkheidis.
-Aangenomenwordt,dateenoorspronkelijkgeplandevormnogalsregelmatigevormherkenbaaris.Ditiseengevaarlijkeveronderstelling.Nietalleenhoefteengeplandevorm
nietherkenbaarregelmatigtezijn,ookkaneenvormindeloopvandetijdzosterk
veranderendatdeoorspronkelijkeregelmaatnietmeerteherkennenis.Ditlaatste
blijktonderandereinfiguur15.

Regelmaat als formeel

begrip

Uithetvoorgaandezalduidelijkzijndathetbegripregel-

maatinverbandmethetzoekennaargeplandevormenmetdeuiterstevoorzichtigheidmoet
wordengehanteerd.Hetverdientwaarschijnlijkdevoorkeuruittegaanvanhetzuiver
formelebegripregelmaat.HetduidelijkstdaarinzijnSchuijf&Vervloet,die,juist
omdeuitdrukkingplanmatigtevermijden,regelmatigdefiniërenals 'alsdooreen
lineaalgetrokken'.

3.2.1

Bebouwingsdichtheid

Debebouwingsdichtheid speeltinveelvandebehandeldetypologieëneenrol.Zo
maaktdeAtlasderdeutschenAgrarlandschaftopbasisvandebebouwingsdichtheidonderscheidtussen 'losse'en 'gesloten'dorpen.SlichervanBathspreektvan 'open'en
'gesloten'dorpen.OokhetonderscheidtussenStrassen-enReihendorfisterugtevoeren
opdedichtheid.DeInternationaleArbeitsgruppespreektinditverbandvanrespectievelijkeen 'Zeile'eneen 'Reihe'.Heslingavaneen'weg-'eneen'streekdorp'.
Eenverdergaandeindelingvandebebouwingsdichtheidvindenweslechtsbijde
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Tabel1.Bebouwingsdichtheid,ingedeelddoordeInternationaleArbeitsgruppeen
Schuijf&Vervloet.
Omschrijvingvanbebouwing

Internationale
Arbeitsgruppe

Schuijf&Vervloet

Geslotenstraatwand

zeerdicht

gesloten

Kleineruimtentussendehuizen

dicht

halfgesloten

open(los)

halfgesloten

zeeropen

halfopen

zeeropen

open

Grotereruimtentussendehuizen,
maarhuispercelengrenzenaanelkaar
Huispercelengrenzennietaanelkaar
Idem,maarhuizennogverderuiteen

InternationaleArbeitsgruppeenbijSchuijf&Vervloet.Dezezijnnaastelkaargezetin
tabel1 (Uhlig&Lienau,1972,p.38;Schuijf&Vervloet,1979).
Opmerking Hetwelofnietaanelkaargrenzenvandehuispercelenwordtinbeideindelingengehanteerd.Ditlijkteenbruikbaarhulpmiddel,maarhetistochnietvoldoende.
Erbestaateengrootverschiltussendebredehuispercelenineenagrarischgebieden
dezeersmallebinneneendorpskern.Hetzoudaaromaanbevelingverdienenuittegaan
vaneencombinatievanhet'huisperceel-criterium'metdeafstandtussendehuizen.
Daartoekanhetintervaltussendeafstanden0 (aaneengeslotenbebouwing)en150m
(waarboveninhetalgemeennietmeergesprokenwordtvansamenhangendebebouwing)
bijvoorbeelddoormiddenwordengedeeld.
3.2.7

Conclusies

Aanheteindvanparagraaf3.1werdgeconcludeerddatdebelangrijksteelementenvan
debewoningsvormenindelingenwaren:omvang,vormvandeplattegrond,regelmatigheiden
bebouwingsdichtheid.
Alvorenseenhedentekunnenbenoemenmoetenzewordenbegrensd.Ditkanopobjectieve
wijzegebeurendoorhetaannemenvaneen'kritischeafstand'tussendehuizen.Staan
dehuizendichterbijelkaardandezeafstand,danwordenzegeachtruimtelijksamente
hangen.Dekritischeafstandkanvariërenmetbijvoorbeelddebevolkingsdichtheid
(Schmook).Anderengaanuitvaneenvastemaatstaf (150mbijdeInternationaleArbeitsgruppe).Dezelaatstebenaderingverdientdevoorkeuromdatzijvergelijking,zowelin
deruimtealsindetijd,mogelijkmaakt.
Opsoortgelijkewijzealstussenkernenverspreidebebouwingkaneengrenstussen
verspreidebebouwingenonbewoondegebiedenwordengetrokken.
Dealdusbegrensdeeenhedenkunnenallereerstwordenonderscheidennaaromvang.De
kleinsteeenhedenzijnalleenstaandehuizenen/ofboerderijen.Groepenvan2à3tot
10à20huizenwordenmeestalaangeduidalsgehucht (Weiier).Daarbovenwordtgesproken
vaneendorp.Bijgrotereeenhedenishetmisschienbetertewerkenmetinwonertallen
danmetaantallenhuizen.
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Eentweedeonderscheidingscriteriumisdevormvandeplattegrond.Inaanmerking
genomendatditwaarschijnlijkhetbelangrijksteonderdeelvaneenformelebewoningsvormentypologieis,doendevoorbeeldenvaakwatmageraan.Demeesteaangehaaldeindelingenkomennietveelverderdaneenonderscheidtussen 'lineair'én 'raster',net
'plein'ofwelalsderdetype,ofwelalssubtypevandebeideandere.Inééngevalwerd
tussenlineairenrasterhettype 'kruisdorpen'onderscheiden (Bügel/VandeDijk).Het
verstgaandeInternationaleArbeitsgruppeenSchuijf&Vervloet,diezowelinde
groepen 'lineaire'en 'raster'-nederzettingenalsindegroep 'plein'-nederzettingeneen
onderverdelingaanbrachten.
Hetonderscheidnaarregelmaatkentneestalslechtstweecategorieën,'regelmatig'en
'onregelmatig'.Somswordendezebegrippenzuiverformeelgehanteerd.Doelvanhet
onderscheidkanechterookzijnhetopsporenvangeplandevormen (bijvoorbeeldbijde
InternationaleArbeitsgruppe).Hetwegenpatroonlijktdanhetbesteuitgangspunttebieden
voorhetbepalenvanderegelmaat.
Ookbijdebebouwingsdichtheidwordtmeestalslechtsverdeeldintweecategorieën:
'open' (of'los')en 'gesloten'.DeInternationaleArbeitsgruppeenSchuijf&Vervloet
hantereneenverdelinginvierklassenengevenalsenigenookcriteria.Besteuitgangspuntvoorhetindelenvandedichtheidvandebebouwinglijkteencombinatievan:
-afstandentussendehuizen
-hetaldannietaanelkaargrenzenvandehuispercelen.
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4 Formele perceelsvormentypologieën

4.1 BESCHRIJVING VAN EEN AANTAL INDELINGEN
4.1.1

Inleiding

Indezeparagraafwordtingegaanopdebestaandeindelingenvandeperceelsvormen.
Nadrukzaldaarbijliggenopdeperceelsvormzelf.Slechtszijdelingszalaandachtworden
besteedaandeaardvandeperceelsbegrenzingen,hetboderogebruikenhetgrondbezit.
Evenalsdatbijdebewoningsvormenhetgevalwas,wordthetoverzichtbegonnenmet
het'bouwwerk'vandeInternationaleArbeitsgruppe,gevolgddoorenkeleindelingenvan
DuitslandenBelgië.VervolgenskomthetNederlandsewerkaanbod.Ditisinaanzienlijk
sterkerematevoorhandendanbijdebewoningsvormen.Deparagraafwordtbeslotenmeteen
regionaleindeling (BüroBügel/VandeDijk).
4.1.2

Internationale

Arbeitsgruppe

- 1967

BijdeInternationaleArbeitsgruppe (Uhlig&Lienau,1967)wordenperceleningedeeld
naarvormennaarbezitsligging.Hetlaatstehoudteentweedelinginnaardeligging
14
binneneenpatroonvanverspreiddanwelvanaaneengeslotengrondbezit. Naardevorm
wordenblokkenenstrokenonderscheiden.Blokkenkunnengrootofkleinzijnenregelmatigofonregelmatig.Strokenkunnenbreedofsmalenlangofkortzijn.
Eenstructuurvangelijkvormigepercelen,bestaandeuitblokkenofuitstroken,soms
uitblokkenenstroken,wordteen 'Parzellenverband' (perceelsverband)genoemd.Verschillendevandezeperceelsverbandendiesameneenbepaald(e)patroonofstructuur
vormenkunnenwordensamengenomentoteen'Parzellencomplex'.Daarbovenwordtde'Flur'
onderscheidendiehetgehelegeperceleerdeagrarischegebied vaneennederzettingomvat.
BovendeFlurwordtnogde 'Gemarkung'onderscheiden,ongeveerovereenkomendmetons
dorpsgebiedofdorpstoebehoren.Alsgeenperceelsverbanden,endaardoorookgeenperceelscomplexenkunnenwordenonderscheiden,vervallendezetweetrappen.De 'Flur'is
danrechtstreeksopgebouwduitpercelen.Dehelehiërarchieisweergegeveninfiguur16.
HetvolledigeclassificatiesysteemvandeInternationaleArbeitsgruppezieterals
volgtuit (Uhlig&Lienau,1967,p.69,70):
A.Perceel (Parzelle)
a.perceelsvorm (Parzellenform)
-lang-kort
-smal-breed
-regelmatig-onregelmatig
-groot-klein
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1 . Parzellen

1. Parzellentypen

verbinden sich
über

2. Verbände

2. Verbandstypen

und
3. Komplextypen

3. Komplexe
4. Flurtypen

4. Flur
5. Gemarkung
in der
5. G e m a r k u n g

Entwurf: W. Müller-Wille

Fig. 16.Door de Internationale Arbeitsgruppe onderscheiden niveaus bij deperceelsvormenkartering (Uhlig &Lienau, 1967,p.4 9 ) .

b. perceelsligging (Parzellenlage)
- (patroon van) verspreide bezitsligging (Gemengelage)
- (patroon van) aaneengesloten bezitsligging (Einödlage)
c. perceelstypen (Parzellentypen)
1.blok (Block)
- regelmatig blok
- onregelmatig blok
- groot blok
- klein blok
2. strook (Streifen)
- lange strook
- korte strook
- smalle strook
- brede strook
PercéeIsverband (Parzellenverband)
a. vorm en structuur van de verbanden bestaande uit: lange,korte, smalle,brede,
regelmatige,onregelmatige, grote enkleine percelen
b. percelen alsbezitseenheden:bundels percelen die tot gefragmenteerde of tot aaneengesloten eigendommen behoren
c. typen perceelsverbanden (Verbandstypen)
1.verbanden van strookvormige percelen (Streifenverbände):verbanden van lange,
korte, smalle en brede stroken, elke categorie weer verdeeld naar de ligging
binnen een patroon vanverspreid of aaneengesloten grondbezit
2. verbanden van blokvormige percelen: (Blockverbände):
- een verband van regelmatige kleine of grote blokkenbinnen eenpatroon van
aaneengesloten grondbezit
- een verband van regelmatige kleine blokken binnen een patroon van verspreid
grondbezit
- een verband van onregelmatige kleine of groteblokken binnen een patroon van
aaneengesloten grondbezit
- een verband van onregelmatige kleine blokken binnen een patroon van verspreid
grondbezit
3.verbanden van een mengsel van blokken en stroken (Block/Streifenverbände):
- regelmatige blokken en stroken
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-onregelmatigeblokkenenstroken
C.Perceelscomplex (Parzellenkomplex)
D.Flur
E.Totalelandvaneengemeente (Gemarkung)

Alsdezeeenhomogenestructuurhebben
wordenzeopdezelfdewxjzegekarakteriseerdalsdeperceelsverbanden.

Opmerking Opvallendisdatnadevormdeliggingvanhetgrondbezithetbelangrijkste
criteriumvormt.Doelhiervanisvooralhetmakenvanonderscheidtussenbijvoorbeeld
15
'Hufenfluren'en 'Eschfluren'. Hoewelhetbeeldingrotetrekkenwelbekendzalzijn,
lijkthetonverantwoordvoorkleinegebieden (bijvoorbeelddorpen)uitsprakentedoen
overdeliggingvanhetgrondbezit,zonderdatdieuitsprakengedektwordendoor
gedegenonderzoek.DatisnochinNederland,nochinDuitslandinvoldoendemategedaan.
Metnamedoordeverwevingvandecriteria'vorm'en 'grondbezitsligging'sluitde
indelingvandeInternationaleArbeitsgruppevooralaanbijdeDuitseliteratuur.We
vindenhetzelfdeo.a.terugbijSchwarzendeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft.

4.1.3

Schwarz

-

1961

Schwarz (1961,p.173e.V.)geeftdevolgendeindeling:
A.DieFlurgestaltungbeigeschlossenemBesitz (aaneengeslotengrondbezit)
-GeschlossenerBesitzinGrossblockform (groteblokken)
-GeschlossenerBesitzinKleinblockform (kleineblokken)
-GeschlossenerBesitzinStreifenform (stroken)
-Combinatiesvandebovengenoemdetypen
B.DieFlurgestaltungbeiGemengelagedesBesitzes (verspreideliggingvanhetbijéén
bedrijfbehorendegrondbezit)
-Streifengewannflurl6
-GemengelagedesBesitzesinFormvonKleinblöcken,BlöckenundStreifenund
sekundärerStreifengliederungvonBlöcken (Blockgewann) (kleineblokken,blokken,
strokenensecundairinstrokenverdeeldeblokken)
Combinaties:
-combinatievanGrossblöckenenStreifengewann,respectievelijkBlockgemengformen
endaarvanafgeleidevormen
-combinatievanStreifengewannen enKleinblöcken.
4.1.4

Atlas der deutschen Agrarlandschaft

- 1971

Voorhetkaartblad 'DieFlurformen 'um1850'imGebietderBundesrepublikDeutschland'indeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft (1962-1971,blad10ab,1971)isper
17
dorpsgebied hetbelangrijkste (eneventueelhetopéénnabelangrijkste)perceelstype
gekarteerd.Hoedatgedaanis,wordtnietduidelijkgemaaktindebeschrijving.
Naardevormwordenblokkenenstrokenonderscheiden.Tweedecriteriumisookhier
debezitsligging.Deregelmaatwordtnietalsapartkenmerkonderscheiden,maarwordt
mogelijkgebruiktbijhetonderscheidenvandecategorie 'geometrischundschematisch
angelegteFluren'.
Devolledigelegendavanhetkaartbladisweergegeveninfiguur17.
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Typen

Kaarteenheden: kleuren

Rasters

Grossblockflur, bäuerlicher, geschlossener Besitz
(auch Einödflur)
Grossblockflur inGemengelage
Gutsflur
Kleinblockflur, bäuerlicher, geschlossener Besitz
Kleinblockflur, inGemengelage
Blockflur inStreulage

Kleinblockflur inGemenge-und Streulage

Hufenflur, gereihte
Hufenflur, radiale
Hufenflur, geteilte

Hufenflur (Hauptverbreitungsgebiet der Marsch-,
Moor- und Waldhufen)

Gelängeflur
Gelängeartige Fluren (Übergang zum Gewann)

Gelängeflur

Langstreifenflur inGemengelage
Langstreifenflur unter 30meter breit
Langstreifenflur über 30meter breit
Langstreifenflur quergeteilt
Langstreifenflur mithofnahen Blöcken
Langstreifenflur mithoffernen Blöcken

Langstreifenflur

Gewannflur, grossgliedrig
Gewannflur, gleichlaufend
Gewannflur, kreuzlaufend

Gewannflur, grossgliedrig

Gewannflur, kleingliedrig
Gewannflur, kleingliedrig, gleichlaufend
Gewannflur, kleingliedrig, kreuzlaufend
Gewannflur, kleingliedrig,mit Langgewannkern
Gewannflur mitLanggewanninperipherer Lage

Gewannflur, kleingliedrig

Block- und Streifenflur
Block- und Streifenflur, grossgliedrig
Block- und Streifenflur, kleingliedrig

Block- und Streifenflur

Geometrisch und schematisch angelegte Flur
Stadt- und Gartenbauflur
Wald allgemein
Staatswald
Kommunalwald
Privatwald

Wald

Kommunalweiden (Allmende)

Öd- undUnland, Allmende

Nicht bearbeitete Gemarkungen
Fig. 17.IndelingvanperceelsvormenindeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft(19621971, blad10ab,1971).

1.1.5

Dussart

1961

VoorBelgiëiseenoverzichtskaartvandeperceelsvormengemaaktdoorDussart(1961)
(ziefiguur18).
Primaironderscheidingscriteriumisdevorm:blokkenenstroken.Deindelingwerkt
metdrieniveaus.Uitgegaanwordtvanhettypedathetsterkstuithetkaartbeeldnaar
voren treedt. Ineenenkelgevalwordtaangegevendatpercelenzijngerangschiktin
groteblokken ('lanièresbiengroupéesenquartiers';ditkomtovereenmetdeinde
Duitseliteratuuronderscheiden 'Gewannflur').Bijanderetypenwordtjuisteensterke
onderverdelingvandebasiseenhedengenoemd ('champsmorcelésenparcelles—').
Tweedecriteriumisderegelmaat.
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Ostende,

Champs contigus
du type des fermes forestière!

A Â

Champs massifs irréguliers

Champs massifs très irréguliers
répartis de façon désordonnée

1
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Idem + champs morcelés en parcelles
*=? longues et étroites

Champs allongés et parallèles
d'aménagement systématique

Idem morcelés en parcelles
)A longues et étroites

Idem morcelés en parcelles tr;

O

10

20

30

1,0

50 fcm
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Hetbijnazuiverformelekaraktervandeindelingwordtdoorbrokendoordegroep
'systematische' (=geplande)perceleringen.
Grootstenadeelvandeindelingishaarglobalekarakter.Metnameuitzichditin
hetnietduidelijkdefiniërenvandeonderscheidentypen.
4.1.6

Snacken

-

1961

EenzeerboeiendewerkwijzeentypologievindenwebijSnacken (1961,p.233-236).
HijnaminhetLandvanWaas,waarinhijeerst14proefgebiedenkoos,eensteekproef
van1400percelen (100pergebied).Dezewerdengemetenengrafischuitgezet (deperceelslengteopdex-as,deperceelsbreedteopdey-as),metalsresultaateen'stippengrafiek'.Daarinwerdenfrequentieminima (verdunningenindepuntenwolk)opgezocht,die
gebruiktwerdenvoorhettrekkenvangrenzen.Opdezewijzekreeghijeenvierdeling:
blokvormig,rechthoekig,strookvormigenstreepvormig.
Hoevepercelen (dekleinepercelendieheterf,metgebouwen,tuinenkleineboomgaard
omvatten)werdennietopgenomen,zulksomtevermijdendatdichtheidsverschillenin
bewoningdewaardenongelijkmatigzoudenbeïnvloeden.
Behalvenaarvormwerdookeenvierdelinggemaaktnaaroppervlakte (0-\ ha, \-\ ha,
\-\ haengroterdan1ha).Uiteindelijkleiddeditallestoteenperceleringskaartmet
devolgendelegenda:
A.Gebiedenmetpercelendoorgaanskleinerdan1ha
a.blokvormigeenrechthoekigepercelen;blokvormigeoverheersend
b.blokvormigeenrechthoekigepercelen;ofwelevenwichtigofwelrechthoekigeoverheersend
c.blokvormige,rechthoekigeenstrookvormigepercelen;éénvandetweelaatste
overheersend
d.strookvormigepercelenoverheersend;blokvormigezeldzaam
e.streepvormigepercelenoverheersend;overigevormenzeldzaam
B.Gebiedenmetpercelendoorgaansgroterdan1ha
f.rechthoekigeenstrookvormigepercelen (polders)
g.rechthoekigeenonregelmatigevormen (bosgebiedenopstuifzand).
4.1.7

Groenman

-

1948

IntegenstellingtotdesituatiebijdebewoningsvormenkunnenwebijdeperceelsvormenwijzenopvrijveelNederlandswerk.
EenvandeeersteNederlandseartikelendiespecifiekdeperceelsvormentotonderwerphaddenwasafkomstigvanGroenman (1948).Dezemaakteeentweedelingin:
-onregelmatigeblokken
-repenenrechthoeken.
Vanelkgafhijeenaantalvoorbeeldeneninhetkortdehistorischeontwikkeling.
4.1.8

Hofstee

S Vlam - 1952,

1960,

1964

1952 DiepergroefhetartikelvanHofstee &Vlam (1952),datnogaltijdgeldtalshet
standaardwerkoverdeontwikkelingvandeNederlandseperceelsvormen.Hetgingmetname
voorhetnoordenvanhetlandvooreenbelangrijkdeelterugopouderwerkvanHofstee.
Zijpresenteerdendevolgendeindeling:
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18

Blokverkaveling
a.deeigenlijke 'Blockflur'
b. 'Celticfields'19
c.kampontginningen
Strokenverkavelingzonderbewoningopdekavels
a.esachtigeverkaveling
b.madenenslagen
Strokenverkavelingmetbewoningopdekavels (opstrekkendeheerdene.d.)
Modernrationeleverkaveling (veenkoloniën,moderneontginningeneninpolderingen).

LEGENDA
Blokverkaveling
I Strokenverkaveling
' zonder bewoning
| Strokenverkaveling
| met bewoning
I Modern
l rationele verkaveling
4.+ <.+ Kampontginningen
A V » (dedichtheid der kruisjes
geeftdedichtheid der
kampenaan)

Fig.19.PerceelsvormeninNederlandvolgensHofstee&Vlam (1952,p.194),
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Hetbelangrijkstecriteriumisdevorm (blokkenofstroken).Deregelmaatspeelt
indirectmeedoorhetapartonderscheidenvande 'modernrationeleverkaveling'.De
strokenverkavelingwordtonderverdeeldaandehandvandeliggingvanhetgrondbezitten
opzichtevandebedrijfsgebouwen.Tenslottespeelthetbodemgebruikmeeinhetonder20
scheidtussen 'esachtigeverkaveling' (bouwland)en 'madenenslagen' (grasland).Het
geheelresulteerdeindekaartdiehieralsfiguur19isweergegeven.
Vandeviercategorieënneemtde 'strokenverkavelingzonderbewoning'eenaparteplaats
in.Dezebeslaatnamelijkintegenstellingtotdeanderedrietypenslechtseenklein
deelvanhetgebiedwaarvoorzijalsbelangrijkstevormstaataangegeven.Deandere
drietypenbeslaanmeestalhetgrootstedeelvaneendorpsgebied.
Hetgebiedwaarstrokenverkaveling zonderbewoningalshoofdvormisaangegeven,is
opdekaartwitgelaten.Globaalgaathetomhetzand-enhetlössgebied.Hettypeisin
feitetevindenindebouw-,wei-enhooilandenvanesdorp(achtige)nederzettingen.
Daarnaastzijnerechtersomsgroteoppervlaktenheide (metnameopdezandgronden).Waar
dezeindelaatsteeeuwenzijnontgonnen,treffenweeenmodernrationeleverkavelingen
kampontginningenaan.Ookdeessenzelfzijnsomsmeerblok-danstrookvormiggeperceleerd (Brabant).Hetzelfdegeldtvoorwei-enhooilanden.
Verderzijnerindegebiedendievoornamelijkbestaanuitkampontginningen,endie
eveneensopdekaartstaanalsstrokenverkavelingzonderbewoning,nauwelijksinstroken
geperceleerdebouw-,wei-enhooilanden.Ditbezwaarwordtdeelsondervangendoorde
dichtheidvandekampontginningenmeteenapartesignatuuraantegeven.Dezewijzevan
weergevenhoudtechterindataprioriwordtaangenomendatkampontginningenalleen
voorkomeninhetgebiedmetstrokenverkavelingzonderbewoning.
Hetfeitdoetzichdusvoordatingrotegebiedendieopdekaartstaanalsstrokenverkavelingzonderbewoning,dezevorminfeitenauwelijksvoorkomt.Veeleerzoumen
geneigdzijneenaantalvandezegebiedenterekenentotdeblokverkaveling.
1960 Enkelejarennahetverschijnenvanditartikelwerddemateriedooreenvande
schrijversnogeensopnieuwoppapiergezet (Edelman-Vlam,1960).Aandetypologiewerd
weinigveranderd (hetkaartjeuit1952werdongewijzigdovergenomen).Welwerddeterm
'blokverkaveling'vervangendoorhetvoorzichtiger 'verkavelingwaarbijeenzekere
blokvormoverheerst'.

1964 DekaartvanHofstee&Vlamismetenkelekleinewijzigingenovergenomenopde
achterzijdevanhetblad 'Nederzettingsvormen'indeAtlasvanNederland (1963-1977).
Debelangrijksteverschillenmetdekaartuit1952zijn:
-Delegenda-eenheden 'strokenverkavelingzonderbewoning'en 'kampontginningen'zijn
definitiefsamengevoegdtotéénlegenda-eenheid.
-OostelijkFlevoland:modernrationeleverkaveling (stonduiteraardnognietopde
eerderekaart).
-DePeel (N.B.):modernrationeleverkaveling.Opdeoudekaartwerdditgebiedniet
apartonderscheidenmaargerekendtothetBrabants-Limburgsegebiedmetstrokenverkaveling
zonderbewoning/kampontginningen.
- Zeeuws-Vlaanderenwerdin1952grotendeelsingekleurdalsblokverkaveling.IndeAtlas
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beslaatdemodernrationeleverkavelingbijnadehelftvanhetgebied.
-Hetgroteoppervlakblokverkavelinginhetoostelijkrivierengebiedisopdelatere
kaartsterkingekrompen.DegebiedentenoostenvandeIJsselentenzuidenvandeWaal
wordennugerekendtotdestrokenverkavelingzondertewoning/kampontginningen.
löchblijvenernogwelpuntenvankritiekover.Zokaninenzichafvragenofde
kanaalveenkoloniën,ingekleurdalsgebiedmetmodernrationeleverkaveling,nietveeleer
thuishorenbijdestrokenverkavelingmetbewoningopdekavels (VanHoof,1968,p.15).
4.1.9

Vervloet

- 1975

DeperceelsvormenkaartvanNederland (schaal1:100 000),gemaaktdoorVervloet (1975)
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voordezogenaamdeBolwerkgroep,gaatindeeersteplaatsuitvandevorm (eendriedeling
invierkanten,rechthoekenenstroken)enregelmaat (regelmatigenonregelmatig).De
kleinekaartschaalheefttotgevolgdatperceelstypendieeengeringoppervlakinnemen,
nietapartkunnenwordenaangegeven.Qtiditnadeelzoveelmogelijkteondervangenzijn
ooksamengesteldeeenheden (zogenaamdeassociaties)onderscheiden.Apartzijndaarnaast
22
aangegevende 'cope-percelering' ,zeergroteenzeerkleinepercelenenhetrelief.
Watdeperceelsscheidingenbetreftisineersteinstantieonderscheidgemaakttussen
drogeennattesloten (indicatievoorresp.ligginginhoogeninlaagNederland).Daarnaastzijnhoutwallenenhoutsingels,extrabredeslotenenweteringen,wijkenenmonden
enveenribbenaangegevenindecategorie 'bijzonderetoevoegingen'.
Tenslotteisnogrekeninggehoudenmethetnatuurlijksubstraat,hetvoorkomenvan
terpenenwierdenenhetbodemgebruik,waarvooreendriedelinggrasland-akkerland-gemengd
agrarischgrondgebruikisgehanteerd.
Dekaartisgemaaktopeenmoderneondergrond.Waarechterdeoudesituatienietgoed
herkenbaarmeerwas,isdekaartnietingekleurd.Metnameisdathetgevalinveelruilverkaveldegebieden.Uiteindelijkzagdekaartlegendaeruitalsinfiguur20.
4.1.10

Schuijf

& Vervloet

- 1979

DehierbovenbeschrevenlegendawerddoordeWerkgroepLandschapstypologiegekozen
alsuitgangspuntvoordenieuwteontwerpenindeling.Binnendewerkgroepontstond
daaropdetypologie,geformuleerddoorSchuijf&Vervloet (1979),zoalsweergegevenin
figuur21.
Opvallendsteverschilmetde 'Bolwerkkaart'ishetweglatenvanhetbodemgebruik.Bos
enheidenemeneenaparteplaatsin.Hoogteliggingennatuurlijksubstraatnemeninde
indelingeenbelangrijkeplaatsin,dochdezewerdsedertdiendoordewerkgroepnogal
afgezwakt.
Deindelingnaarperceelsvormisgelijkgebleven;dekenmerkenperceelsgrootteen
reliëfrijk/reliëfarmzijnnuindekolom 'naderetoevoegingenoverige'ondergebracht.
Eenbelangrijkeuitbreidingvormtdekolom 'naderetoevoegingenpercelering',waarin
eenaantal 'basisstructuren' (d-g)wordtonderscheiden.Ditzijnlandindelingenvaneen
hogereordedandeeigenlijkepercelen.Eendergelijkeperceelsvormenindelingopmeer
niveaustroffenweookbijDussartaan (paragraaf4.1.5).
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J*
C
CU
CU

o
CU
Q.
ru

CT
(0

E

CT
CU
CU

c
O

Hoogtehgging

Natuurlijk
substraat

Nadere toevoegingen
Dercelering

Perceelsvorm

(akker,grasland,
tuinen)

a) klein/groot

a)

1. strookvormig,
vaste
kavellengte

b)

_

_c)
a)

"Hoog"
(droge sloten)

zand

2. strookvormig.
onbepaalde
kavellengte

loss

3.associatievan
regelmatige
vierkanteen
rechthoekige
percelen
4. associatie van
regelmatige
vierkante,
rechthoekige
en strookvormige percelen

_— __

Nadere
toevoegingen
overige

veerverkaveling
ster- engerende
verkaveling
kromme percelen

b) reliëfrijk/arm
(schrapjes)

veerverkaveling

c) brede houtrand

b) ster-engerende
c)

verkaveling
kromme percelen

d)
_e>

meerstrepig
eenstrepig

~d)
e)

meerstrepig
eenstrepig

f)

basisstructuur
doorgaand
g) basisstructuur
radiair
h) basisstructuur
regelmatig blokvormig
i) basisstructuur
onregelmatig
blokvormig
basisstructuur
doorgaand
g) basisstructuur
radiair
i) basisstructuur
onregelmatig
blokvormig

d) houtrand

e)verbrede sloten

f) wijken en
monden

g) petgaten

h) zetwallen

~f)

5. onregelmatige
percelen

i) uitgemijnde
percelen
j) droogmakerijen

veen

i)
"Laag"
(natte sloten)

klei op
veen

_

zuiver onregelmatige
blokverkaveling

k) uiterwaard

6. percelering
afwezig
(bos en heide)

klei
zand

6. percelering
afwezig
7. vierkante en
rechthoekige
basisstructuur
8. onregelmatige
basisstructuur
9. radiaire
basisstructuur

Fig. 21.Indeling van de perceelsvormen volgens Schuijf &Vervloet (1979).
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4.1.11

Büro Bügel/Van

de Dijk

-

1979

Evenalsbijdebewoningsvormenisookhieralsvoorbeeldvaneenregionaleindeling
dievanBüroBügel/VandeDijk (1979)genomen.
Uitgangspuntvandekaart 'Verkavelingstypen'isdesituatierond1850.Dekaartlegendabevatdevolgendeeenheden:
A.Hetkleigebied
1.onregelmatigeblokverkaveling
2.regelmatigeblokverkaveling (gericht)
3.regelmatigeblokverkaveling (zonderhoofdrichting)
4.radiaireverkaveling
5.langgerektepercelenterplaatsevanoudegeulen
6.jongereblokverkaveling
7.planmatigeverkavelinginhetBildt
8.rationeleverkavelinguitdezeventiendeeeuw
9.rationeleverkavelinguitdenegentiendeentwintigsteeeuw
B.Hetveengebied
1.onregelmatigeopstrekkendeverkaveling
2.hooilandverkaveling (zeerlange,smallestroken)
3.hooilandverkavelingmetverdelinginblokken
4.aanzettotverkavelingbijvervening
C.Hetzandgebiedenhetvoormalighoogveengebied
1.essen (oorspronkelijkmetstrokcnverkaveling);debijbehorendemadelandenhebben
meestaleenkorteopstrekkendeverkaveling
2.opstrekkendeverkavelingophetzand (veelalregelmatig)
3.verkavelingindeveenkolonialegebiedenmet (voormalig)wijkenstelsel
4.heideontginningen (terplaatsevandeheidedorpenkleinekavels;dejongsteheideontginningen (vanna1850)kennengroterekavels,opdekaartzijnzemeestalnog
alsnietverkaveldegebiedenaangegeven)
5.aanzettotverkavelinginheidecrebied
6.niet-verkaveldegebieden (naardesituatierond1850)
D.Deeilanden
1.deessen
2.hooilandverkavelingmetverdelinginsmallestroken (bouwlandenweide/hooiland
kwamenvaakgemengdvoer)
3.hooilandverkavelingmetverdeling inblokken
4.niet-verkaveldegebieden (naardesituatierond 1850).
Deperceleringis,zoalsuitdelegendablijkt,ingetekendopeenondergrondvan
fysisch-geograf
ischelandschappen.Deindelingvandeperceel
s
vormenisvrijsterk
genetischgetint.BehalvenaargeneseennaarbodemgebruiJczijndepercelenbenoemdnaar
vormenregelmaat.

4.1.12

Conclusie

Steedsweerterugkerendeelementenzijnvormenregelmaat.Daarnaastwordenperceelsgrootte,grondgebruikenaardvandeperceelsgrenzenonderscheiden.
4.2 VERGELIJKING PER ONDERDEEL
4.2.1

Inleiding

Evenalsdatbijdebewoningsvormenhetgevalwaszaldeopsommingvandebelangrijkste
typologieënwordengevolgddooreenbesprekingvandeverschillendecomponentenafzonder-
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lijk.Achtereenvolgenskomendeperceelsvorm,deregeliraatendeperceelsgrootteaande
orde,gevolgddoorenigeopmerkingenoverhetgrondgebruik.Vervolgenswordtaandacht
besteedaandeperceelsbegrenzing.Hierbijwordtnogwataanvullendeinformatiegegeven
overmeeropdeperceelsbegrenzinggespecialiseerdeindelingen.Aanheteindvandit
hoofdstukwordtnogingegaanopdestapvanindividuelepercelennaargrotereeenheden.
4.2.2

Perceelsvorm

Meestalwordteenindelinginblokkenenstrokengehanteerd.WevindenditbijHofstee
&Vlam,Groenman,DussartenbijdebehandeldeDuitsemethoden.Dezelaatstezijnhet
meestduidelijkoverdewijzevanonderscheiding.
De Duitse methoden DeInternationaleArbeitsgruppe (Uhlig&Lienau,p.38-41)legtde
grenstussenblokkenenstrokenbijeenlengte/breedte-verhoudingvan 2\:\. Stroken
kunnennaderwordenverdeeldnaarlengteenbreedte.DeInternationaleArbeitsgruppelegt
degrenstussenlangeenkortestrokenbijeenlengtevan250à300m.Descheidslijn
tussenbredeensmallestrokenwerddoordemeesteledenvandegroepgelegdbijeen
breedtevanca.40m,dooranderenechterbij25-30m.
IndeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft (1962-1971,blad10ab,1971)wordtookeen
getalvan30mgebruikt.
Schwarz (steunendopouderwerkvanNiemeier)legtdegrenstussenblokkenenstroken
bijeenlengte/breedte-verhoudingvan5:1 (Schwarz,1961,p.151).Voordeonderverdelingvanstrokengeeftzij (p.173)eendriedelinginzeersmalle (breedte<10m),
smalle (14-25m)enbredestroken (>25m ) .Opvallendisdatdeklassennietopelkaar
aansluiten.

Naastblokkenenstrokenishetookmogelijkomrechthoekenteonderscheiden.Dit
ideewerduitgewerktdoorSnackenenVervloet.
Snacken Dezemaakteenkelgebruikvandeverhoudingtussenlengteenbreedte,deabsolute
matenspeeldengeenrol (hoewelzedeelstochwelwerdenmeegenomendoordatdeoppervlaktevandepercelenapartwerdgemeten).Decriterialagenalsvolgt (Snacken,1961,
p.235):
-blokvormig:breedte/lengte-verhoudingvan 1/1tot1/1,39
-rechthoekig:breedte/lengte-verhouding van1/1,4 tot 1/2,4
-strookvormig:breedte/lengte-verhoudingvan1/2,5tot 1/4,9
-streepvormig:breedte/lengte-verhoudingvan1/5enmeer.
Vervloet

DerechthoekenvindenweookbijVervloet (1975,p.5,6):

-vierkanten:vierzijdenvanongeveergelijkelengte
-rechthoeken:langstezijdentenhoogste2-3keerdelengtevandekortstezijden
-stroken:langstezijdengroterelengte.
Smit DebreedopgezetteindelingvanSmitwerdbehandeldbijdepoly
thema
tischetypologieën (2.11).VeelmeerdandeanderepolythematischeindelingenisdievanSmitookop
onderdelenuitgewerkt.Metnamevoordepercelering (kenmerk9)iseenvermeldingop
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dezeplaatsgerechtvaardigd.Hijonderscheiddeopbasisvanvormenregelmaatvijftypen
(Smit,1976,p.33):
-strookvormig (lengtemeerdantweekeordebreedte),strakbelijnd
-strookvormig,dochgrilligbelijnd
-rechthoekig (lengteminderdantweekoordebreedte)
-onregelmatig (lengteeersteasminderdantweemaaldelengtevandetweede as),doch
strakbelijnd
-onregelmatig;grilligbelijnd.
Helaasisdeformuleringnietzogelukkig.Opbasisvandeaangegevencriteriasluiten
detypenelkaarnietuit.
Verschillende

niveaus

MetnameSchuijf&Vervloetgaannognaderinopstructuurele-

mentenvaneenhogereordedandeeigenlijkepercelering.Dussart,SchwarzendeAtlas
derdeutschenAgrarlandschaftdoenditinveelminderemate (alleenvoorde'Gewannfluren').DaarnaastbesteedtDussartveelaandachtaansterkonderverdeeldebasiseenheden.Degroeperinginperceelsverbandenenperceelscomplexen,zoalsbijdeInternationaleArbeitsgruppe,ismeereenkarteringstechnischezaak.Wekomenhieropterugin
paragraaf4.2.7.

Opmerking Zoalsookbijdebewoningsvormenalwerdopgemerkt,verdienthetonderwerp
'vorm'ineenformeleindelingeengoedeuitwerking.Degrotereinformatievewaardevan
indelingenvandrieofvierklassenbovendievantweeklassen (blokkenenstroken)is
daaromwaarschijnlijkdeextrainspanningzekerwaard.
4.2.3

Regelmaat

Inparagraaf3.2.5 zijnwealingegaanopregelmaat.Hetbleektoen,datbijde
bewoningsvormendebegrippen 'regelmaat'en'planmatigheid'vaakdooreenliepen.Dat
blijktookbijdeperceelsvormen.Indemeestegevallenwordtgesprokenvan'regelmatig'.
DeAtlasderdeutschenAgrarlandschaftgebruiktdezetermechterniet,maarspreektwel
van 'geometrischundschematischangelegteFluren'.Hofstee&Vlamgebruikendeterm
'modernrationeleverkaveling',Dussartspreektvan'aménagementsystématique'engebruikt
ditnaast'regelmaat'.
Waargesprokenwordtvan 'regelmatigepercelen'lijkendedefinitiessterkopelkaar.
DeInternationaleArbeitsgruppe (Uhlig&Lienau,1967,p.E29)noemtpercelenmettwee
evenwijdigezijdenregelmatig. (Vooreenuitgebreideredefinitie:zieUhlig&Lienau,
1967,p.112.)Dussart (1961,p.29)spreektinditverbandvan 'formessensiblement
géométriques,rectangulaires,trapézoïdauxoucarrés,polygonauxaussi'.
AlslaatstevoorbeeldciterenweVanWijketal.(1979,p.4),diedevolgende
definitiegeven:regelmatigepercelenzijnpercelengevormddooreenrechthoek,
parallellogram,trapeziumoftweeaaneengeslotenrechthoeken.Dezemogelijkhedenzijn
gegeveninfiguur22 (alleanderepercelenzijnonregelmatig).
Hetlijkterop,datalleauteursim-ofexplicieteendergelijkeomschrijving,waarbij
regelmaatwordtgedefinieerdaandehandvanrechteenevenwijdigelijnen,hebben
gehanteerd.
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Fig.22.DeverschillendetypenregelmatigepercelenvolgensdeVoorschriftenen
MededelingenvoordeCultuurtechnische InventarisatievanNederland (VanWijk,Keestra
&Linthorst,1979,p. 4 ) .

4.2.4

Perceelsgrootte

Internationale

Arbeitsgruppe

Dezedeeltblokvormigeperceleniningroteenkleine;de

grensligtbij10à15ha (Uhlig&Lienau,1967,p.39).Bijstrokenwordtditonderscheidnietgemaakt:deopgavevanlang/kortenvanbreed/smalgeeftalenigeinformatie
overdegrootte.
Snacken Snacken (1961,p.235)kwamproefondervindelijk toteenindelinginvierklassen:
0-k ha, \-\ ha, \-\ haengroterdan1ha.
Vervloet

EengeheelanderuitgangspuntvindenwebijVervloet,dieindeeldein'normale',

zeergroteenzeerkleinepercelen.Zowordenenkeldeextremegevalleneruitgelicht.
Bijdezeerkleinepercelenwordtgedachtaanpercelen <0,5havoorhoogen <1havoor
laagNederland.Alszeergrootwordenbeschouwdpercelendieeenoppervlaktevan25â30
hatebovengaan (Vervloet,1975,p. 7 ) .
Opmerking Vooralbijeengedetailleerdeopnamebetekentdelaatstgenoemdewerkwijzeeen
grotetijdsbesparing.Ditvoordeelmoetwordenafgewogentegenhetnadeelvande
geringerehoeveelheidinformatie.
4.2.5

Plaats

van het

bodemgebruik

Alsfunctioneelcriteriumhoortbodemgebruikinfeitenietthuisineenformele
perceelsvormenindeling.Hetisbovendiensterkerdandebovenbeschrevenelementenaan
veranderingonderhevig.Aanhetgeheelweglatenvanhetbodemgebruikuiteenindelingzijn
echterpraktischebezwarenverbonden.Dezehangenvooralsamenmethetfeitdatopde
Nederlandsetopografischekaartendeperceleringvanessenendergelijkenietisaangegeven.Datbetekentdatopdekaartvoorkomendeongeperceleerdegebiedendeelsin
werkelijkheidwelverdeeldzijn.Doorhetbodemgebruikerbijtebetrekkenkanditbezwaar
grotendeelswordenondervangen.Komtmendanhettype 'ongeperceleerdbouwland'tegen,
danweetmendathetnaarallewaarschijnlijkheidomeendergelijk (opdetopografische
23
kaartniet,maarinwerkelijkheidwelgeperceleerd)gebiedgaat.
Indemeesteperceelsvormentypologieënkomenwehetbodemgebruikechterniettegen.
TotdeuitzonderingenbehorenHofstee&Vlam,diehetbodemgebruiktoepassenvoorde
onderverdelingvande 'strokenverkavelingzonderbewoningopdekavels'enVervloet.Deze
laatstegaatuitvaneendriedelingakkerland-grasland-gemengd.BijBügel/VandeDijk
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tenslottewordteenaantalgebiedenbenoemdaandehandvanhetgrondgebruik('essen',
'hooilandverkaveling'),zonderdathetgrondgebruikalszelfstandigindelingscriterium
wordtgebruikt.
4.2.6

Perceelsbegrenzing

Eenanderonderdeeldatenigszinslosstaatvandeeigenlijkeperceelsvormentypologieën,
maardaarintochvaakwordtopgenomen,isdeaardvandeperceelsbegrenzing.
Open en gesloten

landschappen

Indeinternationaleliteratuurheeftvanoudshetonder-

scheidtussen'open'en 'gesloten'landschappeneenbelangrijkerolgespeeld.Zomaakte
Petit (1942,p.135)onderscheidtussengebiedenmetslotenengebiedenmetheggenen
bomenrijen.EenzelfdeaanpakvolgdeJessen (1937,p.28).Bijnaderebeschouwingblijken
dezetweesoortenperceelsscheidingenechterookwelsamentekunnengaan,metnamein
laagNederland (bijv.knotwilgenlangssloten).
Vervloei

DoorVervloetwerdendebeidetypenperceelsscheidingen-enerzijdssloten,

anderzijdswallen,heggenenhoutranden-gescheidenbehandeldinde'Bolwerkkaart'
(Vervloet,1975).
IndeeersteplaatswerdNederlandintweeëngedeeldineendeelmetnatteeneendeel
metdrogesloten (respectievelijklaagenhoogNederlandgenoemd).Ditwerdaangegeven
doormiddelvankleurenopdekaart.
Daarnawerddoormiddelvanlettersenanderetekenseenaantalbijzonderetypen
perceelsscheidingenaangegeven:houtrandenenbegroeidewallen,verbredesloten(beter
waswellichthetformelebegrip 'bredesloten'geweest),wijkenenmonden,petgatenen
zetwallen.
Bijheggene.d.isnogeenonderscheidmogelijknaarbijvoorbeeldhoogte,doorzichtigheidensoortvandebegroeiing.Omdatwedaarmeegeheelbelandenophetgebiedvande
landschapsbeeldkarteringzalerhiernietverderopwordeningegaan.
De legenda van de topografische

kaart

Wewillendezeparagraafbesluitenmeteenin-

delingvandeperceelsrandendiezonderveelmoeitebijeeninventarisatievanperceelsvormenkanwordenmeegenomen:deindelingzoalsdieopdetopografischekaartenwordt
toegepast.Delegendavandetopografischekaartenopdeschalen1:25000en1:50000
biedteenbehoorlijkedifferentiatie,diewaarschijnlijkvoldoendeisvooreenlandelijkeinventarisatie.Wekunnenmetbehulpvandezelegendadeinfiguur23aangegeven
24

typenperceelsscheidingenonderkennen.
4.2.7

Perceel

Van individuele

en

perceelsverband

percelen

naar

grotere

eenheden

Het ismetbehulp vande bovenbeschreven

kenmerkenmogelijkomiederindividueelperceeltebenoemen.Erkaneenperceleringskaartwordengemaakt (bijvoorbeeldopeenschaalvan1:10000)waarinperperceelde
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Kleur lijn(en)
of grens

Kleur
punt(en)

Kleur
vlak

Wetering

blauw

_

blauw

Sloot

blauw

Greppel

zwart

—
—

Bomen langs sloot

blauw

zwart

Hegof smalle houtrand

zwart

zwart

—
—
—

zwart

—
—

groen

Symbool

Typen

Begroeide wal

•>, » v u v v v v ' . M '

zwart

Brede houtrand
Onbegroeide wal

\X\W\N W W W

groen

zwart

Fig.23.Typenperceelsranden,onderscheidenopdetopografischekaartenvanNederland,
schaal1:25000en1:50000.
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eigenschappenwordenaangegeven. Vooreenkaartopeenschaalvan1:25000ofkleiner
ishetechternoodzakelijkdeafzonderlijkepercelentegroeperentotgrotereeenheden,
omdatandersdekaartvlakkentekleinworden.Dergelijkegrotereeenhedenwordendoorde
InternationaleArbeitsgruppewelaangeduidalsperceelsverbanden.
Bijdemeestebehandeldemethodenlijkthetgeneraliserentotgrotereeenhedenplaats
tevindenopgrondvanhetinzichtvandeonderzoeker.Degevolgdewerkwijzewordtover
hetalgemeennietbeschreven,laatstaanverantwoord.
De werkwijze

van de Internationale

Arbeitsgruppe

Indeonsbekendeliteratuurkwamenwij

slechtsinhetwerkvandeInternationaleArbeitsgruppeaanwijzingentegenvoorhet
groeperenvanpercelen (Uhlig&Lienau,1967,p.43).Zijdefiniëreneenperceelsverband
(Parzellenverband,bundleofparcels)alsvolgt:'EinParzellenverbandbestehtaus
mehrerenodervielenParzellengleichenUmrisstypsundistdurcheingleichartigen
ParzellengefügeausBlöckenoderStreifen,gelegentlichausBlöckenundStreifengekennzeichnet'.Deonderscheideneenhedenkunnendaarnabenoemdworden:blokkenverband,
strokenverband,enz.Eenindrukvanderesultatengeeftfiguur24.

Opmerking Dezemethodeisinhetgevalvaneenzeereenvoudigepercelering,waarbij
duidelijkevlakkenvoorkomenmetslechtsééntypeperceel,welduidelijk.Ditsoort
situatiesisechterzeldzaam.
Indeeersteplaatsbestaanerverstoringen (bijvoorbeeldenkeleblokkenineen
jebieddatverderuitstrokenbestaat).Opdevraaghoegrootdieverstoringenmaximaal
nogenzijnwordtnietingegaan.
Indetweedeplaatszijnerdewerkelijkgemengdegebieden,waarinhetonmogelijkis
/lakkentevormenopbasisvanhetnaastelkaarvoorkomenvangelijkvormigepercelen.
)pditpuntvragendeauteurszichafofgesprokenmagwordenvaneenperceelsverband.
ïelmenenzijdateengelijkmatigevermengingvanblokkenenstrokenbenoemdkanworden
ilsblokken/strokenverband (Uhlig&Lienau,1967,p.124),dochverderblijftdezevraag
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liggen.Indepraktijkwordtechtereengebiedals 's'infiguur24alseenperceelsverbandbeschouwd.
4.2.8

Conclusies

Hetisgeblekendatdemeesteformeleperceelsvormentypologieënindeeersteplaats
gebaseerdzijnop 'vorm'en 'regelmatigheid'.OpvallendbijdeDuitsemethodenis,dat
daarbovendiendespreidingvanhetgrondbeziteenzeerbelangrijkerolspeelt.Wij
achtenditechteropdetailniveau (bijvoorbeeldperdorp)eenteweinigbekendendaardooronbruikbaargegeven.
Deindelingennaarvormgaanmeestaluitvandehoofdtypen 'blokken'en'stroken'.
Enkelen (Snacken,Vervloet)hantereneendrie-ofzelfsvierdeling.Basisvanhet
onderscheidisoverhetalgemeendelengte/breedte-verhouding.Vooralbijstrokenwordt
vaaknogopbasisvanvastemateneennaderonderscheidgemaaktinlang-kortenin
breed-smal.Degrenzentussendeverschillendetypenliggenperauteurverschillenden
lopenzelfsveruiteen.
Geheelandersligtditbijderegelmaat.Eenverdergaandonderscheiddandatintwee
klassen ('regelmatig1en 'onregelmatig')werdnietaangetroffen.Hetlijkteropdat
iederregelmatigepercelenonderscheidtopbasisvanrechteenevenwijdiglopendeperceelsgrenzen.Ditwordtechterlangnietaltijdmetzoveelwoordengezegd.Evenalsbij
debewoningsvormenspeelthetbegrip'gepland'vaakeenrolbijhetonderscheidnaar
regelmaat.
Naastvormenregelmatigheidwordtdoordiverseauteursnogaandachtbesteedaan
degroottevandepercelen,aanhetgrondgebruiken/ofaandeperceelsbegrenzing.
Bijdeperceelsgrootteblijkentweemanierenvanindelengehanteerdteworden.Bijde
eerstewordendeperceelsgroottenopnormalewijzeverdeeldineenaantalklassen;bij
detweedewerkwijzewordenenkeldeextremegevallenuithetgeheelgelicht.Ditheeft
hetvoordeelvaneensnelleremaniervanwerken,watmoetwordenafgewogentegende
geringerehoeveelheidinformatie.

0
Fig.24.Voorbeeldenvanperceelsverbanden (a-w)enperceelscomplexen (A-F)volgensde
InternationaleArbeltsgruppe.UhligenLienau,1967,p.146,147).
a-e=gleichlaufendeSchmalstreifenverbändekurz-bislangstreifig (=KomplexA ) .
ImVerband 'd'einbreiterStreifen,
f-j= (einschliesslichdernichtbezeichnetenVerbände):
kreuzlaufendekurzeSchmalstreifenverbändemitdazwischenliegendemBlockverband
(g)(=KomplexB ) .
k-1=unregelmässige,eingehegteKleinblockverbände inunmittelbarerDorfnähe
(=KomplexC ) .
m
=eingehegte,linearbegrenzteKleinblöcke,
n
=regelmässigerSchmalstreifenverband.IhrerformalenStrukturnachsinddie
VerbändemundnzudenKomplexenEundFzurechnen.
o-p=regelmässiger (o)undunregelmässiger (p)KleinblockverbandderBachaue
(=KomplexD).
qunddienichtbezeichnetenVerbändeimNOderFlur:
=regelmässigeBlock-undStreifenverbände (=KomplexE ) .
r-w=regelmässige (schematische)Streifen-,Block-undBlock/Streifenverbände
(=KomplexF ) .
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Hetbodemgebruikspeeltmeestalslechtseengeringerolindebehandeldetypologieën.
AlleenVervloetheefthetbodemgebruik (indevormvaneendriedelingakkerland-graslandgemengd)opgelijkniveaumetdeanderecriteriabehandeld.
Deperceelsbegrenzingblijktmeestallosvandeperceelsvormtezijnonderzocht.
UitzonderingisopnieuwVervloet,dieonderscheidmaakttussendroge,smallenatteen
bredenattesloten,endaarnaasthoutwallenen-randenaantekent.Eendeelvandeze
begrippenvindenweookbijSchuijf&Vervloet.

Totslotnogietsoverdeverschillendeniveauswaaropdeperceleringkanworden
behandeld.
Indeeersteplaatsmakenpercelenvaakdeeluitvangroterestructuren.Ditgegeven
isvoornamelijkterugtevindenbijSchuijf&Vervloet.Doordelaatsteniseenviertal
typen'basisstructuren'onderkend.
Indetweedeplaatsbestaatdringendebehoefteaaneenvastewerkwijzevoorhet
groeperenvanpercelentoteenhedenvaneenhogereorde,teneindeoverzichtskaartenvan
deperceleringtekunnenmaken.AlleendeInternationaleArbeitsgruppegaatopdit
probleemin,maarerisnogwelenigonderzoeknodigvoorvaneenoplossingkanworden
gesproken.
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5 Methoden voor h e t onderzoeken van
veranderingen i n de t i j d

5.1

INLEIDING

CiiLtuurlandschapstypologieënkunnen,behalvevoorhetinkaartbrengenvannederzettingsvormenookwordengebruiktomvergelijkingentemaken,zowelinderuimtealsin
detijd.Metnameaanhetlaatstewerdinenkelevandehierbovenbeschreventypologieën
aandachtbesteed (Smit,DeBoeretal.,Capel&Mobach,Schuijf&Vervloet).
Hetgingerindezepublikatievooralom,eenaantalbestaandecultuurlandschapstypologieënnueensopeenrijtezetten.Hoewelhetmetenvanveranderingenhierenigszins
buitenvaltmeendenwe,geziendevermelderaakpunten,ergoedaantedoentochenige
aandachttebestedenaanhetonderzoeknaarveranderingeninhetlandschap.Wehebben
daarbijgeprobeerddehierbovenalgenoemdestudiesineenwatruimerkaderteplaatsen,
o.a.doorhetaantalvoorbeeldenuittebreiden.
Hoeweldegrenzennietscherpzijn,kunnenwedetotnutoegevolgdewerkwijzen
ruwwegintweegroepenverdelen.Deeerstegroepbekijkthetlandschapalstotaalbeeld.
Tegenoverhetnadeelvansubjectiviteitstaathierhetvoordeeldatdetotaleverandering
vaakkernachtigwordtweergegeven.
Detweedemethodebekijktdeverschillendedeelstructurenvanhetlandschapafzonderlijk.Hierdoorishetmogelijkmeerexacttewerktegaan.Nadatdeverschillendedeelstructurenzijnbekeken,moeteensynthesevolgen.
5.2 METHODEN UITGAANDE VAN HET LANDSCHAP ALS GEHEEL

Hierbijwordtmeestalgepoogdhoofd-enbijzakenvanelkaartescheiden.Kernpuntis
de 'landschappelijkebasis-ofhoofdstructuur',de 'grotelijninhetlandschap',ofhoe
ditookgenoemdwordt.Desamenstellendecomponentenvandezehistorischgegroeide
structuurwordengeachteenonderlingesamenhangtevertonen.Ruimtelijkeontwikkelingen
wordengetoetstaandematewaarindehoofdstructuurwordtaangetast.

5.2.1 Streefkerk

- 1979

VerdergaatStreefkerk (1979),dienaastdelandschappelijkehoofdstructuur (waaronder
hijverstaat:hetsamengesteldegeheelvangebiedsdelen,waarbinneneenruimtelijke
27
overeenstemmingvoorkomt )hetpatroonendeschaalvanhetlandschaponderscheidt.
Onderhetpatroonverstaathij:deoverwegendvoorkomendevormenzoalsdezezichmanifesterenophetkaartbeeldenopluchtfoto's.Deschaalvanhetlandschapwordtbepaald
doordeoverwegendvoorkomendematenzoalsdezezichmanifesterenophetkaartbeelden
opluchtfoto's.Veranderingenwordenverbaalweergegeven,bijvoorbeeld'schaalverkleining
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doormiddelvanverspreidenieuwbouw','ontgrondingconformgebogenlijnen',enz.
5.2.2 Smit- 1976
UitgaandevandesituatieaanheteindvandenegentiendeeeuwgafSmit (1976,p.47,
48)doormiddelvanverschillendearceringendeveranderingaandiesedertdienhebben
plaatsgevonden.Dezearceringenwerdenaangebrachtopdelandschappenkaart,zoalsdieis
besprokenin2.2.11.Detypenarceringenbetekenen:
1.a.Gebieddatdooreensluipendeverwijderingvansmalleenkleinehoutopstandeneen
meeropenkarakterheeftgekregen.
b.Gebiedwaarhetreliëfgenivelleerdis.
2.Ruilverkaveldgebiedwaarinaanhoutopstandenenzichtwijdtenietsveranderde.
3.Ruilverkaveldgebiedwaarinaanhoutopstandenenzichtwijdtenietsveranderde,doch
waarbijnieuweervenaangelegdzijnineengebiedvoorheenzonderbebouwing.
4.Andersruilverkaveldgebied.
5.Aanzienlijkeafnamevanhetfruitbomenbestand.Referentiepuntvormthierniethet
eindvandenegentiendeeeuw,maardeperiodewaarinhetboomgaardenaandeelhet
grootstwas.
Devergelijkingismetnamegebaseerdopdeperceleringendebeplanting,terwijl
daarnaastaandachtisbesteedaanbewoning (bij3)enreliëf (lb).
5.3 METHODEN UITGAANDE VAN DEELSTRUCTUREN VAN HET LANDSCHAP
Demethodendiehetlandschapalsgeheelbezienzijnvaaksterksubjectief.Omtot
eenmeerobjectievewerkwijzetekomenishetaantebevelenhetlandschaptesplitsen
indeelstructuren,dezeapartopveranderingtebekijken,omeventueelvervolgenstot
eensynthesetekomen.
Wewilleneenpaarvoorbeeldenvandergelijkewerkwijzenderevuelatenpasseren,te
wetenhetwerkvanVanderWoude,devervolgstudiedaaropvanDeBoer,Entrop&Tacken
hetrapportvanCapel&Mobach.VerderiserdannoghetwerkvanSchuijf&Vervloet,
datalleengerichtisopdebewoningsvormen.
5.3.1 Van der Woude - 1974
IneenvoorhetMinisterievanCîMgeschrevenrapportvergeleekVanderWoude (1974)
desituatieopdeoudstetopografischekaartenmetdieopdemeestrecente (respectievelijkcirca1850encirca1970).Beoordeeldwerden:
-wegenstructuur (metnamedeintensiteitvanhetwegennet)
-kavelstructuur (hieronderwordtverstaandeverdelingvandekavelsinpercelen;wat
28
ditinhoudtisechterwatonduidelijk)
-bebouwing (tweedimensionaal,datwilzeggendatgeenrekeningisgehoudenmethet
onderscheidtussenhoog-enlaagbouw)
-opgaandebegroeiing (hogerdan3à4m,dusbomenrijenenbosschages).
Dematevanveranderingwerddaarnavooriederonderdeelgewaardeerdmeteen1,2of3.
Iedergebiedkreegzoeencijfercombinatie,bestaandeuitviercijfers.Debeoordeling
vondalsvolgtplaats:

66

Wegenstructuur (eerstecijfer):
1.nochverharding,nochuitbreiding
2.welverharding,geenuitbreiding,of
geenverharding,weluitbreidingtotcircadehelft,of
welverharding,maarwegennettochnietmeertoegenomendancircadehelft
3.geenverharding,maarintensiteitweltoegenomenmetmeerdandehelft,of
welverhardingenwegennetmeertoegenomendancircadehelft.
Kavelstructuur (tweedecijfer):
1.toenameofafnamevanhetaantalpercelenindekavelkleinerdancircaeenkwart
2.toenameofafnamecircaeenkwarttotdehelft
3.toenameofafnamegroterdancircadehelft.
Bebouwing (derdecijfer):
1.geenofslechtseenzeergeringeveranderingindebebouwing
2.eentoenamevanbebouwinglangssecundairewegendienietopeenverstedelijkinglijkt
3.bebouwingheefteenstedelijkkaraktergekregen.
Begroeiing (vierdecijfer):
bosoppervlak:
1.nietveranderd
2.metcircaeenkwartveranderd
3.duidelijkmetmeerdaneenkwartveranderd,
laanbomen:
1.instandgehouden
2.gedeeltelijkverdwenen
3.verdwenen.
Daarnaastwordtdoormiddelvaneenplus-ofmintekenaangegevenofdebegroeiingals
geheeltoe-danwelafgenomenis.
Degrenzenopdekaartzijngetrokkentussengebiedendieeenanderesoorten/of
matevanveranderinglatenzien.
5.3.2 De Boer, Entrop S Tack - 1976
OpdevoorgaandestudieisvoortgewerktdoorDeBoeretal. (1976),diedegebiedenin
klasse 'I' (weinigveranderd)toetstenaandegereedgekomenendenoginuitvoering
zijnderuilverkavelingen.Alsweinigveranderdegebiedenbleventoennogover:
-verspreidliggendegebiedenopdeVeluwe
-eengrootgebiedtenoostenvandeIJssel
-eengebiedtenwestenvanSchagen
-Schiermonnikoog
-omgevingvanGiethoorn
-eengrootdeelvanZeeuws-Vlaanderen
-deHaarlemmermeer.
Dezegebiedenzoudenvolgensdesamenstellersinaanmerkingkomenvoorbeschermingop
grondvanhuncultuurhistorischewaarden.
Deresultatenkunnenonsechternietergbevredigen.Deoorzakendaarvanliggen
misschienindevolgendezaken:
-Groteinfrastructurelewerken,zoalsspoorlijnen,rijkswegenenkanalenzijnniet
gewaardeerdinhetcijfer'wegenstructuur' (deuitbreidingenhiervanzijnalsdonkere
lijnenophetkaartbeeldaangegeven).Watditbetekentvoordekaartmet 'weinigveranderdegebieden'wordtbijvoorbeeldduidelijkbijhetbekijkenvandeHaarlemmermeer.
-Matevanveranderingsinds1850isuiteraardniethetenigecriteriumbijhetbepalen
vandecultuurhistorischewaarde.Alvorensopmerkingenoverhetlaatstgenoemdeonderwerptekunnenmaken,moetenmeercriteriainbeschouwingwordengenomen.Tedenkenvalt
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aandeouderdom (eenrelatiefgrootdeelvande'weinigveranderdegebieden'bestaat
uitpost-middeleeuwseinpolderingen,droogmakerijenenverveningen),dezeldzaamheiden
hetkarakteristiekzijnvooreenbepaaldgebied.Bovendienmoetwordenbedachtdatook
1850slechtsééntelpuntisineencontinuhistorischproces.
-Essentieelisook,datdematevanveranderingnognietszegtoverdeaardvandie
29
verandering. Watwejuistmisseniseeninzichtindematewaarinhetoudecultuurlandschap (datvanvoordetwintigste-eeuwsesterkeindustrialisatie,verstedelijkingen
landbouwkundigeontwikkeling)nogherkenbaarisinhethuidigelandschap.Ditwordtin
hetbesprokenonderzoeknietgemeten.Deinvloedvandeveranderingenopdeherkenbaarheidisbovendienperlandschapstypeverschillend.
5.3.3

Capel S Mobach - 1979

EenduidelijkeverbeteringvandemethodebereiktenCapel&Mobach (1979).Zij
brachteneenverfijningindewerkwijzeaandoormeerrekeningtehoudenmetdeaardvan
hetlandschapen
roet
belangrijkedetails.Huncriteriazieneralsvolgtuit:
1.Nauwelijksoflichtveranderd
-bebouwing:vrijweluitsluitendoudeboerderijenzondersilo's,modernestallene.d.,
geennieuwbouwwijken,weiniganderenieuwbouw
-infrastructuur:weinignieuwewegen,geenmodernekanalen,geenspoorwegen
-verkaveling:kavelstructuurnietwezenlijkgewijzigd
-perceelsscheidingen:weinighagenenhoutwallenverdwenen
2.Matigveranderd
-bebouwing:kleinenieuwbouwwijken/ofbeperktaantalnieuweboerderijen,silo's,
modernestallene.d.,weiniganderenieuwbouw
-infrastructuur:oudwegenpatroongoedherkenbaar,betrekkelijkweinignieuwewegen,
geenmodernekanalen,eventueelenkelbaansspoorlijn
-verkaveling:ondankseventueleherverkavelingoudekavelstructuurgoedherkenbaar
-perceelsscheidingen:vrijveelhagenenhoutwallenverdwenen
3.Sterkveranderd
-bebouwing:flinkenieuwbouwwijken/ofveelnieuweboerderijen,silo's,moderne
stallene.d.en/ofveelanderenieuwbouw
-infrastructuur:autowegen/ofmodernkanaalen/ofoudwegenpatroonmoeilijkherkenbaardoorvelenieuwewegen
-verkaveling:ingrijpenderuilverkaveling,waardooroudekavelstructuursterk
gewijzigdis
-perceelsscheidingen:vrijwelgeenhagenofhoutwallenmeer
4.Zeersterkveranderd
-bebouwing:grotenieuwbouwwijkenen/ofindustrieterreinenen/ofsterkestedelijke
uitstraling
-infrastructuur:veelstadsstratenen-wegen
-verkaveling:oudekavelstructuurgrotendeelsverdwenendoornieuwbouwofsterkdoor
nieuwewegendoorsneden
-perceelsscheidingen:geenhagenofhoutwallenmeer.
Bijdeuiteindelijkeindelingishetongunstigstscorendecriteriumbepalend.Een
nadeelvandezemethodeisdenoodzaakvanveldwerk.
5.3.4

Schuijf

& Vervloet

- 1979

Voordedeelstructuur 'bewoningsvormen'isindevoorlopigetypologievanSchuijf&
Vervloet (1979)eenveranderingsmaatopgenomen.Dezedientomdehuidigesituatiemet
eenvorigetevergelijken.Uitgegaanwordtvantweevariabelen:hetaldannietaangetastzijnvandebinnenstructuurenhetaldannietomringdzijnvandeoudekerndoor
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nieuwbouw.
Ditleidttotintotaalviermogelijkheden:
-binnenstructuuraangetast,omringddoornieuwbouw
-binnenstructuuraangetast,nietomringddoornieuwbouw
-binnenstructuur gaaf,omringddoornieuwbouw
-binnenstructuurgaaf,nietomringddoornieuwbouw
5.4 CONCLUSIES
Indithoofdstukwerdonderscheidgemaakttussentweewerkwijzenvoorhetonderzoeken
vanlandschappelijkeveranderingenindetijd.
Deeerstebekijkthetlandschapalsgeheel.Denadrukwordtgelegdophetalofniet
gehandhaafdblijvenvanhet'karakter' (de'hoofdstructuur')vanhetlandschap.Bij
detweedemethodewordthetlandschapgesplitstindeelstructuren.Vervolgenswordt
vooraldetoe-respectievelijkafnamevanbepaaldegeselecteerdeonderdelenvanhet
landschapgemeten.
Delaatstemethodeisobjectiever,maarbiedttevensmeerverbrokkeldeinformatie.
Hetisvaakmoeilijkdezeinformatieomtezettenineenbeeldvandetotaleverandering.
EenzekereintegratievandebeidewerkwijzenvindenwebijCapel&Mabach.Hetlijktons
datditdewegisdiedebestemogelijkhedenbiedtvoorverderonderzoek.
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6 Conclusies

Inhetvoorgaandewerdeengrootaantallandschapstypologieënweergegeven.Begonnen
werdmeteenaantalpolythematische.Keuningomschreefdeachtergrondvanzijntypologie
alsvolgt:'(er)isuitgegaanvanhetgeheelvanbewoningnetbijbehorendcultuurland.
Deliggingvandezebeidecomponententenopzichtevanelkaar,alsmededeomvangvan
decombinatiedaarvan,vormtdebasisvoorhetonderscheidenvaneenaantaltypen
landelijkenederzettingen (toelichtingbladIX-1vandeAtlasvanNederland).
Hetprobleembijdepolythematischetypologieënis,datdesamenhangtussenbewoning
encultuurlandnietaltijdindezelfdemateenopdezelfdewijzeaanwezigis.
Infeitekunnenwetweewerkwijzenonderscheiden.Bijdeeerste (metnametoegepast
doorCapel&Mobach)wordenophetniveauvanhetdorpsgebiedeenhedenopgespoordwaarin
diesamenhangaanweziglijkt,zoalseennederzettingmethetbijbehorendecultuurland.
Diewordendaarnabenoemd.Belangrijkisdatgebiedendienietduidelijksamenhangenmet
eennederzetting,ofuitdiesamenhangzijngelicht (bijvoorbeelddeheideontginningen
vandelaatsteeeuw)apartzijnonderscheiden.Opdezewijzeontstaateenzeergedifferentieerdbeeld,meteengroteinformatiewaarde.Tochblijvenookdannogproblemenover,
bijvoorbeeldmetbetrekkingtotdetijdsdimensieendebegrenzing.
Veelgroterwordendeproblemenbijdetweedewerkwijze:alsgegeneraliseerdwordt
totgrotereregio's.Hetlijkteenvrijwelonmogelijkeopgaveomtoteenwerkelijk
bevredigendeindelingtekomen.Bijdemeestevandergelijketypologieënkondenwe
constaterendatnietduidelijkwashoedeindelingtotstandwasgekomen.Ookbestondin
veelgevallendeindrukdatdecriterianietconsequentwarentoegepast.
Vervolgenswerdingegaanopeenaantalmonothematischetypologieën.Eenaantalhiervan,
metnamedievandeInternationaleArbeitsgruppe,warenduidelijkdeductiefvanaard
(eendeductieveclassificatieiseenclassificatievanbovenaf,waarbijaprioriveronderstellingenwordengemaaktoverhetbestaanvantypen) (Hauer&VanderKnaap,1973,
p.34). Dezewerkwijzeheefthetvoordeeldatdeopstellergedwongenwordtzichsteeds
rekenschaptegevenvanhetfeitdatiedermogelijktypeinéénvandeklassenmoet
kunnenwordeningepast.Menweetimmersnietpreciesvantevorenwatmenkanverwachten.
Dergelijkeindelingenzijnhierdoorvaakalgemeengeldig.
Voorveelvandebehandeldemonothematischetypologieëngeldtdatdegebruiktecriteriaduidelijkwerdenvermeld.Vaakwarendeklassegrenzencijfermatigweergegeven,wat
eenexactevergelijkingmogelijkmaakte.Overigensis,omredenendiealindeinleiding
tersprakekwamen,hetonderzoekgrotendeelsbeperkttotformeletypologieën.
Metdetypologieënindehandmoethetookmogelijkzijntekomentoteenexacteweergavevandeveranderingenindetijd.Inhoofdstuk5bleekechterdathierslechtsbij
eenpaarvandebehandeldetypologieënaandachtaanwasbesteed.Nadatookeenpaar
anderevergelijkingsmethoden zijnbekekenkanslechtsdeconclusiewordengetrokkendat
70

ditonderzoeknogindekinderschoenenstaat.
Concluderendkunnenwestellendattoekomstigonderzoekveelaandachtzalmoeten
bestedenaandedefiniëringvanbegrippen.Ditisnoodzakelijkomtoteenobjectieve
werkwijzetekamen.Hetverdientaanbevelingeenaantalbelangrijkeonderdelenvan
typologieën (vormvooral,maarookbijvoorbeeldregelmaat)verderuittewerkendantot
nutoegebruikelijkwas.Veelaandachtmoetnogwordenbesteedaanhetmetenvande
'gaafheid' (ofbeternogvanhetcomplementdaarvan:de 'matevanverandering').
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Noten

1.DesamenstellingvandeWerkgroepLandschapstypologieis/wasalsvolgt:prof.dr.J.I.S.
Zonneveld (voorz.)*,mrt1978-heden;drs.L.Hacquebord (seer,tot8-1979)*,mrt1978heden;drs.A.J.Haartsen (seer,sinds8-1979),jun1979-heden;ir.A.Bakker,mrt1978
-heden;dr.G.J.Borger,mrt1978-heden;dr.K.Bouwer,mrt1978-sept1978;prof.dr.
M.W.Heslinga,mrt1978-mrt1979;drs.J.D.H.Harten,mrt1978-heden;drs.A.P.de
Klerk*,mrt1978-heden;drs.J.Schuijf,mrt1978-heden;dr.G.Smit,mrt1978heden;drs.A.W.A.T.Steegh,mei1978-heden;drs.A.J.Thurkow,feb1979-heden;drs.
J.A.J.Vervloet,mrt1978-heden;prof.dr.H.T.Waterbolk*,mrt1978-feb1979.Demet
een*aangegevenpersonenmaaktenookdeeluitvandeaanvankelijkeNWC-Werkgroep.

2.UiteraardgeldtditopwatgrotereschaalookvoordeindelingenvanNederland,die
voorgebruikingroteregebiedenaanpassingbehoeven.Demonothematischeformeletypologieën,waarwelateropterugkomen,claimendaarentegenvaak (nietgeheeltenonrechte)
eenalgemenegeldigheid.ZozijnindepublikatiesvanUhlig&Lienau (1967,1972)voorbeeldenuitdehelewereldopgenomen.

3.Hetbegrip 'regio'duidthiersteedsopeenhedendiekleinerzijndannationale
staten.Regionaletypologieënstaanhiernaast 'nationale'('landelijke')en'algemeen
geldige'.
4.Destudiemaaktdeeluitvaneengroterestroompublikaties,dieeenintegratievan
dehistorischegeografieinderuimtelijkeordeningbeogen.Binnenditzelfdekadervalt
ookdepolythematischetypologievanCapel&ItobachenhetwerkvandeWerkgroepLandschapstypologie.
5.Hetbetreffendeartikeldateertoorspronkelijkuit1927.Hierisgebruikgemaaktvan
eenin1942verschenenbundelingvanzijnbelangrijksteartikelen.
6.Terverduidelijkingvaneenaantaltermenmogehetvolgendedienen:'Assoler'duidt
ophetverdelenvaneenakkermethetcogopwisselbouw.'Villagesàchampsassolés'
zijndandorpenmeteen 'openfield',waarbijhetlaatsteisverdeeldin 'Zeigen'in
verbandmeteenwisselbouwstelsel.Onderde 'villagesàchampscontigus'vallenmetname
dewegdorpenmetopstrekkendepercelering (Hufendörfer) ('contigu'duidtopbelendende
percelen).Bijde 'villagesàchampsdissociés'grensthetdorpnietaanhetbijbehorendecultuurland.VoorzoveronsbekendkomtditverschijnselinNederlandnietvoor.
'Dispersionintercalaire'isindeAtlasvanBelgiëvertaaldals 'verspreidingingelegen'.
Eenbeterevertalingis 'aanvullendeverspreidenederzettingen' (Hulder,1951,p.284),
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daardezebeterhetbedoeldeprocesweergeeft:opvullingvanruimtetussengeconcentreerdenederzettingendoormiddelvanverspreidebebouwing.

7.DeHesbaye (Haspengouw)ishetaanZuid-LimburggrenzendedeelvanBelgië.Ditwordt
gekenmerktdoorgeconcentreerdebewoningtemiddenvan 'openfields' (Dussart,1961,p.34).
OpdeperceelsvormenkaartbijditartikelvanDussartstaatalskenmerkendvoorhetgebied
eenstructuurvanstroken,gerangschiktinblokken ('Gewannflur').
8.Zoalsgezegd (noot6)duidtdetermopwisselbouwenZeigenophetopenfield.Strikt
genomenvallendegebiedenmat'ewigeRoggenbau'erdusbuiten.
9.DeindelingisinhetbijzonderopgestelddoordeherenJ.T.P.Bijhouwer,C.van
RijsingeenV.Westhoff.
10.Detweededruk (Visscher,1975)iseensterkgewijzigdeenuitgebreideversievande
eerste.Natuur-encultuurlandschapzijnhiergeïntegreerdbehandeldeneensamenvattend
overzichtvandecultuurlandschapsindelingontbreekt.Omdezeredenhebbenwijde
gegevensovergenomenuitdeeerstedruk.
11.Eennederzetting (Siedlung)wordtgedefinieerdalseenwoonplaatsmetéénofmeer
huizenenandere,nauwdaarmeeverbondenstructuren,zoalswerkruimten,stratenenomheiningen.Hetbelangrijksteelementisde 'Hausstätte':hethuismetonmiddelijkeromheenliggendlandengebouwen.
12.Somsisditeengemeente;ineenaantalgevallenzijndedoor'Gemeindegrenze'
omslotengebiedenechteronderverdeelddoormiddelvan'Ortsgemarkungsgrenze'.
13.Heslinga (1968a,p.525)definieertdorpalsvolgt:'diversevormenvanminofmeer
geconcentreerdelandelijkenederzettingen,teronderscheidingvanverspreidebewoning
enerzijdsenstedenanderzijds'.Hierwordendusnietalsapartecategorie'gehuchten'
onderscheiden.NaastdeindelingnaarvormgeeftHeslingaookverdelingennaarlandbindingdanwelburenbindingennaarspontaangegroeiddanwelbewustgepland.

14.InhetNederlandswordtwelgesprokenvanéén-enmeerkavelbedrijven (Heslinga,
1968b,p. 6).
15.OmdezelfderedenmaaktenHofstee&Vlam (zie4.1.8)onderscheidtussenstrokenverkavelingmetenzonderbewoningopdekavels.
16.OndereenGewannflurverstaatmeneenperceleringdieisopgebouwduit(kleine,
smalle)stroken,gegroepeerdinblokken.HetonderscheidtussenStreifengewannenBlockgewannisbijSchwarzgenetischvanaard.Isdeverdelinginstrokenprimair,danspreekt
zijvaneenStreifengewann.Gaathetomeenoorspronkelijkestructuurvangroteblokken
dielaterzijnonderverdeeldinstroken,danwordtdataangeduidalseenBlockgewann.
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17.Sonsisditeengeireente;ineenaantalgevallenzijndedoor 'Gemeindegrenze'omslotengebiedenechteronderverdeelddoormiddelvan 'Ortsgemarkungsgrenze'.
18.HofsteemaakteeenindelingvandeverkavelingsvormenindeprovincieGroningenin:
-opstrekkendeheerden
- 'Blockflur'
-vroegeremarken
-modernerationeleverkaveling
-jongerewadpolders.
Uit:Mulder (1951,p.281).
19.Overigensisuitrecentonderzoekgeblekendatde 'celticfields'ingenetisch
opzichtnietthuishorenbijdeechteblokverkaveling.Hetzijninfeitestroken,die
zijnonderverdeeldinblokken (Brongers,1976,p.76).
20.Hetwoord 'slagen'heefthiereenanderebetekenisdanbijBijhouwer.Watbij
laatstgenoemde 'slagen'heet,komtgrotendeelsovereenmetwatHofstee&Vlam'opstrekkendeheerden'noemen.
21.DekaartisinmanuscriptaanwezigbijdeStichtingvoorBodemkarteringteWageningen
(afdelingHistorischeGeografieenCultuurhistorischLandschapsonderzoek)enkanaldaar
wordengeraadpleegd,evenalsdeerbijbehorendeboelichting.Deverzameldegegevens
hebbeneenrolgespeeldbijhetsamenstellenvande'Cultuurwaardenkaart' (Ministerie
vanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,1979).
22.Aangegevenals'strookvormigepercelen;vastelengte'.Dezogenaamdecope-ontginningen
wordengekenmerktdooreenstrokenperceleringwaarbijallestrokeneenlengtehebbenvan
ongeveer1250mofeenveelvouddaarvan.
23.Erzijnookanderemogelijkheden,zoalsgebruikmakenvanluchtfoto's (wato.a.
Capel&Mobachdeden)ofvankadastermateriaal (waaropeigendomsgrenzenzijnaangegeven
inplaatsvanlandschappelijkegrenzen).Ditlaatsteisgebeurdbijhetsamenstellenvan
bladlOabvandeAtlasderdeutschenAgrarlandschaft.Opde1:100000kaartvanVervloet
is,totdathettegendeelblijkt,opessendeaanwezigheidverondersteldvancomplexen
vanstrookvormigepercelenvanonbepaaldelengte,alsmedeeenassociatievankleine
vierkante,rechthoekigeenstrookvormigepercelen (Vervloet,1975,p. 7).

24.Desymbolenzijnovergenomenvandelegendavandemodernetopografischekaart.Deze
isgrotendeelsgelijkaandelegendavande1:25000kaartenoudestijl (dezogenaamde
Bonne-kaarten).Hetsymbool///////staatvoor 'kadeofaardenwallagerdan1meter'.
Hetzouechtergebruiktkunnenwordenvoorhetonderscheidenvandezogenaamde'tuunwallen'.
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25.Eenvoorbeeldvaneendergelijkekaartisin1977vervaardigddoordeheerM.J.J.
vanderKnaap,onderleidingvandrs.J.A.J.Vervloet.Dekaart (schaal1:10000,blad
51Bn,Liempde)isinmanuscriptaanwezigbijdeStichtingvoorBodemkarteringte
Wageningen.
26.ZeerrecentiseendergelijkewerkwijzenoggevolgddoorBüroMaas (1979).Uitgegaan
werdvandebegrippen 'hoofdstructuur'en'detaillering'.

27.Tedenkenvaltaangebiedsdelenzoalsheuvelruggen,uiterwaarden,dorpen,bossen,
bouwlandcomplexen,enz.(Streefkerk,1979,p.400).
28.Deindrukbestaatdateenkavelhiereendoorwegenomslotengebiedofiets
dergelijksis.

29.Alheelsterkgeldtditvoordepercelering.Eenveranderinginhetaantalpercelen
zegtergweinig.Zokanbijeenveranderdaantalergveelzijnblijvenbestaan (bijvoorbeeldbijopsplitsingvanpercelen).Anderzijdskaneenongeveergelijkaantalpercelenderesultantezijnvanverschillendeontwikkelingen (perceelsvergrotinginoud
cultuurland;nieuweperceleringineenaangrenzendvoormaligheideveld).Feitisdat
hetgebiedtenoostenvandeIJssel,datdoorVanderVfoudeennavolgerswerdgeklasseerd
als'weinigveranderd',alsvrijsterkveranderdnaarvorenkwamuiteenin1979gedane
perceelsvormenkartering (mondelingemededelingdr.G.J.BorgerendeherenR.Laasen
C.deBont,HistorischGeografischSeminarium,UniversiteitvanAmsterdam).
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