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WOORDVOORAF

Ditrapportvormthetverslagvanhet
historisch-geografischeonderdeelvande
programmeringsstudie"Versnipperingvanhetlandschap".
HetonderzoekvondplaatsinopdrachtvandeRaadvoor
Milieu-enNatuurOnderzoek.Hethistorisch-geografische
onderdeelvandezeprogrammeringsstudie isuitgevoerdbijde
StichtingvoorBodemkartering.Anderedeelstudies,waarinde
ruimtelijkeopbouwvanhetlandschap,de
landschapsecologische,desociaal-ruimtelijke,de
omgevingspsychologische endehydrologischeaspectenvan
versnipperingaandeordekomen,zijnuitgevoerdbijhet
RijksinstituutvooronderzoekindeBos-enLandschapsbouw
"DeDorschkamp",hetRijksinstituutvoorNatuurbeheerenhet
InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding.
Hethistorisch-geografisch onderzoekwerduitgevoerddoor
mw.drs.S.Barendsenbegeleiddoorprof.drs.J.A.J.
Vervloet,hoofdvandeafdelingLandschapvandeStichting
voorBodemkartering.

SAMENVATTING
Indehistorisch-geografischebenaderingvanversnippering
vanhetlandschapstaantweeaspectencentraal,namelijkhet
procesvanversnipperingindeloopdertijdenheteffect
vanversnipperingopdehistorisch-geografischewaardenvan
hetlandschap.
Hetprocesvanversnippering isomschrevenaandehandvan
concreteingrepeninhetlandschapdietotversnippering
geleidkunnenhebben,tewetendetoenamevanbebouwing,de
aanlegvaninfrastructuur,veranderingeninhetgrondgebruik
enontginning.Daarnaastisgekekennaarhetgeleidelijke
procesvanversnipperingtengevolgevanondermeer
veranderingen indeomvangvandepercelen,indeopgaande
begroeiingenindeschaalvanhetlandschap.Bijdeanalyse
vanhetversnipperingsproces iseenonderverdelinggemaakt
indeperiodevanvoor1840,waarovervoornamelijkoplokale
ofregionaleschaalinformatiebeschikbaaris,endeperiode
vanna1840,waarover,doordebeschikbaarheidvanvoldoende
betrouwbaarkaartmateriaalvoorhetheleland,welmeer
systematischegegevensverzameldzijn.
Inmeerofminderemateisinformatiebeschikbaaroverdit
versnipperingsproces,zoweloverdeingrepenalsoverhet
geleidelijkeprocesvanversnippering.Tenaanzienvan
problemendietengevolgevanversnipperinginhetverleden
kunnenzijnopgetreden,endegekozenoplossingenhiervoor,
indevormvanoverheidsmaatregelenomversnipperingtegen
tegaan,isechterweinigbekend.
Naastdebeschrijvingvanhetprocesvanversnipperingis
tevensnagegaanwatdemaatschappelijkeachtergrondenvoor
versnippering inhetverledenkunnenzijngeweest.Factoren
diehierbijeenrolhebbengespeeldzijn:
-demografischefactoren;
-economischeachtergronden,metnamedeopkomstvande
markteconomie endetoenemendevraagnaarbrandstof;
-technischevernieuwingen,zoweloplandbouwkundiggebied,
metbetrekkingtothetlandbouwsysteem,werktuigen,
ontwateringstechniekenenbemesting,alsopindustrieel
gebied,datwilzeggenwindmolens,stoommachines,verbeterde
transportmiddelenenz.;
-sociaal-politiekefactoren,zoalsheterfrechtende
grondbezitsverhoudingen.
Deeffectenvanversnipperingopdehistorisch-geografische
waardenvanhetlandschapzijnindeeersteplaats
beschrevenaandehandvandeonderscheideningrepen.
Aangeziendekenmerkenvanhetlandschapperlandschapstype
sterkverschillen,endaarmeedeversnipperende ingrepen
anderskunnenuitwerken,zijnvervolgensdeeffectenper
landschapstypenaderbeoordeeld.
Totslotzijneengrootaantalmethodenomdeeffectenvan
ingrepeninhetlandschaptebepalenentebeoordelen
geïnventariseerd,teneindenategaanofdeze
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onderzoeksmethodengeschiktzijninhetkadervanhet
versnipperingsonderzoek.Hieruitisgeblekendater
weliswaareenaantalmethodeninmeerofminderemate
bruikbaarkanzijn,maardatergeenpasklare
onderzoeksmethodevoorhandenisomdeeffectenvan
versnipperingopdecultuurhistorischewaardenvanhet
landschapopeengoedemaniertevoorspellen,temetenente
beoordelen.
Vanuithetoverzichtvandehuidigestandvanzakenmet
betrekkingtotdehistorisch-geografischekennisover
versnippering iseenonderzoeksprogrammavoorgesteld.Uit
ditprogrammakaneenaantalonderzoeksvragenworden
aangegevendiedehoogsteprioriteithebben:
1.Hoemoetversnippering inhistorisch-geografische zin
wordengedefinieerd?Welkeschaalofschaalniveauskunnen
hierbijwordenonderscheiden?
2.Zijnergebiedenaantewijzenwaarvande
historisch-geografischewaardeinsterkematewordtbepaald
dooreenversnipperdesituatie.
Zoja,hoekanopdezesituatiehetbestewordeningespeeld,
teneindedehistorisch-geografischebetekenisvandeze
gebiedenzoveelmogelijktehandhavenenschaalvergroting
tegentegaan.
Zijneraandeanderekantgebiedenaantewijzendiegezien
hun (grootschalige)karaktermetnamedoorversnipperende
ingrepenwordenbedreigd?
Hoekanmenvoorkomendatindezegebiedenhetkarakterten
gevolgevanversnipperingwordtaangetast?
Inhoeverreoverlappendezetweetypengebiedenmetdeinde
diversenota'saangewezengebiedenalsdenationale
landschappenendeGLE's?
3.Opwelkewijzekunnendeeffectenvanversnipperingop
hetlandschap,metnameopdepatronen,structurenen
samenhangen,hetbestewordenbepaaldenvoorspeld,en
kunnenalternatievenwordenafgewogen,teneindede
historisch-geografischewaardenvanhetlandschapzoveel
mogelijktekunnenbehouden?

-12

1.INLEIDING

Delaatstejarenwordtdeaantastingendoorsnijdingvanhet
landschapdoordeaanlegvaninfrastructurelewerkensteeds
meeralseenprobleemgezien.Metnameaanderuimtelijke
versnipperingvannatuurenlandschapwordtintoenemende
mateaandachtbesteed.Versnipperingwordtdanookgezien
alseenvandemilieuthema's,naastonderandereverstoring
enverzuring.
In1987iseenWorkshopgeorganiseerddoorRijkswaterstaat
overditthema,terverkenningvandeverschillendeaspecten
enproblementenaanzienvanhetbegripversnippering.
EenenanderleiddeertoedatdeRaadvoorMilieu-en
Natuuronderzoekbesloottotdeuitvoeringvaneen
programmeringsstudieover"Versnipperingvanhetlandschap".
Doelvandezeprogrammeringsstudie isopbasisvanstudie
vanliteratuurenlopendonderzoekaantegevenwelke
leemteninkenniserbestaanomtrentversnippering,ten
eindeeenonderzoeksprogrammavoorditthemaoptekunnen
stellenvoordetoekomst.
Indezeprogrammeringsstudie isvanuitzesverschillende
invalshoekendeversnipperingvanhetlandschapbenaderd,te
wetendecultuurhistorieofhistorischegeografie,de
hydrologie,deruimtelijkeopbouwvanhetlandschap,de
sociaal-ruimtelijke,deomgevingspsychologischeende
landschapsecologische invalshoek.
Ditrapportvormthetverslagvandehistorisch-geografische
benaderingvanhetthemaversnippering.
Inhetvolgendehoofdstuk isallereerstgeprobeerdaante
gevenwatonderversnipperingkanwordenverstaanenhoedit
begripvanuitdehistorischegeografiebestudeerdkan
worden.
Inhoofdstuk3wordthetbeleidtenaanzienvan
versnipperingendehistorisch-geografischewaardenvanhet
landschaponderdeloepgenomen.
Hetprocesvanversnipperinginhetverledenwordtaande
handvanbestaandeliteratuurbeschreveninhoofdstuk4.
Vervolgenswordenmogelijkemaatschappelijke achtergronden
vanversnippering inhetverledenopeenrijgezet
(hoofdstuk5).
Inhoofdstuk6wordendeeffectenvanversnipperingopde
cultuurhistorischewaardenvanhetlandschapbekeken,
waarbijnietalleenperingreepwordtnagegaanhoehet
landschapkanwordenaangetast,maarookperlandschapstype,
aangezieninelktypedeversnipperinganderskanuitwerken.
Daarnaastzijndehistorisch-geografische onderzoeksmethoden
geïnventariseerd,diegebruiktkunnenwordenomdeeffecten
vanversnipperingopdecultuurhistorischewaardenvanhet
landschaptemeten.
Inhetdaaropvolgendehoofdstuk (7)wordenenkeleglobale
oplossingsrichtingenaangegevenomdeaantastingvanhet
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landschaptengevolgevanversnipperingteverminderenof
tegentegaan.
Totslotwordteenonderzoeksprogramma gepresenteerd,waarin
eengrootaantalonderzoeksvragen isgeformuleerd,diemeer
lichtkunnenwerpenzowelophetprocesvanversnipperingen
degekozenoplossingeninhetverleden,alsopdeeffecten
ervanopdehuidigecultuurhistorischewaardenvanhet
landschapenophetbeleidtenaanzienvanversnippering.
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2.PROBLEEMVERKENNING ENBEGRIPPENKADER

2.1.Versnippering
Versnipperingkangedefinieerdwordenals"hetproces
waarbijareaalverkleiningendoorsnijdingvanleefgebieden
enlandschappenoptreedt,endattotgevolgheeftdatde
kwaliteitvandenatuur,hetlandschap,degebruiksfuncties
vanhetlandschapvoordemens,alsmededekwaliteitvanhet
menselijkwoon-enleefmilieuveranderdworden"(Workshop
Versnippering/WateringenVerkaar,1987).
Bijversnipperingdraaithetdusnietuitsluitendom
areaalverkleiningofdoorsnijding,datwilzeggen
fragmentatie,maardaaraangekoppeldookomeenkwaliteitsoffunctieverandering.Deruimtelijkeeenhedenzijnteklein
gewordenomdebestaandekwaliteitentekunnenhandhavenof
defunctie(s)tekunnenblijvenvervullen.
Versnippering ishetgevolgvaningrepeninhetlandschap,
zoalsdeaanlegvaninfrastructuur,voortgaandebebouwing,
ontginning,bebossing,enz.Versnipperingwordtopgevatals
hetresultaatvandirecteingrepen.
Activiteiten,zoalsbovengenoemd,leidentotingrepen,
bijvoorbeeldophoging,verwijderingvanelementenen
vergraving.Dezeingrepenkunnenleidentotversnippering.
Ditheeftweertotgevolgdatdekwaliteitvannatuuren
landschapendevervullingvandegebruiksfunctieskunnen
wordenaangetast.Wekunnenhierbijdirecteofindirecte
effectenonderscheiden.Directeeffectenleidenbijvoorbeeld
totdeonmiddelijkeverwijderingvanelementenenstructuren
inhetlandschap.Indirecteeffectentredenoptengevolge
vandenieuwesituatie.Eenvoorbeeldvanzo'nindirect
effectvanversnipperingdatinhetverledenisopgetreden
indeverschillendeagrarischeveengebiedeninonsland,is
deverdwijningvanhetveendooroxydatieeninklinkingna
deontginning.Naaanlegvanslotenenontwateringkonhet
veeneerstalsakkerlandingebruikgenomenworden.Na
verloopvantijdtradechterverlagingvanhetmaaiveldop
waardoordegrondtenatendaardoorongeschiktwerdvoor
akkerbouw.Degrondwerdingraslandomgezetofverlaten,en
debijbehorendenederzettingkonsomsineenaatalfasen
kilometersverhetveeninverplaatstworden.
Deze "ingreep-effect-benadering" isonsinziensechterte
beperkt.
Versnippering,areaalverkleiningoffragmentatiekan
namelijkookheelgeleidelijkplaatsvinden.Erisdansprake
vaneenprocesdatalheellangaandegangis,zonderacuut
problemenopteleverenvoordekwaliteitofhet
functionerenvannatuurenlandschap.Opeenbepaaldmoment
inditproceskandeareaalverkleiningwelalsnadelig
ervarenworden,omdatdaneendoelmatiggebruikofbeheer
nietmeermogelijkis.Deareaalverkleiningzelfkantever
-15-

doorgegaanzijn.Wekunnendansprekenovereenkritisch
puntdatbereiktis.Maarookkunnenveranderingenzijn
opgetredenindemanierwaaropdemensdesituatie
beoordeelt,tengevolgevanveranderdedoelstellingen,
veranderdetechnologieën,gewijzigdemaatschappelijke
inzichten,enz.
Doorerfdelingenverkoopiserbijvoorbeeld inhetoosten
vanonslandeenzeerversnipperdesituatievande
verkavelingontstaan.Hetgrondbezitvandeboerenlag
verdeeldovereengrootaantal,zeerkleine,zeerverspreid
liggendepercelen.De"versnipperde"situatiewasopdat
momentechterzeerfunctioneel.Doorhetbezitteverdelen
overeengrootaantalverschillendestukkenland,meteen
verschillendebodemenwaterhuishouding,werdnamelijkook
hetrisicovanmisoogstenmeergespreid.Dezesituatieis
daaromooklangetijdgehandhaafd.Doordebetere
beheersbaarheidvandenatuurlijkesituatienaverloopvan
tijd,ondermeerdoorbeterebemestingenbeheersingvanhet
grondwaterpeil,washetnietlangernoodzakelijkdeze
verspreideligginginstandtehouden.Doorhettoenemend
gebruikvanlandbouwmachineswerddezeversnipperde
verkavelingssituatiejuistnadelig.Vooreendoelmatig
gebruikvandezemachineszijngrote,aaneengesloten
percelennoodzakelijk.Eendergelijkprocesheeftzich
overigensookinanderedelenvanonslandafgespeeld.
Eenandervoorbeeldvanveranderde inzichtenmetbetrekking
totversnippering isderecenteverschuivingvanhetaccent
vanhetnatuur-enlandschapsbeleid,metnamedoornieuwe
kenniseninzichten,vanhetbeschermenvankleine
natuurgebiedenofreservatennaarhetbeheervangrotere
eenheden.Hetveiligstellenvannatuurgebiedendoormiddel
vanreservaatvormingbleekinecologischopzichtnietaltijd
evengoedtefunctioneren.Metnamedesamenhangtussende
verschillendedeelgebiedenisvangrootbelang.Deaandacht
isnugerichtophetformerenvangroteregebieden.Door
dezeverschuivingvanopvattingenisversnipperingvandeze
eenhedeneenbeleidsthemageworden.
Versnippering isafhankelijkvanschaal.Watopeenbepaald
schaalniveaualsversnipperingwordtervaren,hoeftditop
eenlagerofhogerniveaunietaltijdtezijn.Eenes,
bijvoorbeeld,metzijnsterkeonderverdelinginzeerkleine
percelen,wordtoplokaleschaalalszeerversnipperd
beoordeeld.Opregionaleschaalgezieniseenes,doorhet
openkarakterenhetontbrekenvanperceelsrandbegroeiing
juistnietversnipperd.Ookindetijdkunnenhierin
veranderingenoptreden.Eenontginningsblokwordtineerste
instantiedoordeindelinginpercelenversnipperd.Later
vormtditblokjuisteensamenhangendgeheel,datopnieuw
versnipperdkanwordendoorgrootschalige ingrepen,alsde
aanlegvaneenweg.
Perlandschapsaspectdatindebeschouwingwordtbetrokken
kanversnipperingookandersdoorwerken.Zoisineen
ruilverkaveling sprakevanvergrotingvandepercelen.Maar
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vaakverdwijnenerhierbijdelenvanhoutwallenenheggen,
waardoorhetbegroeiingspatroonjuistversnippert.
Ookkanversnipperingperinvalshoekandersbeoordeeld
worden.Insommigegevallenzoumisschienzelfssprake
kunnenzijnvantegengesteldebelangen.Doordeaanlegvan
weteringenenslotenenhettotstandbrengenvan
verbindingenhiertussen,kaneengrootschaliger
afwateringssysteem gecreëerdworden,terwijltegelijkertijd
deperceleringhierdoordoorsnedenwordt,watin
historisch-geografischopzichtalsversnipperinggezien
wordt.
Bijversnippering isersprakevanhetverkleinenvan
ruimtelijkeeenheden.Vooronderzoeknaarversnipperingen
hetversnipperingsproces ishetbelangrijkdezeeenhedente
definiëren.Deomvangvanderuimtelijkeeenhedenis
afhankelijkvanhetschaalniveau.Maarookdeinvalshoekis
bepalendvoordeafgrenzingvandezeeenheden.De
historischegeografiekanoverandereruimtelijkeeenheden
sprekendanbijvoorbeelddelandschapsecologieofde
hydrologie.Historisch-geografischrelevanteruimtelijke
eenhedenzijnbijvoorbeeld individuelepercelenof
ontginningsblokken (ziepar.2.3.).
Naastdedefinitievanderuimtelijkeeenhedenenhet
schaalniveau,ishettevensvanbelangvasttestellenwat
dekwaliteitisvandezeeenhedenen/ofwelkefunctiesdeze
vervullen,alsmedehoeenwanneerdezekwaliteitoffuncties
veranderen.Ookditwordtmetnamebepaalddoorde
invalshoek.Dehistorisch-geografische functieofkwaliteit
vanhetlandschapwordtbepaalddoordezichtbaarheidvande
ontwikkelingsgeschiedenis,datwilzeggenhetverloopvande
occupatieenontginning,vaneengebied.
Naastversnipperingwordtookhetbegrip"ontsnippering"
gehanteerd.Insommigegevallenwordtditbegripgebruiktin
verbandmetmaatregelendiedeversnipperendeeffectenvan
bepaaldeingrepenmoetenverminderenofopheffen.Deze
maatregelenbetreffenonderanderedeaanlegvan
wildpassages,tunnelsendergelijke (mitigerende
maatregelen)ofdecompensatievanversnipperingdoorhet
ontzienvananderegebieden(UdodeHaesenKanters,1988).
Ookhierwordthetbegriponsinzienstebeperkt
gedefinieerd.Ontsnipperingzoutevensgebruiktkunnen
wordenomhetprocesvanareaalvergrotingaanteduiden.
Ondankshetfeitdathetbeterzouzijntesprekenover
schaalvergrotingenhetaanbrengenvanverbindingendanover
"ontsnippering",wordtinsommigegevallendezetermtoch
gehanteerd.

2.2. Toegepastehistorischegeografie -cultuurhistorie

Eenvandeonderzoeksterreinenvandehistorischegeografie
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ishetlandschap.Dehistorischegeografiehoudtzich
daarbijbezigmetonderzoeknaardewijzewaarop inhet
verledenderuimtelijkespreidingvanelementenen
structureninhetlandschaptotstandisgekomen.Inde
ruimtelijkeordeningenhetbeleidisdebetekenisvande
historischegeografiedelaatstejarenaanmerkelijk
toegenomen.Dehistorisch-geografischewaardenvanhet
landschapwordensteedsmeerbijdeplanvormingbetrokken.
Toegepastehistorischegeografiewordtgerekendtothet
cultuurhistorischonderzoek.Daarnaastvaltonderdit
onderzoekookdeinventarisatieendewaarderingvan
archeologische elementenenterreinenenvanbouwkundigeen
industrieel-archeologischeobjecten.Cultuurhistorieomvat
dusmeerdanalleenhistorisch-geografische aspecten.Gezien
devraagstellingvanditonderdeelvande
programmeringsstudie ligtopdehistorisch-geografische
aspectenvanhetlandschapdenadruk.
Binnentoegepasthistorisch-geografisch landschapsonderzoek
kunnenindemeestegevallenvieronderdelenworden
onderscheiden:
1.Beschrijvingvandegenesevanhetlandschap.
2.Inventarisatievanhistorisch-geografischbelangwekkende
elementen,patronenenstructuren.
3.Typologievanhetlandschap
4.Waarderingvandehuidigelandschappelijkesituatie,
eventueeluitgesplitstnaardedaarinaanwezigeelementenen
structuren.
Dezeonderdelenwordenhieronderverderuitgewerkt.
Degenesevanhetlandschap
Vooronderzoeknaardeontstaansgeschiedenisvanhet
landschapzijnverschillendebenaderingswijzenmogelijk:de
retrospectievebenaderingswijze,deretrogressieve
benaderingswijzeendeprogressievebenaderingswijze.
Inderetrogressievebenaderingwordtvanuithetheden
"teruggeschreden"naarhetverleden,teneindeeensituatie
inhetverledenteachterhalen.Hetverledenishetobject
vanhetonderzoek.
Bijderetrospectieveonderzoeksmethode staathethuidige
landschapcentraal,enwordtnaarhetverleden
"teruggekeken",omdezehuidigesituatietekunnen
verklaren.
Indeprogressievemethodeishetnagaanvandeontwikkeling
vanhetverledennaarhethedenhetonderzoeksobject.
Tenbehoevevanhetonderzoeknaarversnipperingvanhet
landschapzaldenadrukliggenopdeprogressieve
onderzoeksmethode,omhetversnipperingsproceste
achterhalen,enopderetrospectievemethode,teneindehet
huidigelandschaptebestuderen,deruimtelijkestructuur
vanhetlandschaptekunnenverklarenentewaarderen.
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Inventarisatie
Metbehulpvaneeninventarisatiewordteenoverzicht
verkregenvanalleinhethuidigelandschapaanwezige
kenmerkenvanelementen,patronenenstructuren,die
informatiegevenoverdeontstaansgeschiedenisvaneen
gebied.
Voorbeeldenvanhistorisch-geografischrelevanteelementen
zijnboerderijen,kastelen,vestingwerken,begroeiing,zoals
houtwallen,knotwilgenenheidevelden,dijken,kaden,
weteringenmetmolensofgemalen,enbijzonderewegen,zoals
tiendwegenofHessenwegen.Naastelementenkunnenookde
patronendiedezeelementenvormen,zoalshet
verkavelingspatroonofdedorpsvorm,alsmededesamenhangen
tussendeverschillendeelementen,onderwerpzijnvande
inventarisatie.Metnamedepatronenenstructureninhet
cultuurlandschap speleneenbelangrijkerolbijde
beoordelingvanversnippering.

Typologie
Opbasisvandeontstaansgeschiedenisende
geïnventariseerdekenmerken,ofonderdelenhiervankaneen
typologievanhetlandschapwordenopgesteld.
Dezetypologiekanmonothematischzijn,datwilzeggen
gebaseerdopeenkenmerkvanhetlandschap,bijvoorbeeldde
percelering.Daarnaastkomenpolythematischetypologieën
voor,opgesteldopbasisvanmeerderekenmerken.Indeze
typologiemoetdesamenhangtussendediversekenmerkentot
uitdrukkingkomen.
Detypologiekanhetuitgangspuntvormenvoordewaardering
vanhetlandschap,enaanknopingspuntenbiedenvoorde
toekomstigeinrichting.Uitdetypologievolgttevenseen
indelinghetlandschap indeelgebieden,diegezienkunnen
wordenalsruimtelijkeeenhedendiedoorversnipperende
ingrepenwordenaangetast.
Opbasisvandetypologieendekenmerkenbehorendebijelk
onderscheidentypekanwordenbeoordeeldhoede
versnipperende ingrepeninhetlandschapuitwerken,ende
typenendekenmerkenhiervanbeinvloeden.Inde
verschilendetypenzalversnipperingeenandereffect
hebben.Tevenskantengevolgevanversnipperingdetotale
oppervlaktevaneenlandschapstypeinonslandafnemen.Het
typewordtdanzeldzamerofkanzelfshelemaalverdwijnen.

Waardering
Voortvloeienduitdeeerstedrieonderzoeksonderdelenkan
eenwaarderingwordenopgesteld,waardoorhetmogelijkwordt
ingrepenenveranderingeninhetlandschap tebeoordelen.
Ditkanookhelpenbijdeafwegingvanalternatievenvoor
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veranderingendieindetoekomstdienenplaatstevinden.
Bijdewaarderingvanhistorisch-geografische elementenen
structurenspeelteenaantalmotieveneenrol.Hetlandschap
ontleentzijnhistorisch-geografischewaardeaande
verschillende functiesdiehetvervult.
Hethistorischgegroeidelandschapheeftteneersteeen
wetenschappelijke functie,alskennisbronvooronderzoek
naarhetverleden,ententweedeeeneducatievefunctie;het
kanietsonslerenovervroegeresamenlevingen.Indederde
plaatsspeelthetcultuurlandschapeenbelangrijkerolbij
debelevingvanhetlandschapenderecreatie.Dezefuncties
zijnnietspecifiekhistorisch-geografisch,maaroverlappen
metonderanderesociaal-ruimtelijkeen
sociaal-psychologischefuncties.
Vooreengoedvervullenvandezefunctiesin
historisch-geografisch opzichtisdeherkenbaarheidvande
geneseendehistorische-geografischestructuuressentieel.
Omdeherkenbaarheid tekunnenbeoordeleniseengroot
aantalwaarderingscriteriamogelijk,zoalsdegaafheidvan
dekenmerkenvaneengebied,of-tegenovergesteld -demate
vanveranderinghiervan,dekenmerkendheidvooreenbepaald
landschapstypeofontwikkeling,dezeldzaamheidvanbepaalde
elementen,kenmerkenofstructurenofdeouderdom.
Omdathetlandschapvoortdurendverandertenernieuwe
elementenaanwordentoegevoegd,metelkhuneigen
informatiewaarde,isdeouderdomopzichzelfgeengoed
waarderingscriterium.Welhangenveelandere
waarderingscriterianauwmetdeouderdomsamen,zoals
bijvoorbeelddezeldzaamheid.Overhetalgemeengeldtdat
hoeoudereenelementofkenmerk,hoezeldzamerhetis.Ook
kandeinformatiedieuiteenouderlandschapspreektgroter
zijn.Depermanenteveranderingvanhetlandschapmaakthet
tevensmoeilijkdegaafheidofmatevanveranderingopzijn
juistewaardeteschatten.Moeteengrotedynamiek,vanuit
historisch-geografischoogpuntgezien,nupositiefofjuist
negatiefbeoordeeldworden.Essentieelvoordebeoordeling
isdematewaarindegenese,ofdienueenkorteoflangere
periodeomvat,herkenbaarisgebleven.Latere
ontwikkelingsfasenmoeteneerderefasenniethebben
uitgewist (Haartsen,deKlerkenVervloet,i.V.).
Dezeldzaamheidvandeverschillendeelementen,kenmerkenof
structurenisondermeerafhankelijkvandeschaalwaarop
dezewordtbekeken.Eenelementdatlokaalofprovinciaal
veelvoorkomt,kannationaalgezienwelzeldzaamzijn.
HunebeddenbijvoorbeeldkomeninDrenteveelvuldigvoor,
maarzijnvoorNederlandalsgeheelzeeruniek.
Omdatvooreengrootaantalelementen,kenmerkenen
structureneenlandelijkoverzichtnogontbreekt,ishet
beoordelenvanhetwaarderingscriterium zeldzaamheidop
nationaleschaalnogproblematisch.
Ookkandezeldzaamheid indetijdveranderen.Een
verschijnseldatvroegerinruimemateaanwezigwas,kanin
hethuidigelandschapnogmaarsporadischvoorkomen.Dit
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geldtbijvoorbeeldvoorheggenenhoutwallen,diein1900
nogingrotedelenvanNederlandveelvuldigvoorkwamenmaar
dienuinenkelekleinegebiedenveelvoorkomeneninde
restvanonslandzeerverspreidenversnipperdaanwezig
zijn.Overhetalgemeengeldtdathoeschaarsereenelement
is,hoegroterdewaardeervanis.
Eenanderbelangrijkwaarderingscriterium isdematevan
kenmerkendheidvoordenatuurlijketerreingesteldheid.Als
debandmethetlandschapvanvoordeontginningnog
aanwezig is,wordtdithogergewaardeerddansituatieswaar
eendergelijkebandontbreektenwaaruitdusminder
informatiespreekt.Insommigeuitzonderingsgevallen,zoals
bijvoorbeeldderenaissancelandschappenvande
droogmakerijen,speeltditcriteriumgeenrol.
Ookdematevansamenhangtussendediverse
landschapselementen isvangrootbelangvoordewaardering
vanhetlandschap.Samenhangkanwordenopgevatalsdewijze
waarophetlandschapherkenbaargestructureerdwordtdoor
eenindelingineenheden.Desamenhangkanzowelfunctioneel
alsgenetisch,datwilzeggennaarontstaansmomentof
ontstaansperiode,zijn.Samenhanginfunctioneelopzichtis
dewijzewaaropdeverschillendeonderdelenvanhet
cultuurlandschap,zoalshetdorp,hetbouwlandenhet
grasland,binneneenbepaaldeeenheid (dorpsgebied,polder)
functioneelenruimtelijkopelkaarbetrokkenzijn.Alle
onderdelenhebbeninzo'nsituatiehunonderlinge
rangschikkingbehouden.Eengrotesamenhangkandoor
herkenbaarheidvandergelijkeverbandenvooralde
informatieveofeducatievebetekenistengoedekomen
(Haartsen,deKlerkenVervloet,i.V.).
Doorversnipperende ingrepenwordtmetnamedezesamenhang
bedreigdofaangetast.
Totslotkanookdiversiteit indewaarderingbetrokken
worden,dieopgevatkanwordenalsdeaanwezigheidvaneen
grootaantalverschillende landschapselementen,alsmedeals
dematevanvariatieinouderdomenuiterlijkvande
landschapselementen.
Benadruktmoetworden,datdeverschillende
waarderingscriterianietopzichzelfbeoordeeldmoeten
worden,maardatzijaltijdincombinatiebeschouwddienen
teworden.

2.3.Versnipperingentoegepastehistorischegeografie
(cultuurhistorie)

Indestudienaarversnipperingvanhetlandschapkande
toegepastehistorischegeografieopeenaantalpunteneen
bijdrageleveren.
Indeeersteplaatskandoormiddelvan
historisch-geografisch onderzoekinzichtwordenverkregenin
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hetprocesvanversnipperingoffragmentering indeloopder
tijd.Devoortschrijdendeareaalverkleiningofdoorsnijding
kaninkaartwordengebrachtmetbehulpvandeprogressieve
onderzoeksbenadering.
Hieruitkanwordenafgeleid inhoeverreinhetverledende
ruimtelijkeopbouwvanhetlandschapisveranderdenhoehet
versnipperingsproces,onderanderedoordeaanlegvan
infrastructurelevoorzieningen,endeschaalvergroting,
bijvoorbeelddoorruilverkaveling,isverlopen.
Demaatschappelijkeachtergrondenvanhet
versnipperingsproceskunnenookwordenaangegeven.
Interessantishetmomentaantegevenwaaropfragmentatie
vandedeelgebiedeneenprobleem isgaanopleveren,envan
versnipperingsprake is.Onderzochtkanwordenhoemenin
hetverledentegenoverversnipperingstond,welke
oplossingenzijngekozenomversnipperingtegentegaanen
hoementegenwoordigdezeoplossingenbeoordeelt.
Processendieinhetverledentotversnipperingof
schasalvergrotinghebbengeleidkunnenwordengeanalyseerd,
zodattenaanzienvandezeproblematiekeenbetere
bewustwordingoptreedt.Denieuweingrepenkunnenworden
afgewogentegenverondersteldeautonomeontwikkelingenten
aanzienvanversnippering.
Indetweedeplaatskanhistorisch-geografischonderzoekeen
bijdrageleverenbijhetbeoordelenvandeeffectenvan
versnipperingvanhetlandschap.Versnipperingkanleiden
totverminderingvandeherkenbaarheidvandehistorisch
gegroeidelandschappelijke situatie,endaarmeevande
landschappelijkekwaliteit.Doordirecteeffectenvan
ingrepenkandekwaliteitveranderen.In
historisch-geografischopzichtbelangwekkendeelementen,
kunnenverdwijnen.Patronenwordenveranderdensamenhangen
kunnendoorbrokenworden.
Naastdezedirecteeffectenvanversnipperingkanookdoor
indirecteeffectenvaningrependecultuurhistorischewaarde
vanhetlandschapopdenduurverminderen.Door
oppervlakteverkleiningofdoorsnijdingzullenbepaalde
gebruiktsfunctiesnietgoedmeervervuldkunnenwordenof
zullenfunctionelesamenhangenverbrokenkunnenworden.Op
dezemanierkunnenrelictenontstaandiedoorhun
functieverliesnietmeeronderhoudenworden,ofgeheel
kunnenverdwijnenomplaatstemakenvoornieuwe
landschapselementen.Hierbijmoetwordenopgemerktdatvaak
alheellangdeoorspronkelijke ruimtelijkeeenhedenen
samenhangennietmeeralszodanigfunctioneren,maardatde
oorspronkelijke situatienogwelinhetlandschapaanwezig
is.Erisdansprakevanarchaische,datwilzeggenniet
meergoedfunctionerende,offossielelandschapselementen,
diehunoorspronkelijkefunctiegeheelhebbenverloren.Hun
vorm isdaarbijwelbewaardgebleven.Voorbeeldenvan
dergelijkeelementenzijnlandweren,oudegerechtspalen,
mijncomplexenenz.(Schuyf,1986).Juistdezefossieleen
archaischeelementenzijnzeerkwetsbaarbijveranderingen.
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Tengevolgevanversnipperende ingrepenkanookbijvoorbeeld
debereikbaarheidvanmonumentenveranderen.De
bereikbaarheid isafhankelijkvandeschaal.Doorwegaanleg
kandebereikbaarheidvaneenbepaaldelokatietoenemen,
waardooreenaanwezigmonumentmeerbezochtkanworden,wat
enerzijdstotexploitatieendaardoorbeteronderhoudkan
leiden,maaranderzijdstotbeschadiging.Doorwegaanlegen
debarriérewerkingvandewegkandebereikbaarheidook
juistafnemen,watweertotverwaarlozingenvervalzou
kunnenleiden.
Vanbelang isnategaanwelkeelementen,patronenen
structurendecultuurhistorischekwaliteitenfunctiesvan
eengebiedbepalenenhoedezeveranderentengevolgevan
versnippering,ofjuisttengevolgevanhettegengaanvan
versnippering.

2.4.Operationaliseringvanhethistorisch-geografische
aspectenvanversnippering
Tenbehoevevanonderzoeknaarversnippering ishetinde
eersteplaatsvanbelangderuimtelijkeeenheden,dieworden
verkleindofdoorsneden,tedefiniëren.
Zoalsaleerdergesteld,wordendezeeenhedenbepaalddoor
deinvalshoekenhetschaalniveau.
Watbetreftdehistorischegeografiekunnenophetlaagste
schaalniveaudepercelenalsruimtelijkeeenheidworden
aangemerkt.Inopklimmendschaalniveauwordenonderscheiden
hetontginningsblok,omgrensddoorzogenaamde
hoofdstructuurlijnen,deverschillende functionele
landschapsonderdelen (opdezandgrondenzijndit
bijvoorbeelddees,degroengrondenendeheidevelden)ende
landschapstypenalsgeheel.
Hacquebordmaakteeenindelingincultuurlandschappelijke
eenheden (Hacquebord,VisserenvanDommelen,1976).Hij
ginghierbijuitvandedefinitievanTrollenomschreefde
kleinstelandschapseenheidalsdieeenheidwaarbinnende
verschillende samenstellendeelementenzoalsgrondsoort,
reliëf,grondwaterstandenvegetatie,ineenspecifieke
relatietotelkaarstaanendiebovendienbinnendie
onderscheideneenheidoveralgelijkis.Elke
landschapseenheidheeftinhetdoordemensingerichte
landschapeenwijzevanbodemgebruikgekregen,waarvoorhet
doorzijnspecifiekenatuurlijkeeigenschappengeschiktwas.
InSauwerdonderscheiddeHacqueborddandrieeenheden,
namelijkhetReitdiep-,hetkwelderwal-enhet
knipkleigebied.
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Figuur1:Eenschematische,hierarchischmodelvande
voornaamsteeenheden,gerangschiktnaartoenemende
complexiteitinhetsysteem.Naarmateeeneenheidhogerin
hetsysteem isopgenomen,isdevoorspellendewaardegroter
(naarClarke,1968,p.188)
Bron:Schuijf,1986,p.64.

Tcchnocomplcx
Een groep culturen die gekarakteriseerd wordt door assemblages met dezelfde polythetische kenmerken maar
met verschillende specifieke typen binnen dezelfde algemene families van artcfacttypen, die gedeeld worden
als algemeen antwoord op gemeenschappelijke factoren
in milieu, economie en technologie; de materiële uitdrukking van cultuurovcrecnkomsten binnen een gemeenschappelijk stabiel milieu
Cultuurgrocp
' Een familie van culturen gekenmerkt door assemblages
met dezelfde polythetische kenmerken en dezelfde
typen, die echter niet in hetzelfde ontwikkelingsstadium
hoeven te verkeren
Cultuur
Een polythetische groep van specifieke en veelomvattende categorieën van artcfacttypen dievoortdurend met
elkaar vóórkomen in assemblages binnen hetzelfde gebied
Assemblage
Een bij elkaar horende groep van te zamen voorkomende artefacttypen
Type
Specifiek artefacttype; een homogene groep van artefacten die van een gegeven polythetische reeks kenmerken
een aantal steeds te zamen voorkomende kenmerken
gemeenschappelijk hebben
Artefact
Een object dat steedsdezelfde door de mens aangebrachte kenmerken vertoont
Kenmerk
Een niet meer logisch onder te verdelen eigenschap; een
onafhankelijke variabele binnen een specifiek artefact;
een ken-theoretisch onafhankelijke variabele
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Figuur2:Vereenvoudigingvandekaartvan
historisch-geografische landschappennaarKeuning (1946):53
verschillende landschappen,verdeeldover12
technocomplexen.
Bron:Schuijf,1986,p.74.
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Schuyf(1986)heefteenhiërarchische indelinggemaaktten
behoevevandeclassificatievanfossieleelementen(zie
figuur 1). Tendeleisdezeindelingnaardeelgebiedente
vertalen.Eenassemblage iseenverzamelingvanartefactenlandschapselementen -dieruimtelijken
functioneel-genetischbijelkaarhoren,zoalseen
akkercomplexmetdeeswalendees,ofeenmolengangmetde
molens,sluizen,boezem,weteringenhetwaterpeilmerk.
Naaraanleidingvanovereenkomsteninuiterlijkvande
artefactenkunnenculturenwordenonderscheiden,datwil
zeggengebiedenmetgelijkekenmerken.Schuyfsteltdeze
culturengelijkaandeverschillendelandschappendiein
Nederlandteonderscheidenzijn(ziefiguur 2). Ophet
hoogsteniveauwordteenindelinggemaaktin
technocomplexen,waarbinnenovereenkomstigeantwoordenzijn
gevondenvoorgemeenschappelijkeproblemenopsociaal,
economischentechnologischgebied.Dezeoplossingenlaten
zichconcretiserenindeindelingvanNederlandin
landschapstypen (figuur2).
Vervolgensmoetentenbehoevevanhetonderzoeknaarhet
procesvanversnipperingnogtweeaspectennaderworden
gedefinieerd.
Aandeenekantbetreftditdeingrependieinhetverleden
totversnipperinggeleidhebben,datwilzeggendeaanleg
vanwegen,spoorwegen,kanalen,e.d.,detoenamevan
bebouwing,deindelinginpercelentengevolgevan
ontginningvanwoestegronden,deaanlegvanbeplantingen
langsperceelsgrenzenenlangswegenendeverkleiningvan
depercelentengevolgevanerfdelingenverkoop.
Aandeanderekantmoetendeeffectenvandezeingrepenop
hetlandschap indeloopdertijdwordengemeten:
-Deingrepeninhetlandschapkunnenindeeersteplaats
vaninvloedzijngeweestopdelandschapselementen.Deze
elementenkunnenwordeningedeeldinpunt-,lijn-en
vlakelementen.Puntelementenzijnbijvoorbeeldde
afzonderijkegebouwen-boerderijen,molens -,sluizen,
grafheuvelsenz.Onderdelijnelementenvallenallewegen,
dijkenenwaterlopen.Vlakelementenomvattenonderanderde
percelering,gehelenederzettingene.d.
-Naastdeafzonderlijkeelementenzijntentweedede
patronenvanbelang.Ditbetreftmetnamehet
verkavelingspatroon,hetgrondgebruik,deopgaande
begroeiing,hetbewoningspatroonenhetpatroonvanwegen,
dijkenenwaterlopen.
-Totslotkunnenookdesamenhangentussendediverse
elementenenpatronenofdestructuurkenmerkendooringrepen
wordenaangetast.
Doormiddelvankaartvergelijkingkunnendezeontwikkelingen
voordelaatste150jaargoedwordennagegaan.
Omdeeffectenvanversnipperingopde
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historisch-geografische kwaliteitvanhetlandschapte
beoordeleniseenlandschapstypologie eneen
landschapswaarderingnoodzakelijk.
Uitgaandevandetypologiekanmenbekijkenofdooringrepen
dekarakteristiekenvaneengebiedwordenaangetast.
Perlandschapstypezalversnipperingandereeffectenhebben
endusandersbeoordeeldworden.Ineenkleinschalig,al
zeergefragmenteerdlandschapzoalsopdeoostelijke
zandgrondenvoorkomt,zalwegaanlegbijvoorbeeld,eenminder
versnipperendeffecthebbenendaardoorandersbeoordeeld
wordendanineengrootschalig,openlandschapvan
bijvoorbeelddeHollandsedroogmakerijen.
Metbehulpvaneenlandschapswaarderingkunnendeeffecten
opdeherkenbaarheidvanhetlandschapwordengemeten.De
criteriawaaropzo'nwaarderinggebaseerdkanzijn,zijn
reedsgenoemd.Degaafheidofdematevanveranderingvan
hetlandschapkanwordenbepaalddoorvergelijkingvande
situatieopverschillende tijdstippen.Eenprobleemhierbij
blijftdebeperkteperiodewaaroverbruikbaaren
vergelijkbaarkaartmateriaalbeschikbaar is.Dezeldzaamheid
kanopverschillendeschaalniveauswordenbepaald,dooraan
tegevenhoeveelvaneenbepaaldelementofkenmerkof
landschapstype(nog)aanwezigis.
Ookdekenmerkendheidvanbepaaldeelementen,kenmerken,
patronenenstructurenbinneneenlandschapstypeisvan
belangvoordekwaliteitsbepalingvoorennade
versnipperendeingrepen.
Dewaarderingvanhetlandschapdiewordtopgesteldopbasis
vandereedsgenoemdecriteriakankwalitatiefzijn,datwil
zeggenbeschrijvend,ofkwantitatief,waarbijdewaardein
getallenwordtuitgedrukt.Hetvoordeelvanzo'n
kwantitatievewaarderingisdatafwegingvande
verschillendebelangenbeterkanplaatsvinden.Daarentegen
suggereertzo'nkwantitatievewaarderingsmethode eenzekere
objectiviteitenexactheid,waarvanechterinwerkelijkheid
geensprakeis.Eenhistorisch-geografischewaardering
blijftaltijdvooreengrootdeelsubjectief,omdatde
onderzoekereenkeuzemoetmakenuitdemogelijkecriteria
enzelfmoetbepalenwathijhogerofminderhoogwaardeert.
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3.BELEID

3.1.Beleidtenaanzienvanversnippering
Versnipperingkomtinhetbeleidnietexplicietnaarvoren,
maarspeeltimplicieteenrolinrelatietot:
-deuitbreidingvanbebouwing,deverstedelijkingten
opzichtevandeopenruimte;
-deaanlegvaninfrastructuuren
-debeschermingvanbepaaldetypengebieden.
Inhetruimtelijkeordeningsbeleidzijndeuitgangspunten
metbetrekkingtotdeuitbreidingvandebebouwing
geformuleerd.IndeeerstenotaoverdeRuimtelijkeOrdening
(1960)wordtgewezenopdenoodzaakvanhetbehoudvan
landelijkeruimtenvanformaattussendegrotestedelijke
agglomeraties,enwordtvoorheteerstgesprokenoverhet
handhavenvandeopenstructuurvandeRandstad.Detweede
nota (1966)geeftvanditconcepteennadereuitwerkingen
onderbouwing.Eenvandedoelenvandezebeleidsnotaisde
beschermingvannatuur-enlandschapenhoogwaardige
landbouwgronden,metnameindegroteopenruimtentussende
stedelijkezones.OokindedaaropvolgendeOrienteringsnota
(Deel1vandederdenotaoverdeRuimtelijkeOrdening)ligt
denadrukophetopenhoudenvanderuimtentussendegrote
steden.Dewaardevanhetlandelijkgebiedwordthierinniet
meeruitsluitendgezienalseconomischegebruikswaarde,ten
behoevevandelandbouw,bosbouwenrecreatie,maarkrijgt
ookeenbelevingswaarde toebedeeld.Inde
verstedelijkingsnotaendeNotaLandelijkeGebiedenworden
dezeideeënenuitgangspuntennaderuitgewerkt,ondermeer
indezogenaamdeRandstadgroenstructuur,diegerichtisop
hetcreërenvanmeersamenhangtussenstedelijkeen
landelijkeruimtegebruiksvormen.Hetdoelvande
Randstadgroenstructuur,naderomschrevenindeNota
RuimtelijkKaderRandstadgroenstructuur (1985),is
drieledig:
-hetveiligstellenvanhetlandelijkgebied;
-degeledingterondersteuningvandeverstedelijkingen
-hetopnemenvanfunctiesdienaarhunaardindegroene
ruimteeenplaatskunnenkrijgen.
IndeNotaRuimtelijkKaderRandstadgroenstructuurworden
knelpuntengesignaleerd inrelatietotdezedoelstellingen.
Eenaantalknelpuntenstaatinrelatietothetbegrip
versnippering.Eenvandezeknelpuntenisalsvolgt
geformuleerd: "Deomvangvanopenruimtenopnationaleen
regionaleschaalneemtafdooraantastingvanderanden.De
ontwikkelingvanstedelijkeelementenlangs
infrastructuurbundelsbetekentdoorsnijdingen
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compartimenteringvanopenruimten.Grootschalige,
stedelijkeelementendoorbrekendehistorischgegroeide
samenhangtussenlandschapenoccupatie".
Hetbeleid inzakedeaanlegvaninfrastructuurkomttot
uitdrukking inhetstructuurschemaVerkeerenVervoer,het
Rijkswegenplanenhetmeerjarenprogrammapersonenvervoer,
opgestelddoorhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat.
Alhoewelversnipperingmedeveroorzaaktwordtdoordeaanleg
vannieuwewegen,waterwegen,e.d., speeltditinhetbeleid
echtertotnutoenognauwelijkseenrol.Implicietwasmen
zichinhetverledenwelminofmeerbewustvandeze
problematiek,geziendebundelingvanbijvoorbeeldsnelwegen
enspoorlijnverbindingen,zoalstussenAmersfoortenZwolle,
UtrechtenAmsterdamenUtrechtenHilversum.

Degrondslagvoordebeschermingvanbepaaldetypengebieden
werdgelegdindetweedenotaoverdeRuimtelijkeOrdening.
Hierinwordtdegedachteoverzogenaamde
landschapsresevaten,waarmetnamedeoudeschaal
gehandhaafddientteworden,naarvorengebracht.Inde
derdenotaoverdeRuimtelijkeOrdening,metnameindeNota
LandelijkeGebieden,enindedrie"GroeneNota's",wordtde
indelingvanhetlandelijkgebiednadergeregeld.Wat
betreftdenatuur-enlandschapswaardenstreeftmenhet
volgendena:"deveiligstellingenontwikkelingvanuiteen
oogpuntvannatuurbehoud,cultuurhistorieofbeleving
belangrijkegebiedenendehandhavingenverbeteringvande
kwaliteitvandenatuur,vanhetlandschapenvande
verscheidenheidaanmilieu-enlandschapstypen".
Omdezedoelstellingentebereikeniseenaantalgebiedenof
beleidscategorieënaangewezen,diemetbetrekkingtot
beschermingeningrepeneenapartestatushebbengekregen.
Onderdezebeleidscategorieënvindenwe:
-cultuurmonumenten,objectenenstructurendieinde
contextvanhetlandschapvanbelangzijnvanwegehun
schoonheid,hunwetenschappelijkebetekenisofhun
oudheidkundigeofvolkenkundigewaarde;
-waardevollehistorischeen/oflandschappelijkegezichten;
-landgoederenenhistorischebuitenplaatsen;
-afzonderlijkeelementen;
-waardevolleagrarischecultuurlandschappen,metname
aangewezenvoordevogelstand,maarookbijvoorbeeldhet
verkavelingspatroonkanbijdeaanwijzingeenrolspelen;
-grotelandschapseenheden;
-nationale landschappenen
-nationaleparken.
Hetbeleidindezegebieden,metnameindenationale
landschappenenindegrotelandschapseenheden,isgericht
opdeinstandhoudingvandesamenhangtussenruimtelijke
eenhedenenhettotalekaraktervanhetgebied.Ruimtelijke
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ingrepenwordennietdaningevalvanzwaarwegende
maatschappelijkebelangeninuitvoeringgenomen.Bijde
traceringvannieuwehoofdwegen,spoorwegene.d.moetendeze
gebiedenwordenontzien(StructuurschemaNatuur-en
landschapsbehoud,p.166).
Datditindepraktijknietaltijdhetgevalis,blijktuit
eenonderzoeknaardedoorwerkingvanhetbeleidvoorGrote
EenhedenNatuurgebiedenGroteLandschapseenhedeninde
besluitvormingovergroteinfrastructurelewerken(Veen,
1986).

3.2.Beleidenhistorisch-geografischewaardenvanhet
landschap
Metnamedoordetoenemendebedreigingvande
historisch-geografischewaardeninonslandisde
belangstellingenzorghiervoorzowelbijdebevolkingals
bijdeoverheiddelaatstedecenniasteedsmeergegroeid.De
aandachtvoordehistorisch-geografischewaardenkomtinde
verschillendebeleidsnota'ssteedsmeertotuitdrukking.
IndeeerstenotaoverdeRuimtelijkeOrdeningwerdgeen
aandachtbesteedaandenederlandsecultuurlandschappen.In
tweedenotaoverdeRuimtelijkeOrdeningwasnoguitsluitend
sprakevan"stoffering"vanhetlandschapmetbetrekkingtot
dehistorisch-geografische elementen.Slechtsenkele
passagesgetuigenvanzorgvoormonumentenenhistorische
ensemblesinhetlandelijkgebied.
IndeOrienteringsnotawordtalseenvande
hoofddoelstellingengenoemdhet"ontwikkeleneninstand
houdenvanculturelewaarden,tegengaanvanuniformiteit,
ontwikkeleneninstandhoudenvandegebouwdeomgeving,
objectenensituaties,diehistorischen/ofesthetisch
waardevolzijn".Indezenotawordttevens"intensieve
aandacht"gevraagdvooroudecultuurlandschappen,dieuit
hetoogpuntvanecologie,wordingvanhetlandschap,
cultuurhistorieen/ofbelevingbijzonderewaarden
vertegenwoordigen (Bakker,etal.,1986).
Dezorgvoordehistorisch-geografischewaardenklinktdoor
indeVerstedelijkingsnotaendeNotaLandelijkeGebieden.
Dezelaatstenotaisrichtinggevendgeweestvoorhet
StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud.
Hoofddoelstellingvanditstructuurschema is:"Hetbinnen
hettotaalvanhetmaatschappelijkkaderbevorderenvan
zodanigevoorwaardenenomstandigheden,dat:
-denatuurlijkeencultuurhistorischeverscheidenheidin
hetlandelijkgebiedendeverschijningsvorm daarvanin
standwordtgehouden,hersteldofontwikkeld;
-natuurwaarden,cultuurhistorischewaardenendaarmee
verbandhoudendewaardenindesfeervandemenselijke
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belevingmetinachtnemingvanhunonderlingesamenhang,
wordengehandhaafd,hersteldofontwikkeld;eenenander
medemethetdoelbijtedragenaanhetwelzijnende
ontplooiingvanindividuenengroepenuitdesamenleving".
Bijderealiseringeninpassingvannieuwevoorzieningen
wordendeinhetlandschapnogaanwezigekenmerkenzoveel
mogelijkontzienenwordtaansluitinggezochtbijde
bestaandelandschapsstructuur.Binnendereedseerder
genoemdeinhetStructuurschemaonderscheiden
beleidscategorieënwordtinmeerofmindermateaandacht
geschonkenaancultuurhistorischewaarden.

Het instrumentarium
Voorhetbehoudvandecultuurhistorischeof
historisch-geografischewaardenzijnbepaaldemaatregelen
nodig,zoalshetaanwijzenvandiversegebiedenof
beleidscategorieën.Voorderealiseringvanditbeleidis
eenaantalinstrumentenbeschikbaar,omdewaardenvan
natuurenlandschaptebeschermen,zoalsdewetopde
ruimtelijkeordening,denatuurbeschermingswet,de
monumentenwet,denatuurschoonwet,deboswet,de
relatienota,demilieu-effect-rapportageende
landinrichtingswet.
Overhetalgemeenzijndezeinstrumentenniettoereikendom
dehistorisch-geografische elementen,structurenenvormen
vansamenhangdoeltreffendveiligtestellen(Kloken
Vervloet,1983).
Dewetopderuimtelijkeordeningbiedtviahet
bestemmingsplanendedaarinmogelijkeaanduiding
"cultuurhistorischewaarde"eengoedebasisbescherming.
Slechtsvooreendeelvanhetlandelijkgebiedisechtereen
bestemmingsplanvankracht,terwijlbinnendezevigerende
bestemmingsplannennogpasingeringematerekeninggehouden
ismethistorisch-geografischeaspecten.
Denieuwelandinrichtingswetbiedtmogelijkhedenvoor
maatregelenenvoorzieningentenbehoevevannatuuren
landschapendecultuurhistorie.
Derelatienota isopgesteldvoorhetbehoudenbeheervan
waardevolle terreinenenelementeninhetcultuurlandschap.
Naastdewaarderingvoorcultuurhistorische elementenwordt
hierbijmeeraandachtbesteedaantypisch
historisch-geografischestructurenendesamenhangtussen
natuurwaardenencultuurhistorischekenmerkeninhet
landschap.
Denatuurschoonwetbiedtmogelijkhedenterbehoudvanbossen
enlandgoederen.Ookdeboswetis,inverbandmethet
kapverbod,inditkadervanbelang.
Denatuurbeschermingswet isbedoeldomdenatuurwaardenin
onslandtebeschermen.Alleencultuurhistorischewaarden,
dieinsamenhangvoorkomenmetnatuurwetenschappelijkeof
natuurschoonwaardenkunneninhetkadervande
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natuurbeschermingswetwordenbehouden.Bijdevoorgenomen
herzieningvandezewetisdemogelijkheidopgenomendat
naastgebiedenmeteennatuurwaardenuookzogenaamde
"landschapsgezichten",meteenhistorisch-geografische
waardemetbehulpvandezewetbeschermdgaanworden.
Omtebewerkstelligendatbelangenvannatuurenmilieueen
betereplaatsinnemenindebesluitvorming isde
milieu-effect-rapportage ontwikkeld.Ineen
milieu-effect-rapportwordendenadeligeeffectenvaneen
voorgesteldeactiviteitweergegeven,alsmedealternatieven
voordezeactiviteit.Naasteffectenopmilieuzijnook
effectenopnatuurenlandschapbijde
milieu-effect-rapportagebetrokken.Sindskortkomenook
effectenopdecultuurhistorischewaardenvanhetlandschap
aanbod.Dereikwijdtevandewetopde
milieu-effect-rapportage laatechterweinigruimteomandere
structurendandeformeel-ruimtelijkeineen
milieu-effect-rapportaanbodtelatenkomen(Mulderen
Steegh,1984,p.137).
Demonumentenwet,totslot,dientterbeschermingvan
oudheidkundigwaardevolleterreinenenobjecten,en
daarnaastvanindividuelehistorischegebouwenen
waardevollestads-endorpsgezichten.Demogelijkheidtot
aanwijzingvanstads-endorpsgezichtenkunnenwezienals
stapinderichtingvandebeschermingvangrotere
structurenindegebouwdeomgeving.Bijbehorende
cultuurhistorische structureneninhistorisch-geografisch
opzichtwaardevolleelementenenstructurenbuitenhet
bebouwdegebiedvallenechterbuitendemonumentenwet.
Inditkaderisdeterm"monumentaaldistrict"
geïntroduceerd,voorgebiedendieeenbelangrijkewaarde
vertegenwoordigenvanwegehunhistorischbepaalde
constellatievananthropogeneelementenenstructuren,dat
wilzeggenbouwkundige,archeologischeen
historisch-geografische,insamenhangmetabiotische
(geologische,geomorfologischeenbodemkundige)enbiotische
elementen (floraenfauna)(Monumentenlandelijkgebied,
1978).Ditmonumentaaldistrictbiedtmogelijkhedenvoorde
beschermingvandezestructurenensamenhangen.

3.3.Conclusie
Inhetruimtelijkeordeningsbeleidklinktdezorgvoorde
cultuurhistorischewaardeninhetlandelijkgebiedsteeds
meerdoor.Hierbijwordtnietuitsluitendmeergedachtaan
bouwkundigeenarcheologischeobjecten,maarookaan
historisch-geografische elementen,structurenenvormenvan
samenhang.Eenduidelijkbeleidtenaanzienvanhet
cultuurhistorischerfgoedinonslandontbreektechter.
Inhetbeleidinzakenatuurenlandschap iswelsprakevan
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eentendenswaarbijwordtgestreeftnaardebeschermingvan
groteregehelen.Degedachtewintvelddateeneffectieve
beschermingvannatuur,landschapenhistorischerfgoedmeer
isgebaatbijhetveiligstellenvangroteregebieden,zoals
denationalelandschappen,deGrotelandschappelijke
eenhedenendebeschermdestads-endorpsgezichten.
Implicietspeeltversnipperinghierbijeenrol.Gepoogd
wordtversnipperingvandebeschermingindevormvanhet
aanwijzenvanapartemonumenten,alssnippersineengroter
stads-ofdorpsgezicht,zotegengegaan.
Hetbestaande instrumentarium isontoereikendomin
historisch-geografisch opzichtwaardevolleelementen,maar
metnamestructurenensamenhangentebeschermen.
Oudheidkundigeobjectenenhistorischebouwwerkendiedoor
versnipperendemaatregeleneningrependreigenteverdwijnen
zijnminofmeerdoordemonumentenwetbeschermd.Inrelatie
totversnippering isechterjuisthetdoorsnijdenvande
historisch-geografische structurenenhetverbrekenvande
samenhangenhetbelangrijksteprobleem.Voordebescherming
hiervanzijnvooralsnoggeeninstrumentenbeschikbaar.
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4.HETPROCESVANVERSNIPPERING INHETVERLEDEN

4.1.Inleiding
HetNederlandsecultuurlandschap staatalveellangerdan
vandaagofgisterenblootaaningrijpendeenversnipperende
veranderingen.Hetlandschap isdanookgedurendelangere
tijdvoorwerpvanzorg.Zoisdemilieuproblematiekalaan
deordeindeperiode1500tot1800,metnameinhet
geürbaniseerdeengeïndustrialiseerde deelvanonsland
(Faber,DiederiksenHart,1973).VanhetNoordhollandse
Kalslagenheethetbijvoorbeeld inde"Informacie"van1514
dathetvooraltengevolgevandeverveninggeheelonder
waterligt,datdebewoners "verlorenhebbenallhuere
geboomteendegewas"endatdaarom"huerluijderarmoedees
zoegroot,datzijnietweldieenzoudenwetenteseggen"
(deKlerk,1978).Ookdezandgrondenkennenhun
landschappelijke enmilieuproblemen,onderanderewat
betreftdezandverstuivingen (Waterbolk,1972).Reactiesvan
deoverheid,indevormvanonderanderedeaanstellingvan
zogenaamdezandheren,belastmetdebeteugelingvan
zandverstuivingen,markeverordeningen,enelders,
verordeningentegenhetmoernerenendeverveningenbleven
nietuit (deKlerk,1978).
Systematischonderzoeknaardeaantastingvanhet
cultuurlandschapenmetnamenaarhetprocesvan
versnippering inhetverledenisnognauwelijksverricht.
Ditonderzoekwordtondermeerbeperktdoordebeschikbare
bronnen,waarbijhetkartografischemateriaalde
belangrijksteplaatsinneemt.Wekunneneentweedeling
maken,namelijkin:
-hetversnipperingsprocesvanvoor1840;overdezeperiode
isweiniggedetailleerdkaartmateriaalbeschikbaar.Gegevens
overdeontwikkelingmoetendanookuitanderebronnen
wordenafgeleid,ofgebaseerdwordenopreconstructiesvan
hetverleden.
-hetversnipperingsproces indeperiode1840tot1988;in
dezeperiodeishetversnipperingsproces goedindetijdte
volgenomdatwesinds1840overvoldoendebetrouwbareen
gedetailleerde topografischekaartenbeschikken,waarvande
inhoudvanelkenieuweuitgaveredelijkvergelijkbaarismet
vorigeversies.Systematische inventarisatiesen
kaartvergelijkingenkunnenoverdezeperiodemetbetrekking
totdeversnipperende ingrepenendegevolgenervanvoorhet
landschapplaatsvinden.
Erzijninmiddelseenaantalsystematische inventarisaties
gereed,waarbijnaastdekenmerkenvandeonderscheiden
landschapselementenenpatronenookaandachtisbesteedaan
deveranderingendiehierinzijnopgetreden.Ditbetreftmet
namedesteekproefsgewijzeinventarisatievanperceelsvormen
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vanNederland (Barends,1987),deCultuurhistorische
KarteringvanNederland,schaal1:400000(Bakermansen
Profijt,1987)enhetproject"Schaalvanhetlandschap"
(Buitenhuise.a.,1986).Tevensisgewerktaaneen
uitbreidingvandesteekproefsgewijze inventarisatiemet
kenmerkenvanbewoning,wegen,dijkenenwaterlopen
(Barends,1988).Vooreenzestalproefgebiedenzijnde
resultateninmiddelsbeschikbaar.
DeeerstedriekarteringenzijnallevoorgeheelNederland
uitgevoerd,enbevattenaspectendievoordestudienaar
versnipperingvanbelangzijn.Wegenshunnationaalkarakter
zijnzijechterbetrekkelijkglobaal.Meergedetailleerde
studies,opregionaaloflokaalniveau,diezijnuitgevoerd
tenbehoevevanbijvoorbeeld streekplannen,zoalsvoor
Drente (Bakermans,1987),Friesland (Bügel/vandeDijk,
1979),West-Brabant(Renes,1984)ofZuid-Limburg(Renes,
1988),enruilverkavelingen,ondermeervanDeGouw
(Vervloet,1982),zijnoverhetalgemeenmindersystematisch
tenaanzienvandebestuderingvandeveranderingeninde
loopdertijd.Doorhunverschillendeaanpakzijnzeook
moeilijkonderlingvergelijkbaar.Welgevenzetalvan
voorbeeldenoverhoeversnipperinginhetverledenheeft
plaatsgevonden.
Hetprocesvanversnipperingzalindithoofdstukworden
behandeldaandehandvandeverschillende ingrepeninhet
landschapdietotversnipperinggeleidkunnenhebben,te
weten:
1.detoenamevandebebouwing;
2.deaanlegvaninfrastructuur,datwilzeggenvanwegen,
dijkenenwaterlopen;
3.deverandering inhetgrondgebruik,metnamede
uitbreidingvanbos;
4.deontginning.
Vanelkeingreepzalwordennagegaanwathetversnipperende
effectisgeweest.
Inhoofdstuk2hebbenweerechteropgewezendatnaast
versnipperingalseffectvaningrepenooksprakekanzijn
vaneengeleidelijkversnipperingsproces.Hieraanzalindit
hoofdstukeveneensaandachtbesteedworden,metnamemet
betrekkingtot:
1.deverkleiningvandepercelen
2.detoenamevandeopgaandebegroeiing,waaronderde
perceelsrandbegroeiingendewegbeplanting
3.deveranderingen indeschaalvanhetlandschap.
Naasthetversnipperingsproces zalhierbijtevenshet
"ontsnipperingsproces"aanbodkomen,datwilzeggende
vergrotingvandepercelen,hetverdwijnenofdeafnamevan
opgaandebegroeiingendevergrotingvandeschaalvanhet
landschap.
Peraspectzalwordennagegaanwatbekendisoverde
ontwikkelingervan,waarbijeentweedelingisgemaaktinde
ontwikkelingvanvoor1840endievanna1840.Getrachtis
aantegevenofenwanneerdeversnipperingeenprobleemis
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gaanopleverenenwelkeoplossingenhiervoortoengekozen
zijn.

4.2.Ingrependietotversnipperinggeleidhebben
4.2.1.Toenamevandebebouwing
Voor1840
Occupatiehoudteentoenamevandebebouwinginhetgebied
in.ReedsvanafdeSteentijdraakteonslandgaandeweg
bevolkt.
Deeerstenederzettingenhaddennoggeenpermanentkarakter.
DeoudstepermanentenederzettingenkwamenvoorinLimburg
endaterenuit5300voorChr.
Demeestdichtebewoningkendendehogerezandgronden,de
lössgebiedenendevruchtbarekleigronden.Totindelate
middeleeuwenbleefdebewoningvandeveengronden,diein
Nederlandeengrootareaalbesloegen,beperkt.
Denederzettingenbestondentotindevroegemiddeleeuwen
veelaluitverspreideboerderijenofkleinegehuchtenvan5
tot7boerderijenbijelkaar.
IndeRomeinsetijdontstondendeeersteniet-agrarische
nederzettingen,zoalsdegrensforten,dehoofdstedenende
vicus,grotedorpenmeteenstedelijkuiterlijk.Inde
Middeleeuwen,enookdaarna,vonduitbreidingvanbebouwing
geleidelijkaanplaats,doortoenamevanhetaantal
boerderijenindegehuchtenendaarmeehetuitgroeientot
dorpen,doorhetontstaanvannieuwenederzettingen,met
nameweg-endijkdorpen,ofdooreenuitbreidingvan
verspreidebebouwing.Overhetalgemeenvoegdedezenieuwe
bebouwingzichbinnendebestaandenederzettingsstructuur.
Ervonduitsluitendverdichtingvanhetbebouwingspatroon
plaats.
Insommigegevalleniserinhetverledenwelsprakegeweest
vanhetdoorbrekenvandebestaandestructuur.Eenvoorbeeld
hiervankomtvoorbijdeesdorpeninDrente.Vanuitde
bestaandedorpskernenwerdenindelatemiddeleeuwennieuwe
satellietnederzettingen gestichtaandeoverkantvandees.
DezenieuwenederzettingendragenvaakdenaamEursinge
(Over-es-singe).Ookdeomkransingvandeesmetboerderijen
vanuithetbestaandedorp -dezogenaamdesecundaire
kransesdorpen -kunnenopgevatwordenalseen"verstoring"
of"versnippering"vandebestaanderuimtelijkestructuur.
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Figuur 3 : Schematische v o o r s t e l l i n g van de o n t w i k k e l i n g van
de n e d e r z e t t i n g s v o r m e n ( n a a r : Van Es, e . a . , 1988, p . 4 6 ) .
Archeologische perioden

Legenda: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Figuur4:Ontwikkelingvandestedentot1795.
Bron:AtlasvanNederland,deel2;Bewoningsgeschiedenis.
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Verstedelijking
DeopkomstvandestedenbegintindehogeMiddeleeuwen
(1000-1300),tengevolgevaneenexpansievandeeconomieen
daarmeegepaardgaandeentoenamevandebevolking.Van
verstedelijking isdannoggeensprake.
Uitbreidingvandestedenbleefineersteinstantiebeperkt
inverbandmetdeomwalling.Vooruitbreidingenmoesten
nieuweverdedigingswerkenwordenaangelegd.Bevolkingsgroei
werddaaromeerstbinnendestadsmurenopgevangen.Tussen
1400en1560heeftdanookeensterkeverdichtingvande
bevolking indestedenplaatsgevonden (Visser,1985).In
ruimtelijkopzichtbleefdeverstedelijkingdaardoornog
gering,quabevolkingsaantallenisdanechterwelsprakevan
eensterkeverstedelijking.
Inde14eeeuwendeeerstehelftvande15eeeuwvindteen
enormeuitbreidingvandestedenplaats.Hetaantalsteden
enstadjesisindezeperiodemeerdanverdubbeld,terwijl
ookindebestaande stedengroteuitbreidingenplaatsvonden
zodathettotalestedelijkgebiedverdrievoudigde.Ookinde
16eeeuwnemendestedeninomvangtoe,metnameinHolland.
Indezetijdwerdaldebasisgelegdvoordeontwikkeling
vandeRandstad.InwatnudeRandstadheetlagenalle
HollandseentweederdevandeNederlandsegrotesteden.
Na1675isersprakevaneenstagnatievandegroei.

Figuur5:Stadsontwikkelingnaaroppervlakte.Deoppervlakte
vandestedennamvooralsterktoeindeveertiendeeeuw.
Eentweedeperiodevanbelangrijkestadsuitbreidingenvolgde
na1600.
Bron:AtlasvanNederland,deel2;Bewoningsgeschiedenis.
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Invloedvandestedenophetplatteland
Naastdeuitbreidingvandeoppervlaktevandestedenen
daarmeedeafnamevandeomvangvanhetlandelijkgebied,
heeftdeverstedelijkingookindirecteeffectenophet
plattelandgehad.
Eenvoorbeeldhiervanishetontstaanvandestadsrandzone
ofbanlieue,hetkarakteristieke,multifunctionele
overgangsgebied tussenstadenplatteland.Debanlieueis
metnameontstaantengevolgevandetoenemendebehoefteaan
tuinbouwproductenenaanrecreatiemogelijkheden.Hetbegin
vandevormingvandebanlieueisindelateMiddeleeuwente
plaatsen,toenkloosters,leprozenhuizen,stadsherbergen,
doelenendergelijkebuitendestadsmurenwerdengevestigd.
Ookdenijverheidvondzijnplaatsindebanlieue,omde
stedelijkekeurenenaccijnzenteontlopen.Toenaltradde
overheidindevormvandestadsbesturentegendezevormvan
versnipperingop,metde"Orderopdebuitennering"van
1531,alisderedenuitsluitendvanfinanciëleaard.Inde
16eeeuwgingendebanlieueszichveelduidelijker
aftekenen.Metnametuinbouw,tenbehoevevandestedenen
recreatievondentoeneenplaatsindebanlieue.Er
ontstondenhelevoorstedenvantuinenenbuitentjes(Harten,
1978).Ookdenijverheidbreiddezichinde16een17eeeuw
steedsverderuit.Insommigegevallenwerdditookdoorhet
stadsbestuur toegestaanomwater-enluchtverontreiniging
binnendestedentegentegaanenbrandtevoorkomen
(pottenbakkerijen,loodwitmakerijen,kruitmolens enz.).De
introductievanwindmolenswaseennieuwestimulansvoorde
ontwikkelingvandenijverheidbuitendesteden,metnamein
destadsrandzones.Indeloopvande18eeeuwbegintde
toenamevanbewoningvandebanlieue,datuitmondtineen
sterkewoningbouw inde19eeeuw.
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Figuur6:DebanlieuevanRotterdam.Detailuitdekaartvan
RotterdamdoorA.Munro,1800.
Bron:Harten,1978.

De banlieue van Rotterdam.
Detail uil de kaart van Rotterdam
doorA. Munro. 1800
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Eenandervoorbeeldvaninvloedvandestedenophet
plattelandvormendebuitenplaatsen.Doordezeerwelvarende
bevolkingsgroep indestedenwerdenerinde17eeeuwop
geruimeafstandvandestadalsgeldbeleggingbuitens
gesticht,onderanderevanuitAmsterdamindeBeemsteren
bij 's-Graveland,langsdeVechtenindeduinstreek.
Totslothebbendestedenookdeuitbreidingvande
infrastructuurbeïnvloed,zoalsdeaanlegvantrekvaartenen
straatwegen.Hieropwordtinparagraaf4.2.2.nader
ingegaan.

Na1840
Inhetverstedelijkingsprocesvanna1840zijntweefasente
onderscheiden.Tot1870isernauwelijkssprakevanenige
groeivanhetstedelijkgebied.Na1870enmetnamena1890
vindteronderinvloedvandeIndustriëleRevolutieeen
enormeuitbreidingvandestedenplaats.
ZoweluitdeCultuurhistorischeKarteringvanNederlandals
uitdeinventarisatieuitgevoerdinhetkadervanhet
onderzoeksproject"SchaalvanhetLandschap"blijktdeze
grotetoenamevandebebouwing.Stedelijkegebiedenzijn
enormtoegenomen,metnameookna1960(Buitenhuis,1986).
Deoppervlaktebebouwdekomkendetussen1967en1977een
toenamemet35%van230.000hatot305.000ha
(StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud,1981,p.42).
Daarnaastwordtnog20.000haingenomendoordebijbehorende
infrastructuur.
Legegebieden,waargeenofzeerweinigbebouwingvoorkomt,
zijndaarentegensterkinomvangafgenomen,van60%vanhet
oppervlakvanNederlandin1840,tot39%in1980
(Buitenhuis,e.a., 1986).
Ookdekleinerenederzettingenendelintbebouwingzijnin
deperiode1840-1980toegenomen.Voor1960werdde
versnipperende invloedvandewegennogeensversterktdoor
eentoenamevandebebouwingerlangs.Na1960treedter
echtereenrelatieveafnamevandelintbebouwingop.Ditkan
wordenverklaarddooreenverandering indevormvande
bebouwingdoorkomvormingbijlintbebouwing.
Toenamevanverspreidebebouwingkomtmetnamevoorinde
heideontginningenendoorboerderijverplaatsing,inhet
kadervanruilverkavelingen,onderandereindekommenvan
hetrivierkleigebied,dieoorspronkelijkgeheelleegwaren.
Eenenormetoenamevanhetstedelijkgebiedleidttoteen
verkleiningvanhetoppervlaklandelijkgebied.
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4.2.2.Aanlegvaninfrastructuur
Wegen-voor1840
Deoudstebekendewegendaterenuit3100voorChr.Ookuit
deromeinsetijdzijndoorgaandewegenbekend,diemetgrind
verhardwarenen5tot9meterbreedkondenzijn.Ook
kleinerenederzettingenwarenindietijdaldoorwegen
verbonden.
HetwegenpatroonindeMiddeleeuwenwaserindeeerste
plaatsopgerichtdediversefunctioneleeenhedenineen
dorpsgebiedmetelkaarteverbinden,datwilzeggenhetdorp
endeboerderijenmethetakkerland,degroengrondenzogenaamdeveedriften -eneventueelmetdeheideten
behoevevandeaanvoervanheideplaggenendergelijke.
Dezewegenpastenzichaandebestaandelandschappelijke
structuuraan.
Daarnaastkwamenerdoorgaandewegenvoor,diede
verschillendenederzettingenmetelkaarverbonden.Binnende
cultuurgrondenwasditwegenpatrooneveneensondergeschikt
aanhetanderegrondgebruik.Dezewegenbestonden
oorspronkelijkalshetwareuiteenaaneenschakelingvan
lokaletrajecten.Overdeheideveldenliependedoorgaande
wegenwelminofmeerkaarsrecht,dwarseroverheen.Vaneen
versnipperende invloedisechternognauwelijkssprake,
omdathettracévandezewegennogaleenswisselde,enzij
nognietverhardwaren.
Langetijdisdeaanlegvandoorgaandewegensterk
achtergeblevenbijdenatteinfrastructuur.Straatwegen
kwamentotinde16eeeuwweinigvoor.Doorgaandewegendie
toenbestondenwarendetrekwegen,dieinhettweedekwart
vande17eeeuwzijnaangelegdlangsdetrekvaarten(Harten,
1978).Rond1800warenslechtsenkelekortetrajecten
bestraat,namelijkdewegendiedestedenmetdeomringende
plaatsenverbonden,zoalstussenDenHaagenScheveningen,
Voorburg,LoosduinenenDelft,tussenUtrechtenZeisten
tussenAmsterdamenAmstelveenenOudekerk.
Inhetbeginvande19eeeuwwaserweleenuitgebreid
wegennetaanwezig,zijhetdatdekwaliteitervantewensen
overliet.Erwasnoggeensprakevaneensamenhangend
stelselvandoorgaandewegen (Schmal,1984).
Eenkrachtigcentraalgezagbleekeenstriktevoorwaarde
voorhetontstaanvaneennetwerkvanverhardewegenen
daaraanontbrakhetinde17een18eeeuwindeVerenigde
Nederlanden (Schmal,1984).OnderLodewijkNapoleonwerden
aanzettengegevenomtekomentotdeaanlegvanbestrate
wegen,waarnadeeerstelangeretrajectentotstandkwamen,
onderanderetussenDenHaagenHaarlementussenUtrechten
Apeldoorn.Wasin1795nogslechts400kilometerbestraat,
nadeFransetijdbedroegdetotalelengtestraatwegen700
kilometer.OokonderWillemI(1813-1841)kwameen
aanmerkelijkeverbeteringvanhetwegennettotstand.
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Hierdoorontstond inhetbeginvande19eeeuwvoorhet
eersteenverkeersnetwerkdatallelandsdelenmetelkaar
verbond.
Tevensisdanvoorheteerstsprakevaneeninvisueel
opzichtversnipperendeffectvandewegenophetlandschap,
nietalleendoordetracé-keuze,onafhankelijkvande
aanwezigestructurenendoordebestratingvandewegen,
maaromdattoen (indeFransetijd)doorderijksoverheidde
bermbeplantingalsintegraalonderdeelvaneenwegenplan
werdopgenomen (vanderWoud,1987).Deredenenhiervoor
warenwindkering,houtproductieenvastleggingvande
breedtevandewegendievoordietijdnogaleenswisselde.
Naastdirecteversnipperendeeffectenvandeaanlegvan
nieuwewegenhadditookindirectgevolgenvoorhet
landschap.Deuitvalswegenvandestedentrokkennamelijk
bebouwingaan.
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Figuur7:Ontwikkelingvanhetland-enwaterwegenneten
stedennaarinwonertal in1795.
Bron:AtlasvanNederland,deel2;Bewoningsgeschiedenis.
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Wegen -na1840
Tussen1840en1980isersprakevaneengeleidelijke
verdichtingvanhetwegennet,metnameinlaag-Nederland
(BakermansenProfijt,1987).Deontwikkelingtussen1900en
1980indriegebiedenblijktuittabel1.

Tabel1:Verdichtingvanhetnetvanwegen
tussen1900en1980
indriegebieden,uitgedruktinmetersperha.

wegen
1900 1980
Krimpenerwaard

15

21

Veenkoloniën

35

45

Terpengebied

27

30

Bron:Barends,1988
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Nieuwewegenwordenaangelegd indenieuwe
ontginningsgebieden,onderandereindePeelendegrote
heideveldeninDrente.Tussen1960en1980vindtereen
sterketoenameplaatsvanauto-enhoofdverbindingswegen
(Buitenhuis,e.a.,1986).Deversnipperendeeffectenvan
dezenieuwewegenzijnhetgrootste.Uitonderzoeknaarde
samenhangtussendewegenendepercelering indrie
proefgebieden,zowelin1900alsin1980,blijktnamelijk
datdezenieuwewegenofperceelsdoorsnijdendzijn (metname
indeKrimpenerwaard)ofgeensamenhangvertonenmetde
percelering (indeVeenkoloniën)(Barends,1988).De
barriérewerkingvandeautosnelwegenneemtooktoedooreen
toenamevandeverkeersintensiteit,metnamena1960.

Spoorwegen
Vangrootschaligeaanlegvanspoorwegenispasna1860
sprake,nadetechnologischedoorbraakdoordeuitvinding
vanderailsendestoomlocomotief.Doorverderetechnische
vindingen,zoalstunnelsenbruggen,maarookdoor
bedrijfsorganisatorischevernieuwingindevormvan
dienstregelingenendergelijke,werddeaanlegverder
gestimuleerd (vanderWoud,1987).
Metbetrekkingtotdeaanlegvandespoorwegenzijndrie
periodenteonderscheiden.
Voor1870werdenuitsluitendafzonderlijkelijnenaangelegd.
In1839kwamdeeerstespoorlijnvanNederlandtotstand,
tussenAmsterdamenHaarlem.Dezelijnwerdin1842
doorgetrokkentotLeiden,in1843kwamdeverbindingmetDen
Haagtotstandenin1847metRotterdam.In1843werdtevens
hettrajectAmsterdam -Utrechtvoltooidenin1845wasde
verbindingmetArnhemgereed.
Nadietijdvindteengeleidelijkeuitbreidingvanhet
spoorwegnetplaats.Indeperiodevan1863tot1880groeide
hetspoorwegnetmet600%.
Tussen1870en1880vindteenintegratieplaatsvanhet
bestaandedeelnetwerk.
Van1880tot1930komennieuweverbindingentotstand
waarbijeenverdichtingvanhetspoorwegnetplaatsvond.
Deversnipperende invloedvandespoorwegenophetlandschap
isgroot,metnamedoorhuntracékeuze,onafhankelijkvan
hetbestaandewegenpatroonenvanandereaanwezige
structureninhetlandschap,doordevaakhogereliggingop
spoordijken,endoordevisueleinvloedopdeomgevingvan
derailsendebovenleidingen.
Ookdeindirecteeffectenvandeaanlegvanspoorwegenzijn
enormgroot,onderanderedetoenemendeurbanisatieen
industrialisatie inhetgeheleland.
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Figuur 8: Ontwikkeling van h e t spoorwegennet, 1855-1920.
Bron: A t l a s van Nederland, d e e l 2; Bewoningsgeschiedenis
Ontwikkeling van het spoorwegnet 1855-1920
b 1870

a 1855

•Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij

• Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij

, Nederlandsche Rhijn-SpoorwegMaatschappij
Société anonyme des Chemins de fer
d'Anvers à Rotterdam
• Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij

, Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen
, Nederlandsche Rhijn-SpoorwegMaatschappij
• Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij
• Chemins de fer Grand Central Beige
• Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft
• Société Générale d'Exploitation du Chemins de fer
• Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft
, Compagnie du Chemin de fer de Liège à Maastricht
et ses extensions

c 1920
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• Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappi
mMaatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen
, Société du Chemin de fer de Gand à
Terneuzen
• Deutsche Reichsbahn
Société du Chemin de fer international de
Mannes a Terneuzen
——— tramwegen

Dijken -voor1840
Tussen500en1000werdendeeerstekleinedijkjesaangelegd
omdelenvannederzettingentegenoverstromingente
beschermen.Dezedijkjesgroeidenuittotgrotedijksystemen
diedeheledorpsgebiedenomsloten.
Indezeekleigebiedenvanonslandwordenineerste
instantiedijkenaangelegdronddeoudekernlanden.Pasna
1300isersprakevanoffensievebedijkingenenworden
dijkenronddenieuweinpolderingenaangelegd.Ook
doorgaandezeedijkenwordendanaangelegd.
Inhetrivierengebiedwordenna1000allereerstde
zijdwendenaangelegd,loodrechtopderivier,vervolgens
ontstaandeachterkadenindekomgebiedenenpasinlaatste
instantiededijkenlangsderivieren.
InhetUtrechts-Hollandseveengebiedwerdendoordesnel
optredende inklinkingvanhetveennadeoccupatieonder
meerdijkennodigomdewateroverlastuithetaangrenzende
gebiedtegentegaan.Dezesystemenbestondenuiteendamin
derivier,metaanweerszijdenaansluitendkadenhetveen
in.Dezedijkendaterenuitcirca1150.Intweedeinstantie
werdenriviermondenafgedamdendaaropaansluitendwerden
zeedijkenaangelegd.Ditgebeurdeondermeerbijdemonding
vandeVechtindeZuiderzee.Pasindederdeplaatskwamen
hierderivierdijkentotstand,somsincombinatiemetde
afsluitingvanzijarmen.Ookindeandereveengebieden
werdenkadenaangelegdomwateroverlasttegentegaan.
Metnameinhetagrarischeveenlandschaphebbendedijkenen
kadeneenversnipperende invloedophetlandschapgehad.Ten
gevolgevandeontginningvandezegebiedenende
ontwateringdoormiddelvansloten,tradverlagingvanhet
maaiveldop.Hierdoorwaseenbetereontwatering
noodzakelijk.Degroteboezemgebiedenwerdendaaromin
compartimenten,polders,opgesplitst (bepolderd),door
middelvandeaanlegvankaden.Binnendezeafgegrensde
gebiedsdelenkonnudoorkunstmatigelozinghetwaterpeil
beterindehandwordengehouden.
Invisueel-ruimtelijkopzichtwerkendijkendoorhunhoogte
zeerversnipperend.Metnamealsdijkenincombinatiemet
rivierenishunbarriérewerkingzeergroot.
Dwarsdijken,zijdwendenenachterkadengavenonderanderein
hetrivierengebieddeuitgestrektekommeneen
onderverdeling.
Infunctioneelopzichtzijnmetnamedepolderdijkenvaak
echterdestructurerendeelementeninhetlandschap,zij
bepalendegrenzenvandelandschappelijkeeenhedenen
zullendezeslechtszeldendoorsnijden.
Dijken -na1840
Tussen1840en1930wordteentoenamevandedijkeninons
landgeconstateerd,na1930iserechtersprakevaneen
sterkeafname (Buitenhuis,1986).Metnameoudezeedijken
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diedoordeaanlegvannieuwedijkenhunfunctiehebben
verlorenzijnvooreengrootdeelverdwenen.Dijkrestanten
gevendannoghettracévandezedijkenaan.
Waterlopen -voor1840
DeoudstekanalendaterenuitdeRomeinsetijd.Doorde
Romeinenzijntoentweekanalengegraven,namelijkde
Corbulogracht (vanRijnnaarMaas,tussenLeidenen
Rijswijk)endeDrususgracht (vanOudeRijnnaarVecht,bij
UtrechtofvanRijnnaarIJssel,bijArnhem).
Alindemiddeleeuwenbeschiktelaag-Nederlandovereengoed
waterwegennet,dattoenechterhoofdzakelijkbestonduit
natuurlijkewateren.Ookvaartendieprimairtenbehoevevan
deafwateringgegravenwaren,maaktendeeluitvanditnet.
Buitendemogelijkebarriérewerkingvandezewaterlopenis
nauwelijksvaneenversnipperende invloedophetlandschap
infunctioneelopzichtsprake,omdatdezelijnelementen
onverbrekelijkmetdeanderelandschapselementenwaren
verbonden.Inhetagrarischveenlandschaphebbendeze
waterlopenvaakalsontginningsbasisgediend.
Doordevoortgaandemaaivelddalingindeveengebiedenten
gevolgevanontwatering,waseennatuurlijkeafwateringdoor
middelvandebestaandesloten,tochten,vaartenen
weteringennietlangervoldoende.Naderemaatregelenwaren
toennoodzakelijk,waaronderhetgravenvannieuweleidingen
omaandegroterebehoefteaanlozingtekunnenvoldoen.
Dezenieuweweteringenhebbenechtervaakweldebestaande
perceleringdoorsneden.
Inde16eeeuwwerdener,zijhetinbeperktemate,kanalen
gegraven.Inhetbeginvande17eeeuwwerdentrekvaarten
gegraven,onderanderetussenAmsterdamenHaarlem.Een
anderebelangrijkecategoriewaterlopenzijndeturfvaarten
methunzijkanalen,dieinde16eenvooralde17eeeuwin
deveengebiedenwerdengegraven,endieinde18eeeuw
verderwerdenuitgebreid.Dezekanalenwarenzowelwathun
matenalswathuntracébetreftberekendvoorhet
turftransport.
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Figuur9:Ontwikkelingvanhetwaterwegennet;
a.Aanwezigetrekvaartenin1650
b.Trekvaartenin1665
Bron:DeVries,1978.
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Daarnaduurdehettotinde19eeeuwvoorerweernieuwe
kanalenwerdengegraven.DeFransenhaddenzichnauwelijks
metdewaterstaatbemoeid.OnderderegeringvanWillemI
werdmetgrotevoortvarendheid deaanlegvannieuwe
scheepvaartverbindingen terhandgenomen.Eenvanderedenen
hiervoorisdatstoomschepenindietijdverschijnen,die
nieuweenhogeeisenaandewaterwegenstellen.Kanalenuit
detijdvanWillemIzijnonderanderehetNoordhollands
Kanaal (1817)endeZuid-Willemsvaart (1822-1826).
Kanalenoefendennietalleendirect,maarookindirectgrote
invloedophetlandschapuit.Deontwikkelingvan
's-Gravelandzouzonderde 's-GravelandseVaartniet
mogelijkzijngeweest,maardezewerddanookspeciaalmet
ditdoelaangelegd.DetrekvaarttussenHaarlemenLeiden,
dieineersteinstantievoorhetpersonenvervoerbedoeld
was,stimuleerdedeafzandingendeaanlegvan
buitenplaatsen.Bovendienbetekendehijveelvoorde
expansievandetuinbouwindeerlangsgelegenstreek
(Harten,1978).
Waterlopen-na1840
Ookna1840iseengrootaantalkanalenaangelegd,zoalshet
KanaaldoorZuid-Beveland (1866),deNieuweWaterweg
(1866-1872),hetNoordzeekanaal (1876),hetMerwedekanaal
(1895),hetTwentekanaal (1928-1936)entotslotin1952het
Amsterdam-Rijnkanaal.
Daarentegenzijnhierendaar,metnameindeveenkoloniën,
ookwaterwegengedempt.

4.2.3Veranderingen inhetgrondgebruik

Voor1840
Inrelatietotversnippering isnaastdeontginningvan
woestegrondentotcultuurland (zieparagraaf2.4.2.)de
belangrijksteveranderingvanhetgrondgebruikdebebossing
vanopengebieden.
Overdeveranderingen inhetoppervlaktebosvoor1840is
weinigbekend.Overhetalgemeenkanwordengestelddatmet
deoccupatiedoordemenshetbosgrotendeelsverdweenen
plaatsmaaktevoorbouwland,graslandenheide.
Indeprehistoriewasdeafnamevanbosnogzeergeringin
omvang.Nadecirca500naChr.namdebewoning,onder
anderedoordevalvanhetRomeinseRijkende
volksverhuizing,afenvondherstelvanhetnatuurlijkebos
plaats.Rond750werdeengrootdeelvanonslandopnieuwin
beslaggenomendoorbos.Sindsdienisweersprakevaneen
geleidelijkeafnamevanhetbosareaal.InGelderland,
bijvoorbeeld,isvandeuitgestrektedomeinbosseninhet
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beginvande16eeeuwweinigmeerover.Ookdemarke-en
malebossenopdeVeluwezijninde17eeeuwgeleidelijkin
omvangafgenomen (Buis,1985).Hetlaatstenatuurlijkebos,
hetBeekbergerwoud,isindetweedehelftvande19eeeuw
verdwenen.
Vannieuweaanlegvanbosissprakeopzandverstuivingen,
metalsdoeldegrondvasttehouden,ondermeerinDrente
enopdeVeluwe (Waterbolk,1972).Ookwerdbosaangelegdin
deparkenvandebuitensdieinde17een18eeeuwin
verschillendedelenvanonslandontstonden.Metnameinde
tweedehelftvande18eeeuwwerdenonderinvloedvande
Engelselandschapsstijlparkenenbossenaangeplantdieniet
inhunomgevingpasten.
Na1840
Na1840vondeentoenamevanhetbosareaalplaatsdoorde
ontginningenverdelingvandewoestegronden.Voor1840
namendezewoestegronden-heide-enveengebieden -een
grootdeelvanonslandinbeslag.Nadeverdelingwerden,
onderinvloedvandestijgendehoutprijsdoordetoenemende
vraagnaarhout,gebiedenwaarhetnietrendabelwasde
grondtotbouw-ofgraslandteontginnenbossenaangeplant.
Tevenswerdenbossenaangelegdomindevraagvande
limburgsemijnennaarhouttekunnenvoorzien.
IndederdeplaatswerdengrotedelenvandeVeluwemetname
bebosdomzandverstuivingentegentegaan.
Tussen1833en1889verdrievoudigdedeaanplantvandennen,
vooralinNoord-Brabant,LimburgenGelderland.
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Figuur10:VoorkomenvanbosinNederlandin1900.
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Figuur11:VoorkomenvanbosinNederlandin1980.

Legenda:
1.0%
0 2.1-20%
3.20-40%
4.40-60%
5.60-80%
6.80-100%
D

Percentagesvanhetoppervlakingenomendoorbos

-56

4.2.4.Ontginning
Voor1840
Elkeontginningbetekende inwezenversnipperingof
verkleiningvandenatuurgebieden.Bijdeoccupatievaneen
gebiedenuitbreidingvanhetcultuurland,datwilzeggen
bouwland,weide-enhooiland,werdditverdeeldonderde
bewonersengebruikers.
Hetbeginvandeoccupatieinonslanddateertvanvervoor
hetbeginvanonzejaartelling.Hetcultuurlandnamtoennog
maareenzeergeringeoppervlakte in.Deomvangvanhet
cultuurlandbreiddezichsteedsmeeruit.
Rond1500waseengrootdeelvanNederlandingebruik
genomen.Woestegrondwaseveneensinnogruimemate
aanwezig,metnameopdehogerezandgronden.Onderwoeste
grondenverstaanweheide,moerassenenzandverstuivingen.
Dezewoestegrondenwarentendeleinfeiteookcultuurland,
omdatzijevenzeereenfunctieinhetlandbouwsysteem
vervuldenalsdebouw-ofgraslanden,namelijkals
weidegrondenvoordeschapen.Indezetijdwerdenzijechter
noggemeenschappelijkgebruiktenzijndaardoorniet
onderverdeeld inpercelen.
Watbetreftdeverdelingvanhetlandinperceleniseen
faseringaantebrengennaartypegrondgebruik.Opde
zandgrondenvanDrentebijvoorbeeld,washetbouwland,dat
hetmeestintensiefwerdgebruikt,vanhetbeginafaan
particuliereigendom,enverdeeld inkavels.Paslater
werdendehooi-enweilandenverkaveld,hethooilandalvoor
de17eeeuwenhetweilandpasgoedinde18eeeuw.Deheide
bleefnoglanggemeenschappelijk.
Hetontstaanvandemarkeorganisatie indelateMiddeleeuwen
kanmenopvattenalseenmaatregelomversnipperingtegente
gaan.Dooreentoenamevandebevolkingendoorde
ontginningvandewoestegronden,diedaarhetgevolgvan
was,dreigdehetgevaardatdeweidegrondenvoordeschapen
steedsmeerzoudenverdwijnen.Heideveldenvanvoldoende
groteomvangwarenechternoodzakelijkvoorde
mestvoorziening,zowelvoordeschapenmestalsvoorhet
stekenvanplaggen.Vooreengoedbeheerenomverdere
ontginningvandezeheideveldentegentegaanzijndemarken
inhetlevengeroepen.Dezeorganisatieshebbentotmidden
vorigeeeuwalszodaniggefunctioneerd.
Laag-Nederlandwasomstreeks1500vrijwelgeheelontgonnen.
Ookna1500vindtuitbreidingvanhetcultuurlandplaats.In
dealeerdergeoccupeerdegebiedenopdezandgrondenvindt
ditmetnamelangsderandvanhetcultuurland,indevorm
vankampontginningenplaats.
Deveenkoloniale gebiedenwordentussen1500en1900eerst
afgegravenenvervolgensincultuurlandomgezet.
Dedroogmakerijenkunnenwordengezienalsversnipperingvan
deoorspronkelijkenatuurlijkemerenofplassen,diezijn
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ontstaantengevolgevandevervening.Deoudste
droogmakerijeninNoord-Hollandzijngeringvanomvangen
daterenvanrond1550.Degrotedroogmakerijen,zoalsde
SchermerendeBeemsterstammenuitde17eeeuw.
Na1840
Na1840vindtdegrootscheepseontginningvande
overgeblevenwoestegrondenplaats.
Onderinvloedvandeintroductievankunstmest,verbeterde
waterhuishouding,snellertransportvandeproducten,
stijgendevraagnaaragrarischeproductenendeopheffing
vandemarkenenandereregelingenvangemeenschappelijk
grondgebruikwordengrotedelenvandewoestegrondin
cultuurgebracht.
Deenormeafnamevandewoestegrondenblijktuitfiguur12
enfiguur13 (Barends,1987).In1980zijndewoestegronden
beperkttotdeduinenendewaddeneilanden,deVeluween
enkeleheiderestantenwaaronderdieinhetGooide
belangrijksteplaatsinneemt.
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Figuur12:VoorkomenvanwoestegrondinNederland in1900
Bron:Barends,1987.
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Figuur13:VoorkomenvanwoestegrondinNederlandin1980
Bron:Barends,1987.

4.40tot60%
legenda: 1.0%
5.60tot80%
2.1tot20%
6.SOtotenrnet100%
3.20tot40%
criteria: kolom7 = 5 , woeste grond
percentage-berekening:de percentages zijn berekend ten opzichte|
van het totale oppervlak percelen en het
ongeperceleerde gebied.
Inventarisatievierkanten metminderdan4
steekproefpuntenineenperceelzijnbuitenbeschouwinggelaten
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4.3.Geleidelijkeversnippering

4.3.1.Veranderingenindeomvangvandepercelen
Voor1840
Naarversnipperingvandepercelenindeloopdertijdis
veelonderzoekverricht.Voorbeeldenvanverkleiningvan
percelendooropsplitsing tengevolgevanerfdeling,
verkoop,risicospreidingendergelijke,zijnerteover.
Opdezandgrondenkennenwedezeerversnipperdesituatieop
deakkercomplexen,deessenofengen.Doorsteedsverdere
opsplitsingvandekavelsontstondendezogenaamde
"Gewannfluren".Deontginningvondineersteinstantie
plaatsingroteblokken,dehuiskampen.Paslaterontstonden
deessengeleidelijkaandooraaneengroeienvandeze
huiskampenenverdereuitbreidingenindevormvanblokken
ofstroken.Doorerfdelingwerdendezegroterekavelsverder
opgesplitstinsmallestroken(ziefiguur14).
Onderzoek inDuitslandtoondeaandatdit
versnipperingsproces ("Vergewannung")werdversneldin
tijdenmeteengrotebevolkingsdruk (Krenzlin,1961).Zij
onderscheidtdrieperiodenwaarinditprocesinverhevigde
mateoptrad,namelijktussen1000en1200,inde16eeeuwen
inde18eeeuw.
Ookanderegebiedenkennendezeopsplitsingvanpercelen.De
groteonregelmatigeblokkendiezokenmerkendzijnvoorde
occupatievanhetnoordelijkzeekleigebiedzijnnaderhand
onderverdeeldinregelmatigestroken.Deoorspronkelijke
grotebezittingenvankloostersinditgebiedwerdeninde
16een17eeeuwverdeeld.
InZuid-Limburgzijneveneensvoorbeeldenbekendover
opsplitsingvanoorspronkelijkgrootgrondbezitinzeer
kleinepercelen.Eendeelvandeplateaushierisinde
periodevande11etotde13eeeuwingerichtinbrede
stroken.Dezestrokenzijnindezeerversnipperde
verkavelingstructuurvan1830nogteherkennen(Renes,
1987).
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Figuur14:Gewannverkaveling;enigevoorbeeldenvaneen
Gewannverkaveling.
Naar:Vervloet,1984,p.47.
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primaire perceelgrenzen
e:Gewannakker
f:Gewannakker
g:Gewannakker
h:Gewannakker
i:Gewannakker
j:meerstrepigeakker
k:samengesteldtype
1:meerstrepigeakker

secundaire perceelsgrenzen
Gewannflur,ontwikkelduiteen
Breitstreifenflur
GewannflurmeteenKernflurenAnbaugewanne
Gewannflur,ontwikkelduiteenregelmatige
Blockflurofblokverkaveling
Gewannflur,ontwikkeldvolgensTiesing
Gewannflur,ontwikkelddoorstapsgewijze
ontginning •
••••
—
OntwikkeldvolgensKakebeeke
Akker,bestaandeuitWorthblöcke (W),aangelagen (A),en
Anbaugewanne
Teilgewanne
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Na1840
Zoalsalinhoofdstuk2isvermeldisdeversnipperde
perceleringlangetijdgehandhaafd,omdatdezesituatieniet
alleennietalsnadeligwerdervaren,maarzelfs
noodzakelijkwasinverbandmetrisicospreidingvan
misoogsten.
Doorverbeterdeontwateringstechnieken,beterebemestingen
dergelijkewasditindeloopvande19eeeuwechterniet
langernodig.Ookwerdendekleinepercelenjuistnadelig
omdattoenmeerenmeermetgrotelandbouwmachineswerd
gewerkt.Alsoplossingvoordeversnipperingvande
perceleringenmetnamedeverspreidebezitliggingwerdde
ruilverkaveling inhetlevengeroepen.Deoudste
ruilverkavelingendaterenuitdejaren '20.Eennadeelvan
dezeruilverkavelingeninhistorisch-landschappelijkopzicht
isdatnietalleensprakeisvankavelruilensamenvoeging
envergrotingvanpercelen,maardatdeoude
verkavelingsstructuur geheelisopgeruimdenereennieuwe
percelering isaangebracht.Voorbeeldenvandergelijkesterk
veranderdelandschappeninhetkadervanderuilverkaveling
zijno.a.VriezeveenenBellingwolde (ziefiguur 15).Dat
ruilverkavelingenslechtseentijdelijkeoplossingzijn,
blijktweluithetfeitdatvoorsommigegebiedenwaaral
vroegeenruilverkavelingheeftplaatsgevondennuweereen
ruilverkavelingnodigblijkt.
Deversnipperingdoormiddelvanopsplitsingvanpercelen
tussen1900en1980staatweergegeveninfiguur16.
Opsplitsingintweeofmeerpercelenmakenechtermaareen
zeergeringpercentagevandeveranderingenindezeperiode
uit (Barends,1987).
Samenvoegingvanpercelentussen1900en1980iseveneensin
kaartgebracht (figuur 17).Hieruitblijktdatsamenvoeging
onderanderevoorkomtinGroningen,hetkleigebiedende
veenkoloniën,indeDrentseveenkoloniën,verderinhet
kleigebiedvanUtrecht,Noord-Holland,Zuid-Hollanden
Zeeland.
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Figuur15:HetgebiedrondBellingwoldein1900enin1980.
Tengevolgevanruilverkaveling isdeoudepercelering
geheelverdwenen.
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Figuur 16: Opsplitsing van percelen in Nederland tussen 1900
en 1980.
opsPUTsinG u n n PEncELen
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Figuur17:SamenvoegingvanperceleninNederlandtussen
1900en1980.
Bron: Barends, 1987.

l e g e n d a : percentages van het oppervlak in 1980 ingenomen
door percelen die zijn ontstaan door samenvoeging
vantwee ofmeer percelen(van 1900)
1.0%
4.40tot60%
2. H o t 2 0 %
5.6 0tot 8 0 %
3. 2 0 tot 4 0 %
6.8 0tol en met 1 0 0 %
criteria: kolom3,veranderingdoorsamenvoegingvantwee percelen
4,veranderingdoorsamenvoegingvanmeer dan
twee percelen
percentage-berekening: percentage ten opzichte van het oppervlak van depercelen,
die zowel in 1900 als in 1980 aanwezig zijn; per inventarisatievierkant
minimaal 4 punten ineen perceel,zowel in 1900 als in 1980
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4.3.2.Veranderingenindeopgaandebegroeiing
Voor1840
Voor1840werdener,metnameindehogere,drogeredelen
vanonsland,waarpercelennietdoormiddelvansloten
afgegrensdkondenworden,opdeperceelsrandenhoutsingels,
bomenrijenenheggenaangeplant.Dezebegroeiingendienden
indeeersteplaatsalsmarkeringvandeeigendomsgrensen
tentweedealsvee-enwildkering,omdeakkerbouwgewassen
tegengrazendveeenwildtebeschermen.Daarnaasthadden
zijeenfunctiealswindkeringenalsleveranciervanhout.
Insommigegevallenkwambegroeiingvooropaardenwallen.
Eenbekendvoorbeeldvanzo'nbegroeidewalisdeeswal,die
aangelegdwerdrondhethelebouwlandcomplex,tegenveeen
wild,enzohetbouwlandduidelijkafgrensdevande
groengrondenendeheidevelden.Opdeperceelsgrenzenopde
eswasdaardoorgeenbegroeiingnodig,zodatdeessenzelf
eenopenuiterlijkhadden.
Wekunnen,watperiodevanontstaanbetreft,opde
zandgrondendriesoortenhoutwallenonderscheiden.
-debegroeiingenronddeessenenkampontginningendieuit
demiddeleeuwenstammen;
-dehoutwallenronddeessen,langsdebekenenrond,ofte
middenvandeonverdeeldemarkegrond,dievanafde16eeeuw
zijnaangelegd;
-nacirca1840zijnhoutwallenronddebijde
markeverdelingtoegekendestukkengrondaangelegd(Alleijn,
1980).
IndeFrieseWoudenzijndehoutwallenwaarschijnlijkzo'n
150tot250jaargeledenontstaan,toendegrootste
heideontginningenhierplaatsvonden.Erstammenechterook
houtwallenuitdemiddeleeuwen.
Naasthoutwallenkomenookheggen,houtsingelsofbomenrijen
alsperceelsrandbegroeiingvoor,aldannietincombinatie
metsloten.
Eenbijzondereplaatsnemendegraften,desteilrandenopde
hellinginZuid-Limburg in.Dezegraftenzijnontstaannade
eersteoccupatiedoordemens,ongeveer2000jaarvoorChr.
tengevolgevanerosie.Opdeontstanesteilrandisde
aanwezigevegetatiegespaardenhierendaarzullennieuwe
begroeiingenzijnaangebracht.Degraftenfungeerdenzoweer
alseensoortvangrailvoorverdergaandeerosie(Alleijn,
1980,p.46).
InBrabantisdeontwikkelingvandeopgaandebegroeiingin
de15etotenmetde18eeeuwgoedtevolgenaandehandvan
dezogenaamdevoorpootkaarten.Inde15eeeuwwasBrabant
armaanbos.Ommeerindebehoefteaanhouttekunnen
voorzien,enookomhuneigenkastespekken,gingende
hertogenvanBrabantenandereherenovertothetuitgeven
vanpootkaarten.Metbehulpvandezekaartenwerdhetrecht
vastgelegdomlangswegen,opoverhoekenenlangs
perceelsgrenzenbomentemogenplantenvooreigengebruik.
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Rond1700veranderdeditvoorpootrechtminofmeerineen
plichttotvoorpoting.Deeerstepootkaartisin1396
uitgegevenvoordegemeenteHaaren,delaatste,vanStrijp,
dateertvan1765 (Buis,1985).
Naastdebovenbeschrevenlijnvormigebeplantingenwerdener,
onderandereindenatteveen-enkleipolderstenwestenvan
Utrecht,geriefhoutbosjesaangeplant,omindevraagnaar
houttekunnenvoorzien.
Naastdegebiedenwaarvooropgaandebegroeiingkenmerkendis
bestonderookeengrootaantalgebiedenwaarbegroeiing
juistontbrak,enwaarvoordegroteopenheidtyperendis.
Voorbeeldenhiervanzijnhetnoordelijkzeekleigebieden
delenvanNoord-enZuid-Holland.
Opgaandebegroeiingenvormeneenvandebelangrijkste
versnipperende landschapsaspecteninvisueel-ruimtelijk
opzicht.Zijbepaleningrotematedeopenheidof
geslotenheidvaneengebied.Tevensaccentuerenzijde
indelinginpercelen.
Na1840
Zoalsalvermeldwerdenerna1840nogopgroteschaal
nieuwehoutwallen,houtsingels,heggenenbomenrijen
aangeplant.Ditbetreftmetnamedenieuweontginningendie
indezeperiodeplaatsvonden.Na1900envooralna1930is
erechtersprakevaneenenormeteruggangvandehoeveelheid
opgaandebegroeiing (Buitenhuise.a.,1986;Barends,1987).
Deoorzakenvoordeafnamevanperceelsrandbegroeiingzijn
duidelijk.Doorveranderingenindeperceleringen
wijzigingenvandeperceelsgrenzenzijndeoude
perceelsscheidingenverwijderdenvervangendoor
prikkeldraad.Gebiedenmeteensterkeafnamevan
perceelsrandbegroeiinghebbenvrijwelallemaalinmeerof
minderemateveranderingenindeperceleringondergaan
(Barends,1987,p.266).Vooreengrootdeelhangendeze
veranderingensamenmetderuilverkavelingendiezijn
uitgevoerd.
Tevenshebbendehoutranden,heggenenbomenhuneconomische
functiealshoutleverancier indezeeeuwverloren,waardoor
zesteedsmeerverwaarloosdofgeslechtwerden.
Ookdegeriefhoutbosjeszijnmetnamena1930ingroten
getaleverdwenendoorhetverliesvanhunfunctie,
verwaarlozingenrooiing.
Gebiedendiegekenmerktwerdendoorveelbegroeiinghebben
allemaaleenveelsterkereafnamevandebegroeiing
meegemaaktdangebiedenmetweinigperceelsrandbegroeiing.
Aandeanderekantisin"lege"gebiedende
perceelsrandbegroeiingjuisttoegenomen,zoalsinde
voormaligeheidegebieden.Deregionaleverschillendievoor
1900bestondenzijnhierdoorvervlakt,detegenstelling
tussengebiedenmetengebiedenzonderbegroeiing issterk
verminderd (Barends,1987).Opengebiedenzijndusmeer
versnipperdgeraakt,terwijlindeanderegebiedensprakeis
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van"ontsnippering" invisueel-ruimtelijkopzicht.
4.3.3.Veranderingenindeschaalvanhetlandschap
Voor1840
Alhoewelernaardeveranderingeninderuimtewerking inhet
landschapinhetverledengeenonderzoekverricht is,kunnen
wewelstellendatonderinvloedvaningrepenvandemens
voortdurendsprakeisgeweestvanschaalverkleining.Het
oorspronkelijkegrotebosdatonslandbedekte isdoorde
menssteedsverderopgedeeldinruimtelijkeeenheden
(Waterbolk,1972).Hierdooriseengevarieerdlandschap
ontstaan.
Na1840
Deontwikkeling indeschaalvanhetlandschaptussen1840
en1980isinhetgelijknamigeprojectnaderonderzocht
(Buitenhuise.a.,1986).Tengevolgevanondermeerde
aanlegvanwegenmetbeplantingen,endetoenamevande
bebouwingisersprakevaneenafnamevanzeergroteopen
ruimten.Aandeanderekantzijnookdezeerkleineruimten
grotendeelsverdwenen,ondermeerdoorperceelsvergroting,
verdwijnenvanperceelsrandbegroeiing enruilverkaveling.Er
issprakevaneenschaalnivellering,datwilzeggen
versnipperingvandegroteopenruimtenenvergrotingvande
kleine.

4.4.Conclusies
4.4.1.Leemteninkennistenaanzienvandeingrepen
Uithetbovenstaandekunnenweconcluderendateralmetal
welveelbekendisoverdeingrepenopzichdieinhet
verledenhebbenplaatgevonden,zoalsdeuitbreidingvan
stedenenvanbebouwingophetplatteland,deaanlegvan
wegen,spoorwegenendergelijke.Uitdeperiodevoor1840
betreftditechtervoornamelijklokaleenregionalestudies.
EensystematischoverzichtvoorheelNederlandontbreekt.
Overdeperiodena1840iswelmeerinformatieopnationale
schaalbeschikbaar.
Overdetoenamevandebebouwing,deaanlegvan
infrastructuurendeveranderingeninhetgrondgebruikzijn
veelgegevensgeïnventariseerdeninkaartenentabellen
weergegeven.Ookisvooreendeelvanhetlandwatmeer
bekendoverdeversnipperendeeffectenvandeaanlegvan
infrastructuuropdepercelering,omdatinzesproefgebieden
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derelatietussenperceleringenwegen,dijkenenwaterlopen
overdeperiode1900-1980isonderzocht (Barends,1988).
Naardegevolgenvoorfunctieofkwaliteitisnoggeen
onderzoekverricht.
4.4.2.Leemteninkennistenaanzienvangeleidelijke
versnippering
Dezelfdeconclusiesmetbetrekkingtotdekennisoverde
ingrepengeldtnoginsterkerematevoordegeleidelijke
versnippering.Voordeperiodevoor1840ishierover
uitsluitend sprakevangefragmenteerdekennis.
Hetprocesvanopdelingvanpercelenisnietaltijdexactte
achterhalen.Overdeaanplantvanperceelsrandbegroeiingis
evenminveelinformatiebekend.Daarentegenzijnvoorde
periode1840tot1980welvoldoendegegevensbeschikbaar.
Ditbetreftnietalleendeperceleringende
perceelsrandbegroeiingmaarookoverderuimtelijkeopbouw
enderuimtewerkingalscombinatievaneenaantal
landschappelijkeaspectenzijngegevensverzamelden
uitgewerkt (Buitenhuis,1986).

4.4.3.Leemteninkennistenaanzienvandeproblemenen
gekozenoplossingen
Overdeproblemendienaaraanleidingvandegesignaleerde
ingrepeninhetverledenopgetredenzoudenkunnenzijnis
nauwelijks informatiebeschikbaar.Naardebanlieueenhet
overheidsbeleid indevormvaneersthetafremmenenlater
hetstimulerenvanmetnamevervuilendenijverheidinde
stadrandisonderzoekgedaan.Wewetenvanwegenwanneerze
zijnaangelegd,datzeversnipperendgewerktmoetenhebben
omdatzebijvoorbeeldperceelsdoorsnijdendwaren.Ditgeldt
eveneenseninnogsterkerematevoorspoorwegen,dijkenen
waterlopen.Dezeaanlegmoethetgebruikvandepercelen
beinvloedhebben,maarhoe,inwelkemateenwelke
oplossingenhiervoorzijngevonden,isonbekend.
Alleenmetbetrekkingtotdeversnipperingvande
perceleringismeerbekend.Detekleinepercelengingen
namelijkinfunctioneelopzichteenprobleemvormen,
waardoormaatregelenwerdengetroffenindevormvan
ruilverkaveling.Dezeoplossingwasinlandbouwkundig
opzichtoverhetalgemeenwelbevredigend,alhoewelsomswel
tijdelijk,omdatenkeleoudereruilverkavelingenalweerop
deschopmoestenwordengenomen.In
historisch-landschappelijkopzichtzijnruilverkavelingen
echterdikwijlsmindergunstig,omdatveelvandeoude
waarden,kenmerkenenstructurenhierdoordreigente
verdwijnen.
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Tabel2:Perceelsveranderingenenruilverkaveling
inNederlandtussen1900en1980
uitgedrukt inpercentagesvanhetoppervlak
perceelsverandering:
Ruilverkavelingssituatie:
totaal licht
geenruilverkaveling
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ruilverkaveld

39

15

ruilverkaveling inuitvoering

17

Bron:Barends,1987
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29
5

9
100

sterk

10
8

53

47

5.MAATSCHAPPELIJKEACHTERGRONDENVANVERSNIPPERING
5.1.Inleiding
Voorhetprocesvanversnipperingzoalszichdatindeloop
dertijdheeftvoltrokkeniseengrootaantaloorzakenof
achtergrondenaantewijzen.Dezeoorzakenhangennauwmet
elkaarsamenenkunnenelkaarbeinvloeden,zodathet
moeilijk iszeafzonderlijktebehandelen.Tochis
geprobeerdenigestructuuraantebrengen.De
maatschappelijke achtergrondenzijndaarominvier
categorieënondergebracht,teweten:
1.demografischefactoren
2.economische achtergronden
3.technischevernieuwingen
4.sociaal-politiekefactoren
5.2.Demografischefactoren
Eentoenamevandebevolkingheeftinhetverledenbijna
altijduitbreidingvanhetcultuurlandgestimuleerd,metals
gevolgeenversnipperingvandetotdantoeonontgonnen
gebiedeninpercelen.Vanafde10eeeuwisersprakevaneen
aanzienlijketoenamevandebevolking.Hoogtepunt indeze
groeiwasdeperiodetussen1150en1300 (Harten,1972).In
dezeperiode isonderanderehetUtrechts-Hollandse
veengebiedopengelegd.
Na1800isopnieuwsprakevaneensterkebevolkingsgroei.
5.3.Economische achtergronden
Nietalleenisbevolkingsdrukeenstimulansvoor
ontginningengeweest,ookhoudtdeuitbreidingvan
cultuurlandminofmeergelijketredmetdegraanprijzen.
Alsdegraanprijsstijgtneemtdeomvangvandeontginningen
toe,daalthijdanwordenontginningsactiviteitengestaakt
envindtextensiveringvanhetgrondgebruikplaatsofwordt
zelfsgronduitproduktiegenomen.
Deeconomischecrisisinde10een11eeeuwenhetschaars
wordenvangeld,leiddetothetontstaanvanhethofstelsel,
waarbijdeinkomsteninnaturawerdengeinddoordehof.De
invloedvandithofstelselophetlandschapwordtverder
uitgewerkt inparagraaf5.5.
Ookdeopkomstvandemarkteconomieheeftgevolgenvoorde
landbouwgehad,endaarmeevoordeinrichtingvanhet
platteland.Zowerdbijvoorbeeldronddestedenveelal
overgegaanoptuinbouw,wateenintensieverebewerking
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vraagt,metalsgevolgverkleiningvandepercelen.
Tevensstimuleerdebijvoorbeelddevraagnaartouwinde
havensvanRotterdamhetontstaanvandekleinehennepakkers
indeKrimpenerwaard.Dezeakkerswerdenbovendienomzoomd
metknotbomenomdehennepoptelatendrogen.
Deeconomischebetrekkingentussenstadenplattelandhebben
nogineenanderopzichtversnipperende effectenophet
landschapgehad.Debehoefteaanbrandstof,zowelvoor
industrieelalshuishoudelijkgebruik,wasdeachtergrond
voordegrootscheepseverveningen inonsland.In
laag-Nederlandvondnatteverveningplaats,waardoorgrote
veenplassenontstonden.Dezeplassenwerdennaderhandweer
drooggemaakt.
Inhoog-Nederlandwerdendehoogvenengeheelafgegraven,en
werdenvoorhettransportvandeturfwijken,mondenen
kanalenaangelegd.
Nadeturfwinninghadvervolgensdesteenkoolwinninggrote
gevolgenvoorhetlandschap,metnameinZuid-Limburg.Door
deaanlegvangrotemijnbouwcomplexen,endaarmee
samenhangenddeuitbreidingvandeindustrieenwoningbouw,
zijngrotedelenvanhetlandelijkgebiedteloorgegaan.
Totslotkunnenwederuilverkavelingenzienalseenmiddel
omeennieuwe inrichtingvanhetlandschap teverkrijgenom
aandejongsteeconomische eisentekunnenvoldoen.Deze
nieuweinrichtingheeftvoorwatdeperceleringbetreftin
grotemate "ontsnipperend"gewerkt.

5.4.Technischevernieuwingen
Vernieuwingenoptechnischgebiedhebbengroteeffectenop
hetlandschapgehad.Omdatmetnameveranderingenvan
produktiemethoden indelandbouwhierbijeengroterol
hebbengespeeld,zullendezeapartwordenbehandeld.
5.4.1.Landbouwtechnischevernieuwingen
Deontwikkelingen indeproduktiemethodenvandelandbouw
wordenweerspiegeld inhetlandschapendeversnippering
ervan.
Elkeverbeteringvanhetlandbouwsysteemhieldinhet
verledenminofmeerautomatischeenversnippering inde
vormvanontginningofverdereopdeling inpercelenin.
Deovergangvanjagenenverzamelen,viazwerflandbouw,
waarbijsteedseennieuwstukjelandwerdontgonnenvoor
akkerbouwennaverloopvantijdweerverlaten,opmeer
permanente landbouw,heeftalvoorhetbeginvanonze
jaartellingversnipperendgewerkt.
Deovergangvan"Waldviehbauerntum"naar
"Heideviehbauerntum" tussende9eende12eeeuwbetekende
eenuitbreidingvanhetpermanentebouwland,metde
bijbehorende indelinginpercelen,alsmedeeenuitbreiding
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vandepermanentebewoning.
Verbeterdevruchtopvolgingssystemen,vantweeslagstelsel
naardrieslagstelsel,vanafde13eeeuw,ennaarvier-of
meerslagstelselsinde15en16eeeuw,hieldeenverdere
opdelingvandegrond,voorhetverschillendegebruikervan,
in.
Delandbouwwerktuigenbeïnvloeddendirectdeomvangvande
percelen.
Deintroductievandekarploegbijvoorbeeld,stimuleerdehet
ontstaanvanstrookvormigepercelen.Dezeploegwasnamelijk
moeilijk tekeren,zodathetaantalmalendatdeploeg
gewendmoestwordentoteenminimumbeperktmoestworden.
Doordeaanlegvanlangestrokenwerdditbewerkstelligd.
Recentemechanisatievandelandbouw,metdemodernezeer
grotemachines,leiddetoteenschaalvergrotingvande
percelering.
Desteedsverdereontwikkelingvan ontwateringstechnieken
maaktehetmogelijkvoorheenontoegankelijke gebieden
geschikttemakenvoorakkerbouw.
Totslotleiddedeuitvindingentoepassingvandekunstmest
tothetverliesvandefunctievandeheideveldenals
mestleverancier indevormvanschapenbeweiding enplaggen,
entotdemogelijkheiddezeschralegebiedentotbouwlandte
ontginnen.Waarditnietgebeurdewerdopdeheideveldenbos
aangeplant.
5.4.2.Overigetechnischevernieuwingen
Vele technologischeuitvindingenzijnopverschillende
manierenvaninvloedgeweestophetlandschap.
Deuitvindingvandewindmolenshadtotgevolgdatgroter
gebiedenbeterontwaterdkondenworden.Ineenlaterstadium
kondengroterhoogteverschillenwordenoverbrugddoorde
toepassingvanmolens inmolengangen,enkondenhelemeren
enveenplassenwordendrooggemalen.Eenverderontwikkeling
isdeinvoeringvanhetstoomgemaal.
Detoepassingvandewindmolens indenijverheiden
industrie leiddetevenstotdeuitbreidingvannijverheid
buitendesteden.
Deuitvindingvandestoommachineheeftenormegevolgen
gehad.Deindustriëlerevolutieleiddetotgrote
uitbreidingenvandesteden,zowelvanfabrieksterreinenals
vanwoonwijkenvoordearbeiders.
Destoomlocomotiefwasmedevaninvloedopdeaanlegvan
spoorwegeninonsland.
Vernieuwingenintransportmiddelenhaddeneerstdeaanleg
vanwaterwegentotgevolg.Doordeopkomstvandeautowerd
echterhetvervoeroverdewegveelbelangrijkerenwerden
ersteedsmeerwegen,metnameautosnelwegen,aangelegd.
Oudewaterwegenwerdendaarentegengedempt.
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5.5.Sociaal-politieke factoren
Erfrecht
Eenvandebelangrijkste factoreninrelatietot
geleidelijkeversnipperingvandepercelenisderegeling
metbetrekking totheterfrecht,datwilzeggendeverdeling
vandegrondonderdekinderenbijhetoverlijdenvande
ouders.Erzijntweesystementeonderscheiden,tewetenhet
zogenaamde "Anerbenrecht"ende"Realteilung".
BijdeRealteilungervenallekindereneengelijkeportie.
Ditheefteenvoortdurende splitsingvandepercelentot
gevolg.Doorhetrechtvaardigheidsprincipewaarbijelke
erfgenaameendeelvandegronderftmeteengoede
kwaliteit,maarookdelenvanminderekwaliteitkrijgt,
wordtditversnipperingsprocesnogeensextraindehand
gewerkt.Nietalleendelanderijenwordengesplitst,maar
ookdeboerenerven,hetgeeneentoenameenverdichtingvan
debebouwing totgevolgheeft.
Erftalleenhetoudstekind,deoudstezoonofeenander
aangewezenkind,danissprakevanAnerbenrecht.De
oorspronkelijkebedrijfsomvangblijftinditgeval
gehandhaafd.Dezevormvanerfrechtheeftechterwelnieuwe
ontginningenvandewoestegrondendoordeoverige
erfgenamentotgevolg.
GlobaalgezienoverheersthetAnerbenrechtopdenoordelijke
enoostelijkezandgronden,terwijlRealteilungmetnameop
dezuidelijkezandgrondenvanonslandvoorkomt.
Grondbezit
Ookdeorganisatievanhetgrondbezitkanversnipperingin
dehandwerken.Indeeersteplaatsleidtprivaat
grondeigendom totversnipperingterwijlgemeenschappelijk
eigendomditjuisttegenhoudt.Privaateigendomkantot
gevolghebbendatdepercelenmetbehulpvanbegroeiing
wordenafgebakend.Ookgaatprivaatgrondbezitaltijdsamen
meteenzekerematevanbewoningenontsluiting(Vervloet,
1984).Dezevoorzieningenontbrekenbijgemeenschappelijk
grondbezit.
Eenvormvangemeenschappelijk grondbezitzijndemarken.
Dezemarkenendemarkeorganisatieszijnontstaanindelate
middeleeuwenalsreactieopdegrotebevolkingsgroei indie
tijd.Hetdoelvandemarkewashettegengaanvan
individueleontginningenopdevoorhetlandbouwsysteemzo
noodzakelijkeheidevelden.Hetgebruikvandeheidevelden
werdvastgelegdenwasuitsluitendtoegestaanaande
zogenaamde gewaardeboeren,boerendiereedsgrondbezaten
binnenhetdorpsgebied.Deomvangvanditgrondbeziten
daarmeesamenhangendhetgebruikvandewoestegrondwerd
uitgedruktdoormiddelvanwaardelen.Tengevolgevan
verderebevolkingstoename,verervingenverkoopkondenook
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dezewaardelensteedsverderwordenopgesplitst.
DemarkenwarenmetnameinDrentezeermachtig.In
GelderlandenOverijsselwarendemarkeorganisatiesveel
mindermachtig,waarschijnlijkdoordevele
grootgrondbezittershier,dieeengrootdeelvande
waardelenbezaten.Hierkomtdanookmeer"versnippering"
vandeheideveldenvoor,indevormvankampontginningenvan
keuterboeren.
Deomvangvanhetgrondbezit iseveneensvaninvloedopde
matevanversnippering.Kleingrondbezitbetekent
versnipperingvandepercelering,terwijlgrootgrondbezit
ditjuistzalhebbentegengehouden.Hierbijmoetweleen
aantalkanttekeningenwordengeplaatst.
Inde10een11eeeuwwerdhetgrondbezitgeorganiseerdmet
behulpvanhethofstelsel.Dithieldindatde
grootgrondbezittersnietzelfhunlandbewerkten,maardit
overlietenaaneenstandvanonvrijeboeren (horigen).De
goederendieondereenhofressorteerden,werdengewoonlijk
intweestukkenverdeeld,namelijkindeeersteplaatshet
domein- ofvroonland,dattenbehoevevandeheerdoorde
horigenwerdbewerkt,enindetweedeplaatsdelanderijen
vandehorigen,ominhuneigenlevensonderhoud tevoorzien
(Vervloet,1984).
Metbetrekking tothethofstelsel inrelatietot
versnippering ishettevensvanbelangofhetgaatomeen
primaireofsecundairehof.Isdehofhetuitgangspunt
geweestvandekolonisatie ineennognietgeoccupeerd
gebied,danzalhetbijbehorende grondbezitminofmeer
aaneengeslotenliggen.Maaralshetgrootgrondbezitlater
pas isverworven,ofontstaanisdoorgeleidelijkegroei,
danisvaaksprakevaneenzeerverspreideliggingvande
landerijen.
Totslotheeftgrootgrondbezitnogeenversnipperende
invloedophetlandschapgehad,omdatdeherenter
vergrotingvanhunpolitiekemachtontginningeninhun
gebiedhebbengestimuleerd.
Metdeorganisatievanhetgrondbezithangtdesociale
stratificatienauwsamen.Eensamenlevingisopgebouwduit
verschillende groepenmetverschillendebelangenentaken,
dievragenomeenandereinrichting.Wekunnendezesociale
geledingzienalsdemaatschappelijkeachtergrondvande
rechtenopdegrond (Vervloet,1984).
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Figuur18:a.Hofmetvijftienmansi
b.Dezelfdehofnauitbreidingengedeeltelijke
opsplitsing.
V':eendrietaluitbreidingenvanhetvroon,
waarvaneenbloklaterweerisonderverdeeld
Bron:Vervloet,1984,p.17en18.

V = vroonland
H = hof
K = kerk
M = mansus
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Politieke achtergronden
Totslotspelenookpolitiekeachtergrondenmetbetrekking
totversnipperingeenrol.Zozagenwealdat
grootgrondbezitters,waaronderookdeadel,tervergroting
vanhunmachtontginningenstimuleerden.Inde11etotde
14eeeuwisdeontginningvvanhetHollands-Utrechtse
veengebieddoordeverschillendeoverhedengestimuleerdten
eindezoveelmogelijkvanditgebiedinhandentekrijgen.
Aandeenekantvondenontginningenplaatsonderleidingvan
debisschoppenvanUtrecht,enaandeanderekantdoorde
gravenvanHolland.
Ookhebbendemachthebbers indelieen12eeuwmetditdoel
eengrootaantalstedengesticht.
Indefransetijdzijnompolitiekeredenenveeldoorgaande
straatwegenaangelegd.
Aanheteindevande17eeeuwwerdendekloostersinde
verenigdeNederlandenopgeheven.Deomvangrijke
kloosterbezittingenwerdeninbeslaggenomen.Deze
bezittingenwerdenlaterweerverkochtenverdeeldoftot
landgoederenomgevormd.
Detoenemende invloedvandeoverheidophetlandelijk
gebiedblijktondermeeruitdeopheffingvandemarken,met
alsgevolgdeverdelingvandewoestegrondeninhetmidden
vandevorigeeeuw.Ookmetbetrekkingtotdeaanlegvan
wegen,spoorwegenenandere infrastructurelevoorzieningen
isdeoverheideensteedsgrotererolgaanspelen.
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6.EFFECTENVANVERSNIPPERINGOPDECULTUURHISTORISCHE
WAARDENVANHETLANDSCHAP
6.1.Inleiding
Zoalsinhoofdstuk2alisaangegevenkunnenversnipperende
ingrepenenveranderingenopverschillendemanierende
cultuurhistorischewaardenvanhetlandschapbeinvloeden.De
cultuurhistorischewaardewordtmetnamebepaalddoorhet
matewaarinhetontstaansgeschiedenisuithethuidige
landschap isaftelezen,enoorspronkelijk structurennog
herkenbaar inhetlandschapaanwezigzijn.
Indithoofdstukzalallereerstwordennagegaanhoede
verschillende ingrependietotversnipperingkunnenleiden
dewaardevanhethuidige landschapkunnenveranderen.
Vervolgenszalwordennagegaanhoedezeeffectenper
landschapstypeverschillendkunnenuitwerken.Voorde
indeling inlandschapstypewordthierbijgebruikgemaaktvan
deindelingdieisvervaardigddoordeWerkgroep
Landschapstypologie (Barends,e.a., 1987). Totslotworden
demethoden,dieindeloopdertijdzijnontwikkeldomde
historisch-geografischewaardenvanhetlandschap tekunnen
bepalenenomdeeffectenvaningrepeninhetlandschapop
dezewaardentemetenentebeoordelenopeenrijgezet,ten
eindenategaanofermethodengeschiktzijnomdeeffecten
vanversnipperingvanhetlandschap incultuurhistorische
opzichtteonderzoeken.

6.2.Effectenvandeverschillendeversnipperende ingrepen
6.2.1.Toenamevandebebouwing
Naastverstedelijkingendaarmeedeafnamevanhetlandelijk
gebiedkantoenamevandebebouwingtotgevolghebbendatde
oorspronkelijke ofbestaandebebouwings-of
nederzettingsstructuurwordtaangetast.Debebouwings-of
nederzettingsstructuur isinhistorisch-geografischopzicht
eenbelangrijkaspectvanhetcultuurlandschap.Elk
landschapstypekentzijneigennederzettingsvorm.Inhet
terpengebiedbijvoorbeeld,vindenwedebebouwingvooral
geconcentreerd indedorpen.Indeveenontginningenende
veenkoloniënkomtlintvormigebebouwingvoor.Inde
kampontginningslandschappenvanbijvoorbeelddeAchterhoek
isjuistverspreidebebouwingkarakteristiek (Haartsen ,de
KlerkenVervloet, i.V.).
Uitbreidingvanbebouwingkandeherkenbaarheidvanhet
nederzettingspatroonbeinvloeden.Nieuwbouwkanbijvoorbeeld
totgevolghebbendatereendorpskomontstaatineenvan
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oorsprong lintvormigebewoningsas (Barends, 1988). Door
boerderijverplaatsingkunnen open gebieden, zoals de
komgronden inhet rivierengebied, hun open karakter
verliezen. Niet alleen dekenmerkenvan de nederzetting,
maar ookkenmerken vanhet omringende landschap alsmede de
relatie tussen denederzetting enzijn omgeving,worden door
uitbreiding vanbebouwingverstoord. Enorme stedelijke groei
heeft vaakhet "opslokken"van omliggende dorpen tot gevolg.
Eindhoven en Tilburg zijnhier voorbeeldenvan.

6.2.2. Aanleg van de infrastructuur

Door de aanleg vannieuwe infrastructuur kan inde eerste
plaatshet bestaande patroonvanwegen, dijken en waterlopen
doorbrokenworden. Eenvoorbeeld van de aantasting van de
wegenstrucuur komtvoor inhet gebiedvan deKraayertpolder
op Zuid-Beveland. Indit aandijkingslandschap lagen de wegen
ophoofdzakelijk noord-zuid georiënteerde dijken.Door de
aanleg van toegangswegen naarhet Sloe-industriegebiedwerd
ditwegenpatroon geheel doorsneden (Haartsen,deKlerk en
Vervloet, i.V.).
Inde tweede plaats kunnenbestaande structuren en
samenhangen inhet landschap door deaanleg van
infrastructurele werkenworden doorsneden. Oorspronkelijk
bestond bijvoorbeeld eennauwe samenhang tussenwegen enhet
verkavelingspatroon. Deperceleringwasmin ofmeer
"opgehangen" aan dewegenstructuur. Door de aanleg van
nieuwe wegenwordt deze samenhang doorbroken (Barends,
1988). Een toenemend aantalwegen doorsnijdt met name de
strookvormige percelering indemeeste gebieden inons land.
Eenvoorbeeld hiervan isRijksweg 27,die dwars door de
strokenvan Eemnes is aangelegd (zie figuur19).
Tot slotkunnen door de aanlegvannieuwe wegen de
verschillende landschapseenhedendoorsneden ofvan elkaar
gescheidenworden.Voorbeeldenhiervan zijndeRijksweg 36,
midden over de esvan Diffelen (zie figuur 20)ende
geplande Rijksweg 15,die de esvan Hupsel
(Achterhoek)afsnijdtvan de omringende boerderijen met de
huiskampen envan de groengronden.
Dekaden en dijken ineen gebied gevenvaak duidelijk de
geschiedenis weer van de stapsgewijze ontginning of
inpoldering. Aanleg van nieuwe dijken,maar ookhet
verwijderen van debestaande,betekent een grootverlies aan
informatie omtrent de ontstaansgeschiedenis vanhet gebied.
Voor waterlopen geldthetzelfde. Het gravenvan nieuwe
waterwegenbetekentvaak eendoorsnijding van bestaande
structuren,met namevanhetverkavelingspatroon. Het dempen
vanwaterlopen, zoals indeveenkoloniën recentelijk veel
plaatsvond, ende aanlegvan eenweg ophet tracé ervan,
heeft tot gevolg dathet karakteristieke beeld,metbruggen,
sluizen,brug- en sluiswachterswoningen, endergelijke,
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verloren isgegaan.Doordegrotebarriefewerkingvandeze
nieuweweg,incombinatiemetdetweeventwegen,ontstaater
invisueel-ruimtelijk opzichteenversnipperingvande
nederzettingzelf.

83-

Figuur 19: P e r c e e l s d o o r s n i j d i n g door de a a n l e g van r i j k s w e g
27 t e n westen van Eemnes.
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Figuur20:Doorsnijdingvandefunctioneleeenheden:
boerderijen,es,groengrondenenheidebijDiffelen,langs
deOverijsselseVecht.
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6.2.3.Veranderingen inhetgrondgebruik
Overhetalgemeenkunnenweversnipperingvanhetlandschap
indevormvanbebossingnietalseenaantastingopvatten.
Insommigegevallenisbosaangeplantopplaatsenwaarhet
oorspronkelijknietthuishoort.Deaanlegvanbuitenplaatsen
enparkeninhetHollandsepolderlandschap ishiereen
voorbeeldvan.Ookrecentelijkzijnhiervanvoorbeeldente
vinden.
Overigeveranderingeninhetgrondgebruikkunnende
herkenbaarheidvandeoorspronkelijke agrarischeeenheden
aantasten.Deindelinginakkerland,opdeessen,grasland,
indebeekdalen,enheide,opdehogeregronden,zoalsdie
bijvoorbeeld inDrentevoorkwam,wordtverstoorddoorde
ontginningvandeheideenrecentelijkdoordeomzettingvan
hetbouwlandopdeesseningrasland.

6.2.4.Ontginning
Ontginning inhetverledenbetekendedeinrichtingvanhet
landschapendeverdelingvandegrondinpercelen.Dit
hieldautomatischeenversnipperingvanhetnatuurlandschap
in.Doorhetverschil intijdstipenaardvandeontginning
ontstondeengrotevariatieaanlandschapstypen.Natuurlijke
verschillenwerdengeaccentueerd.
Doordegrootscheepseontginningvandeheideveldeninde
tweedehelftvandevorigeeeuwontstondwederomeennieuw
landschapstype.Dezeontginningenbetekendeechterweleen
doorbrekenvandebestaandestructurenendeagrarische
gebruikseenheden,zoalsindevorigeparagraafalis
toegelicht.Tevenszijnhierdoordeuitgestrekteheidevelden
grotendeelsverdwenen,zodaternunogmaarenkelekleine,
versnipperde Testgebiedenoverzijn.
6.2.5.Veranderingenindeomvangvandepercelen
Deperceelsvorm en-structuurverschiltoorspronkelijkvan
plaatstotplaats,afhankelijkvandenatuurlijke
gesteldheidenhetmomentvanontginning.Radiaire
percelering isbijvoorbeeldkarakteristiekvoorhet
kleigebiedvanFrieslandenGroningen,enstamtuitde
Romeinsetijd.Devroeg-middeleeuwseperceleringvande
zandgrondenwordtgekenmerktdooronregelmatigeblokkenen
destrookvormigepercelendiezotypischzijnvoorde
veenontginningendaterenuitdelateMiddeleeuwen.
Veranderingen indepercelering,zowelversnipperendals
schaalvergrotend,kunnendeherkenbaarheidvande
verkavelingsstrucuuraantasten.
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Bijopsplitsingvandepercelenisvaakdeoorspronkelijke
indelingnogwelherkenbaar (bijvoorbeeld inzuid-Limburg;
figuur 21).Recenteperceelsvergrotingen tengevolgevan
ruilverkavelingenbetekendenechtervaakhetvervangenvan
deoudestructuurdooreengeheelnieuwe (bijvoorbeeldin
VriezeveenenBellingwolde;figuur22en15).

Figuur21:Brunssum,omstreeks1830.Deoorspronkelijke
inrichting inbredestrokenisnoginhet
verkavelingspatroon terugtevinden.
Bron:Renes,1988,p.82.
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Figuur22:Vriezeveenvoorennaderuilverkaveling.De
oorspronkelijkeverkaveling isgeheelverdwenen.

•!^',-\> 'Àiir-: h.ri.)^^'"^ :'•.-.•:•••.•••••\^iV -.' 's' t'v: .•,•'••'.';'',')

*^;v••••V.»v.liil ;i>4;^^'ï^ A v ^ v ^ v , ï W ; ^

V - i*'"»'-\"V\".;\ ,'fv.;„ Y,-.v'r-.-v'.vAï, ;,'!,; ',w,,'.vv.v•.'•,');\ '...,»•",V'r'i 1, n:'V;j'"W ;
V ^ Ï ^ ; À V ^ ^ & ? 1 » \ # . \ « ^ : - v.:\•;,tôt-yV.v» v \-^\\ ' : Ä M ' 1 " » ^

88

6.2.6.Veranderingen indeopgaandebegroeiing
Eenbelangrijkaspectvanhetlandschapvormtde
aanwezigheidenaardvandeopgaandebegroeiing,metnamein
devormvanwegbeplantingenenopgaande
perceelsrandbegroeiing. Zoalsinparagraaf4.3.2.albleek
betekendenrecenteveranderingenechtereennivelleringvan
hetlandschapmetbetrekkingtotdezebegroeiing.Inopen
gebiedenvondeentoenamevandeopgaandebegroeiingplaats,
terwijlingebiedenwaarveelheggen,houtwallen,bomenrijen
enhoutsingelsvoorkwamenjuistvaneenafnamesprakeis.De
herkenbaarheidvandeverschillende landschapstypenis
hierdoor sterkafgenomen,alsmededebestaande tegenstelling
tussenaandeenekantdezeeropengebiedenenaande
anderekantjuistdegeslotenlandschappen (Barends,1987).

6.3.Effectenperlandschapstype
Elklandschapheeftzijneigensamenstelvan
karakteristiekendieelkopeenanderemanierdoor
versnipperende ingrepenbeinvloedkunnenworden.Daarnaast
kandeomvangvaneenbepaaldlandschapstypezelfaangetast
worden,waardoordestructuurofdesamenhangnietmeerals
zodanigherkenbaarzoukunnenworden.
Omnategaanwelkeeffectenversnipperingophetlandschap
heeft,wordtperlandschapstypeaangegevenhoede
verschillendekenmerkenvanhettypedoordeonderscheiden
ingrepenkunnenwordenbeinvloed.Deindelingin
landschapstypen,diehierbijwordtgebruikt,staat
weergegeveninfiguur23.
Perlandschapstypezulleneerstdekenmerken,de
karakteristiekeelementenenstructuren,wordenbesproken.
Hierbijligthetaccentopdenederzettingstructuur,de
percelering,deopgaandebegroeiingenhetpatroonvan
wegen,dijkenenwaterlopen.
Vervolgenszalwordennagegaanhoeversnipperingdeze
kenmerkenkanbeinvloedenenhoedewaardevanhet
landschapstypedoorversnippering isaangetast,ofwordt
bedreigd.
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Figuur 23: Cultuurlandschappen i n Nederland
Bron: Barends. e . a . , 1986.
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6.3.1.Lössontginningen
Hetlösslandschapwordtgekenmerktdoordeaanwezigheidvan
hooggelegen,tamelijkvlakkeplateaus,doorsnedendoor
rivierdalen.Deoudstebewoningligtgeconcentreerd inde
dalen.Pasna1000naChr.werdenopdeplateausnieuwe
nederzettingengesticht.Dezenederzettingenzijnoverwegend
lineairvanvormenontstaanlangsdewegen.Daarnaastkomen
verspreideboerderijenvoor.
Ookhetwegenpatroonwasoorspronkelijkopgehangenaanhet
verloopvandedalen.Naderhandontstondendeverbindingen
tussendenederzettingen indedalenendeplateaus.Een
bijzondereplaatsnemendehollewegenin,vaakgelegenin
"grubben",drogezijdalen,endoordeuitschurendewerking
vanhetwatersomsvelemetersdiepingesnedeninde
helling.
KenmerkendvoordeZuid-Limburgseplateauszijndegrote
openakkercomplexen,dieweliswaaronderverdeeldzijnin
grotereenkleinepercelen,maardie,omdatde
perceelsscheidingen slechtsgevormdwordendoorploegvoren,
tocheenopenengrootschaligkarakterhebben.Dedalenzijn
welverderonderverdeeld inpercelendoormiddelvan
opgaandebegroeiing.Opdehellingenvandeplateauskomen
dezotyperendegraftenvoor (ziepar.4.3.2.).Plaatselijk
komenopdeplateausookmeidoornhagenvoor.Vanafheteinde
vandevorigeeeuwzijnveelboomgaardenaangeplant.
Deopkomstvandemijnbouw,metdaarmeedeenorme
uitbreidingvandeindustrieenhetverdergaande
verstedelijkingsproces,hebbengrotegevolgengehadvoorhet
Zuid-Limburgselandschap.Deoorspronkelijke
nederzettingsstructuur ishierdoorinsommigedelen
onherkenbaargeworden.
Doorversnippering,ondermeerdoorhetaanbrengenvan
beplantingen,kunnendezokenmerkendegroteopen
akkercomplexenwordenaangetast.Daarentegenmoetvermeden
wordendatbijvergrotingvandepercelendegraftenopde
plateauhellingenverwijderdworden.Naastaantastingvanhet
landschapsbeeld endecultuurhistorischewaardeheeftdit
indirectookgrotegevolgendoordetoenamevanhet
erosiegevaar.
Doorverbredingenverhardingvandehollewegenwordtde
cultuurhistorischewaardevanditbijzondere
landschapselement sterkaangetast.
Bijdeaanlegvannieuwewegenmoetbijhetbestaande
patroonwordenaangesloten,datwilzeggenconcentratie
hiervanindedalen.Versnipperingofdoorsnijdingvande
plateausmoetvermedenworden.

91-

6.3.2.Kampontginningenmetplaatselijkessen
Opdezwakgolvendedekzandgrondenkomendekampontginningen
metdeessenvoor.Typerendvoorditlandschapstypewashet
apartvoorkomenvandeverschillende functioneleonderdelen
vanhetlandbouwbedrijf.Afhankelijkvandeomvangvande
dekzandhoogtenzijnkleineindividuele,metopgaande
begroeiingafgeperkte,bouwlandkampenontstaan,ofgrote
openaaneengeslotenakkercomplexen,deessenofengen.Naast
hetbouwlandkwam,onderandereindebeekdalen,grasland
voor.Oorspronkelijkvormdendeheideveldendederde
functioneleeenheidindittypelandschap.Dezeheidevelden
hebbendoortechnischevernieuwingenhunfunctieverloren,
zijninmiddelsontgonnenofbebosdenvormennueeneigen
landschapstype.
Zowelgeconcentreerde alsverspreidenederzettingenkomen
binnenditlandschapstypevoor.Overhetalgemeenwordende
kampontginningengekenmerktdoorhetvoorkomenvanveel
opgaandebegroeiing indevormvanhoutwallenen
houtsingels.Deessendaarentegenhebbeneenopenkarakter.
Metnameditopenkarakterwordtdoorversnippering
bedreigd.Bijdorpsuitbreidingenzijnalveelessenbebouwd
geraakt.VoorbeeldenhiervanzijnSoest,Hilversumen
Gramsbergen.Metdezedorpsuitbreidingen isde
landschappelijke relatietussenhetdorpendeeseveneens
verstoord.Ookboerderijverplaatsing,bijvoorbeeldopdees,
kandenederzettingstructuur onherkenbaarveranderen.
Veranderingen inhetgrondgebruikkunnende
ruimtelijk-functionele indelingaantasten.Graslandopde
essenofakkerbouwindebeekdalenmakendeoorspronkelijke
structuuronherkenbaar.
Hetwegenpatrooninhetkampontginnings-enessenlandschap
islokaalbepaald,gerichtopdeverbindingvande
boerderijenmetdeverschillendeonderdelenvanhet
dorpsgebied.Eennieuwwegenpatroondatdezeuitgangspunten
negeertdoetafbreukaandeherkenbaarheidvanhet
historischbepaaldewegenpatroon.
Totslotspeeltdeopgaandebegroeiing inditlandschapeen
belangrijkerol.Dekampenzijnalleomgrensddooropgaande
begroeiing,terwijldezeopdeessenjuistontbreekt.
Wijzigingenindezestructuur,indevormvaneentoename
vanopgaandebegroeiingopdees,ofeenafnameinhet
kampenlandschapbetekeneneenaantastingvande
historisch-geografischewaarden.

6.3.3.Heideontginningenenbossen (sedert1840)
Hetlandschapstypevandeheideontginningenenbossen
dateertvanna1840endanktzijnontstaanaan
versnipperende ingrepen.Deheideontginningenwordenover
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hetalgemeengekenmerktdooreenmodern-rationeleinrichting
metrechtepercelen,rechtewegen,vrijveelhoutwallenen
eenverspreidebebouwing.Daarnaastkomenkleinegehuchten
voor.Anderedelenzijnvoorbosbouwingericht,oferzijn
landgoederenaangelegd.
Bijdenieuwbouwvanboerderijendientrekeninggehoudente
wordenmethetbestaandebebouwingspatroon.Hetregelmatige
wegenpatroonmoetnietdoordeaanlegvannieuwewegen
doorbrokenworden.
Debioindustrie,dieinditlandschapstype,ondermeerin
Brabant,eengroteplaatsinneemt,heeftzeerversnipperend
gewerktdoordebouwvangrotestallen.Deopenheidvanhet
landschap ishierdoorsterkaangetast.

6.3.4. Rivierterrasontginningen
Hetlandschapvanderivierterrasontginningenkomtvoorin
LimburgaanweerszijdenvandeMaas.Kenmerkendvoordit
landschapstype zijndeterrassendiedoorinsnijdingvande
Maaszijnontstaan.Opdezeterrassenzijnopen
akkercomplexenaangelegd.Daarnaastkomenvoornamelijk
blokvormigepercelenvoor.Zoweldezeopenakkercomplexen
alsdeoverigepercelenwordenomzoomddoorhoutranden.
Opdeovergangvanditlandschapstypenaarde
heideontginningen ligtvanoudsherdebewoning,
geconcentreerd indorpen.
Toenamevanbeplantingenenbebouwing inhetgebiedmetde
openakkercomplexenkanditlandschapstypesterk
versnipperen.Metnameuitbreidingvanstedenendorpenop
debouwlandenhebbenhetbebouwingspatroonreedssterk
aangetast.Ookuitbreidingvandeverspreidebebouwingkan
hetpatroonverderverstoren.
DeMaasendeoudemaasbeddingenvormende
structuurbepalende elementeninditlandschap.Wegenen
waterlopenzijnallegeconcentreerdindezedalen.Aandit
patroonmoetdanookeenhogehistorisch-geografischewaarde
wordentoegekend.Dezewaardewordtbedreigddoordeaanleg
vangroteinfrastructurelevoorzieningen,zoalsvannieuwe
autosnelwegen.
6.3.5. Stroomrug-enkomontginningen
Hetlandschapvanhetrivierengebiedvaltintweeonderdelen
uiteen,tewetendestroomruggenendekommen.Deze
landschapsonderdelenhangenweliswaarnauwmetelkaarsamen,
maarhebbenelkhuneigenkarakteristiekeopbouw.
Oorspronkelijkwarenalleendestroomruggenbewoond.
Bebouwingconcentreertzichdanookopdezehogeredelenin
langgerekteofgeconcentreerdedorpen.Ookakkerbouwkomt
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hiervoor,indevormvanopenakkercomplexen,vergelijkbaar
metdeessenopdezandgronden.
Dekommenzijnlangetijdleeggeblevenenwerden
uitsluitend gebruiktalswei-enhooiland.
Dijkennemeninditgebiedeenbelangrijkeplaatsin.Wegen
liggenopdedijkenopdeofstroomruggen.Laterzijnerin
dekommenrechtewegenaangelegd.Ookmetbetrekking totde
opgaandebegroeiingbestaatereentegenstelling tussende
kommen,waarbegroeiingontbreekt,endestroomruggen,die
gekenmerktwordendoorveelopgaandebegroeiing.Boomgaarden
zijneveneensgeconcentreerdopdeoeverwallenen
stroomruggen.
Bijingrepenmoetrekeninggehoudenwordenmetde
tegenstellingdiebestaattussendekommenende
stroomruggen.Boerderijenindekommenhebbendeopenheidin
sommigegebiedenalsterkaangetast.
Ookhetoorspronkelijkewegenpatroon,datwilzeggen
bochtigewegenopdestroomruggen,enrechtewegeninde
kommen,dientbehoudenteblijven.Doordijkverzwaringkan
hetkaraktervandedijkenwordenaangetast.Bochtenworden
rechtgetrokkenenwegenopdedijkenverbreed.
Deoudecompartimenteringsdijkenhebbenhun
waterstaatkundigebetekenisinmiddelsverloren.Zijgeven
echterveelinformatieoverdegenesevanhetgebied.Vanuit
ditoogpuntdienenzijbehoudenteblijven.
Totslotkunnenbochtafsnijdingenvanderivierennadelige
doorsnijdingenvanhetlandschapbetekenen.
6.3.6.Duinenenduinontginningen
Destructuurvanhetlandschapvandeduinontginningenwordt
bepaalddoordeaanwezigheidvanstrandwallen.Deze
strandwallenzijnlanggerektezandlichamendietussen5000
en3500jaargeledendoordezeeaaneentelkensnaarhet
westenopschuivendekustzijnopgeworpen.Dooropstuwing
zijnhierduinenontstaan,diedoorbossenzijnvastgelegd.
Tussendestrandwallenliggendestrandvlaktes,opgevuldmet
zand,kleienveen.
Denederzettingenmetdedaarbijbehorendeopen
akkercomplexen,hiergeestengenoemd,liggenopde
strandwallen.Ookkomtverspreidebewoningvoor.Inhethele
gebiedkomtweinigperceelsrandbegroeiingvoor.
Dedoorgaandewegenliggenuitsluitendopdestrandwallen.
Bijzonder inditgebiedzijndelagedijken,diedegeesten
moestenbeschermentegenoverstromingswater,ofdiede
geestenonderlingverbonden.
Hetgebiedwaarinditlandschapstypevoorkomtvormthet
meestverstedelijkte deelvanNederland.Eengrootdeelvan
ditlandschap isinmiddels "onderdegrote
stadsuitbreidingenverdwenen".Bijverdernieuwbouwindit
gebied,metnamevanboerderijen,zalrekeninggehouden
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moetenwordenmetdebestaande structuur,datwilzeggen
dezenieuweboerderijenmoetenopdestrandwallengesitueerd
worden,ennietindeopenstrandvlakten.
Ookhetoudewegenpatroonopdestrandwallen,voornamelijk
noord-zuid gericht,iszeergevoeligvoornieuwe
doorsnijdingenindevormvanweg-enspoorlijnverbindingen.
Karakteristiek iseveneenshetpatroonvanwaterlopeninde
lageredelenvanditgebiedmetenerzijdseenhoekigpatroon
vanvaartenenanderzijdseengrilligpatroonvan
natuurlijkewaterlopen.Veranderingeninhetbestaande
afvoerstelselvormeneenbedreigingvoordezeelementen.Ook
delagedijkenzijnzeerkwetsbaarvooringrepen.
Insommigedelenvanditlandschapkomenzeerbijzondereen
zeldzameperceelsscheidingenvoorindevormvanonbegroeide
wallenronddekleinepercelen.Voorbeeldenzijnde
tuunwallenopTexelendeschurvelingenopGoeree.Bij
perceelsvergroting lopendezewalletjeshetgevaarte
verdwijnen.
Dekarakteristieke opbouwvanditlandschapstype,metde
strandruggenen-vlaktenisdoorhetomspuitenvandegrond
tenbehoevevandebollenteelt,alsterkaangetast.We
kunnenhiersprekenovereen"ontsnippering"vanhet
landschap.

6.3.7.Veenontginningen
OntginningvanhetveengebiedinLaag-Nederlandvondplaats
vanuiteenzogenaamdeontginningsbasis.Ineersteinstantie
fungeerdedebestaandeveenstroompjesinditgebiedals
uitgangspuntvandeontginning,maarlatervormdenook
gegravenweteringendeontginningsas.Debebouwingstaat
langsdezeontginningsbasisenislineairvanvorm.De
huidigeaswordtvaakgevormddooreenweg,incombinatie
meteendijkofeenwaterloop.Langsdeoverigewegenen
dijkeninhetgebiedontbreektbebouwing.
Vanuitdeontginningsbasiswerdenstrookvormigepercelen
uitgezet.
Doordetoenemendewateroverlast,tengevolgevanklinken
oxydatievanhetveen,islangzaamaaneensamenhangend
stelselvandijken,kaden,molens,weteringen,bredesloten
enhooggelegenboezemsaangelegd.
Overhetalgemeenkomterinditveenontginningslandschap
weinigbegroeiingvoor.Uitzonderingenvormende
geriefhoutbosjes,dehoutkadenenknotwilgen.
Dorpsuitbreidingen indevormvankommenhebbenhetlineaire
bewoningspatroon ernstigverstoord.Uitbreidingvan
bebouwing langsdewegenendijkendievanoorspronggeen
bebouwingkennen,zoalsondermeerdeachterkaden,
tiendwegenenzijdwenden,betekenteveneenseenaantasting
vandeherkenbaarheidvanhetbebouwingspatroonenhet
patroonvanwegenendijken.Ookboerderijverplaatsinginde
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opengebiedenmoetvermedenworden.
Grasland ishetoverwegendegrondgebruik inditlandschap.
Versnippering indevormvanveranderingvanhet
grondgebruik,bijvoorbeeld deomzettingvangraslandin
bouwland,doetafbreukaandezekarakteristieke,eeuwenoude
vormvanlandgebruik.
Doorsnijdingvandestrookvormigepercelendoor
infrastructuurmoetvermedenworden (zieRijksweg27,aande
westzijdevanEemnes,ziefiguur 19).Debereikbaarheidvan
depercelenendaarmeedefunctiewordtzoverminderd.

6.3.8.Veenkoloniën
Hetlandschapvandeveenkoloniëndanktzijnontstaanaan
hetafgravenvanhetveen.Delandschappelijke structuuris
geheelbepaalddoordeturfwinning.Hetlandschapwordt
bepaalddoordestrookvormigepercelen,begrensddoorwijken
enzwetslotenendeaanwezigheidvankanalenenmonden,waar
dewijkenopuitkomenendiediendenvoordeafvoervande
turf.Debebouwingstaatlangsdezekanalenenmondenenis
lineairvanvorm.Hetlandschapwordtgekenmerktdooreen
groteopenheid tussendebebouwingslinten.Opgaande
begroeiingontbreekt.
Dezegroteopenruimtenmoetennietversnipperdwordendoor
bebouwingenbeplantingen,bijvoorbeeld langswegen
evenwijdigaandeperceleringendwarsopdemondenen
kanalen.Evenalsbijdeveenontginningslandschappenwerkt
ookbijdezebewoningslintenkomvormingzeerverstrorendop
debestaandestructuur.
Nieuwewegenmoeteningepastwordenindebestaande
structuur,diegevormdwordtdoordesamenhangtussenwegen,
bebouwing,waterlopenenpercelering.
Doorhetdempenvanturfvaartenisveelvande
herkenbaarheidvanditlandschapstypeverlorengegaan.Het
karaktervanhetlandschap ishierdoorveelgrootschaliger
geworden.

6.3.9.Ouderezeekleipolders
Deoudenederzettingen inhetlandschapvandeoudere
zeekleipolders liggengeconcentreerdopterpen.Veelvan
dezenederzettingenhebbeneenzeertypischevorm.
Terpdorpen inhetnoordelijkzeekleigebiedzijnveelal
radiairopgebouwd.InZeelandkomenderonderingdorpen
voor.
Nadeaanlegvandedijkenindevroegemiddeleeuwennamook
verspreidebebouwing toe,echteruitsluitendopdehoger
gelegenoeverwallen,kwelderwallenenkreekruggen.
Dijkenvormenhiereenlandschapselementmeteenzeerhoge
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historisch-geografischeinformatiewaarde.Zijzijnonmisbaar
voorhetbegrijpenvandebedijkingsgeschiedenis.
Overhetalgemeenheeftditlandschapstypeeenzeeropen
karakter.Opgaandebegroeiingontbreekt.Uitzonderinghierop
vormendezeeuwseoudlandgebieden,diegekenmerktworden
doorhetvoorkomenvanmeidoornhagen.
Metnamedekleinenederzettingenmethuntypischerondeof
radiairevormwordenbedreigddoornieuweuitbreidingen.Bij
nieuwbouwvanverspreidebebouwingkanversnipperingworden
beperkt,alsdezebebouwingopdehogereoeverwallen,
kwelderwallenenkreekruggengeconcentreerdworden.
Doorkruisingvanhetbestaandewegenpatroon,metbochtige
wegenopdehogeredelenenslechtsweinig,voornamelijk
rechtewegenindelagergelegengebieden,doetde
herkenbaarheidvandeoorspronkelijke landschappelijke
structuurafnemen.
Dijkenzijn,zoalsgezegd,essentieelvoordeherkenbaarheid
vandebewonings-enbedijkingsgeschiedenis.Hetpatroon
moetdanookzoveelmogelijkbehoudenblijven.Metnamede
groenedijken,zonderwegerop,zijnzeerzeldzaam.
Wegaanlegopdezedijkentastdehistorisch-geografische
waardeervanenormaan.
6.3.10.Recentezeekleipolders
Recentezeekleipoldersdankenhunontstaanaandeoffensieve
bedijkingsactiviteitenvandemens,deveroveringvanland
opdezee.Dijkenzijndanookvangrote
historisch-geografischewaarde inditlandschapstype,niet
alleendehuidige,nogfunctionerendezeedijken,maarvooral
ookalleoudedijkendienu,naverdereinpolderingen,
alleennogalsslaperdijkdienstdoen.Ditstelselis
essentieelvoordeherkenbaarheidvandevolgordevande
landaanwinning.
Langsdedijkenkomtlineaireenverspreidebebouwingvoor.
Denederzettingeninderecentezeekleipolderszijn
regelmatigvanvorm,enwordengekenmerktdooreen
planmatigeaanleg.
Ookinditgebiedontbreektoverhetalgemeenopgaande
begroeiing.
Deherkenbaarheidvandekleineplanmatigaangelegde
dijknederzettingenkandoordorpsuitbreidingenworden
verminderd.Hetwegenpatroon isbepaalddoorhetstelselvan
dijken.Geziendegrotehistorisch-geografischewaardevan
ditdijkenpatroonmoetdoorsnijdingvoorkomenworden.
6.3.11.Droogmakerijen
Hetregelmatigepatroonvanwegenenpercelering,demolens
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molengangen,ringvaartenenringdijkenendediepeligging
vormenhetsamenstelvankenmerkendiehetlandschapvande
droogmakerijenbepalen.Denederzettingsvorm islineairen
verspreid.Perceelsrandbegroeiing ontbreektveelal,maarde
wegenwordenwelbegeleiddoorbomenrijen.
Voorkomenmoetwordendathetplanmatigkaraktervanende
samenhangentussenpercelering,bebouwing,enhetstelsel
vanwegen,dijkenenwaterlopen,doorsnedenofaangetast
worden.Metnamederingdijkenenringvaartengevende
begrenzingvandedroogmakerijentenopzichtevanhet
omringende landduidelijkaan.
Dooruitbreidingvanstedenendorpenenaanlegvan
infrastructurelewerkenisinditlandschapalveel
veranderd.

6.4.Methodenomdeeffectenopdecultuurhistorische
waardentemeten
6.4.1. Inleiding
Indevorigeparagrafenisingrotelijnenaangegevenhoe
hetlandschapdoorversnipperende ingrepeninhetverleden
isaangetastofindetoekomstwordtbedreigd.Vanbelangis
bijtoekomstige ingrepenvantevorenaantekunnengeven
welkeeffectendezeingrepenopdecultuurhistorischewaarde
vanhetlandschaphebben,zodattoteenbetereafwegingvan
belangenkanwordengekomen.
Inhetkadervandezeprogrammeringsstudie isnagegaanwelke
methodenhiervoorreedsbeschikbaarzijn.MulderenSteegh
(1984)hebbenineenstudietenbehoevevande
milieu-effectrapportage eengrootaantalmethodenvan
toegepasthistorisch-geografischonderzoekonderdeloep
genomen.Zijgeveneenoverzichtvanbestaandemethoden,die
gebruiktkunnenwordenbijhetvoorspellenenbeoordelenvan
effectenvanbepaaldeactiviteitenopdecultuurhistorische
aspectenvanhetlandschap.Dezemethodenzijnallereerst
geïnventariseerd enbeschreven,envervolgensgetoetsen
geëvalueerd tenaanzienvaneffectanalyse.
Aangeziendeingrependieversnipperendkunnenwerkenvoor
eengrootdeeloverlappenmetingrependieonderde
milieu-effectrapportagevallen,kanvanderesultatenvan
dezestudievanMulderenSteeghvoorditonderzoekgoed
gebruikwordengemaakt.
Debeschrevenmethodenzijnalleopgebouwduiteenof
meerderevandevolgendeonderdelen (zieookhoofdstuk2).
1.Kaartvergelijking:
Hiermeewordteeninzichtverkregenindeontwikkelingenin
hetlandschap indelaatste150jaar.Inverbandmethet
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beschikbarekaartmateriaalkannietverderterugindetijd
wordengegaan.Opbasisvandezekaartvergelijkingkunnen
vormenenpatroneninhetlandschapwordenonderscheidenen
getypeerd,enkanwordenaangegevenhoedezeindeloopvan
detijdzijnveranderdeninhoeverredezeinhethuidige
landschapnogaanwezigenherkenbaarzijn.
2.Streekbeschrijving:
Hierinkomtdebeschrijvingvandeontstaansgeschiedenis aan
bod.Metnamedetypischekenmerken,hetstreekeigene,staat
hierbijopdevoorgrond.
3.Inventarisatie:
Ditbetreftdeaanwezigeelementen,patronenenruimtelijke
samenhangen.Deselectiehiervanvolgtvooraluitde
streekbeschrijving.Hetsamenstelvandezeelementen,
patronenenstructurenenhunkenmerkenlevertde
historisch-geografischeinformatieoverhetlandschap.
4.Waardering:
Hetlandschapmetzijnkenmerkendeelementen,patronenen
structurenwordtvervolgensgewaardeerdopbasisvan
criteriaalszeldzaamheid,ouderdom,streekeigenheiden
gaafheid.Dezewaardenvolgenondermeeruitde
kaartvergelijking endestreekbeschrijving.
5.Effectvoorspelling:
Metbehulpvandeinventarisatieresultatenwordtaangegeven
hoebepaalde ingrepeninhetlandschapdebestaande
kenmerkenzullenveranderen.
6.Effectwaardering:
Nahetaangevenvandeeffectenvaningrepenophet
landschap isdevolgendestaphetaangevenhoede
historisch-geografischewaardendoordezeingrepen
veranderen.
Dezelaatstetweestappenzijnindebestaande toegepaste
historisch-geografische onderzoekenhetminstver
ontwikkeld.
Metnamedeonderdelen3totenmet6zijnvanbelangin
verbandmetdebeoordelingvandeeffectenvaningrepen,die
versnipperendkunnenzijnvoorhetlandschap.
Indevolgendeparagraafwordteenaantaltoegepaste
historisch-geografische onderzoeksmethodenbeschrevenen
beoordeeldmetbetrekkingtothunbruikbaarheidomde
effectenvanversnipperingopdehistorisch-geografische
waardenvanhetlandschap tevoorspellenentemeten.
HierbijwordtgebruiktgemaaktvanhetoverzichtvanMulder
enSteegh.Elkvandebeschrevenmethodenbevateenof
meerderevandebovengenoemdeonderdelen.Demethodendie
doorhenzijnonderzochtzijnuitsluitendgerichtopde
nederlandse situatie.Zijhebbenzichechternietbeperkt
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tottoegepastehistorisch-geografische studies,maarook
methodenuitdebouwkunstendearcheologiemeegenomen.Ten
behoevevandezestudiezijndearcheologischeen
bouwkundigemethodenbuitenbeschouwinggelaten.
Variantenvaneenmethodeofmethodendienauwmetelkaar
samenhangenzijnondereennoemergebracht.Zowel
kwalitatievealskwantitatievemethodenkomenaanbod.

(Vooreenuitgebreidebeschrijvingverwijsiknaarhet
rapportvanMulderenSteegh:Milieu-effectrapportageen
cultuurhistorie.ZieookBarends,1987).

6.4.2.Overzichtvandebestaandemethoden
1.Typologievanhetcultuurlandschap
(WerkgroepLandschapstypologie,HaartsenenRenes,1982)
Alseerstestapinhetontwerpenvaneen
historisch-geografische typologievanhetNederlandse
landschap,zijninditprojectdeperceleringendebewoning
geïnventariseerd engetypeerd.
Metbehulpvantopografischekaarteniseengrootaantal
kenmerkenvanbewoningenperceleringbeschreven,zowelvan
dehuidigesituatie (datwilzeggendemeestrecente
topografischekaart)alsvoordesituatievanrond1900.Op
basisvandezekenmerkendiemetnameopdevormbetrekking
hebben,isvervolgenseentypologieopgesteld.Naastdeze
typologiezijneveneensdeveranderingentussen1900ennu
inkaartgebracht.
Metbehulpvandezemethodekunnenhistorisch-geografische
waardenalszeldzaamheidvanbepaaldekenmerken,gaafheid
tenopzichtevan1900,ouderdom,datwilzeggenouderof
jongerdan1900,enkenmerkendheidvanhetlandschapworden
bepaald.
Inrelatietotversnippering isdewerkwijzegeschiktom
effectenvanuitbreidingvanbebouwing,metnameopdevorm
vandebestaandenederzetting,enveranderingeninde
perceleringenhetgrondgebruikopdelandschappelijke
kenmerkenaantegeven.
2.Waarderingvandecultuurhistorische objectenineen
kleigebied
(Hacquebord,VisserenvanDommelen,1976)
Dezehistorisch-geografischewaarderingsmethodeis
ontwikkeldomdeeffectenvanalternatieve ingrepenopde
cultuurhistorischewaardevanhetlandschaptemeten,ten
eindedealternatieventenopzichtvanelkaarbeterte
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kunnenafwegen.Tenbehoevevandewaardering ishetgebied
indeelcomplexeningedeeld.Binnendezedeelgebiedenzijn
punt-,lijn-envlakrelictengeïnventariseerd.Dezerelicten
zijnvervolgensgewaardeerdopbasisvande
waarderingscriteria ouderdom,gaafheid,zeldzaamheiden
samenhang.Dezewaardenwordenuitgedrukt ineen
waardegetal,datberekendkanwordenvoorennaeeningreep.
Deopgesteldemethodebiedteenaantalaanknopingspuntenin
verbandmetdebeoordelingvanversnipperendeingrepen,
onderanderedoordeindelingindeelgebiedenendoorde
nadrukopsamenhangeninhetlandschap.Tevensishet
uitgangspuntvandemethodehetbeoordelenvaningrepenin
hetlandschap.

3.Waarderingvancultuurhistorische objectenineen
veengebied
(KroonendeKunder,1981)
TenbehoevevandeGroteLandschappelijke Eenheidinhet
gebiedvandeKrimpenerwaard iseenonderzoekuitgevoerd
naardebestaandehistorisch-geografischewaardenindit
gebied.Opbasisvaneenbeschijvingvande
occupatiegeschiedenisvanhethelegebiedenvan
onderscheidendeelgebieden iseenaantalkenmerken
geselecteerd,dievervolgensopbasisvandecriteria
ouderdom,gaafheid,uniciteitenconcentratiecijfermatig
gewaardeerdzijn.
Metbehulpvandezewaarderingsmethodekunnenookingrepen
dietotversnipperingkunnenleidenwordenbeoordeelddoor
dewaardevanhetcultuurlandschap zowelvoordehuidige
situatiealsvoordesituatie,zoalsdiezouwordennade
ingrepen,teberekenen.Eennadeelvandezemethodein
verbandmetversnippering isdatsamenhangentussende
relictennietindewaarderingbetrokkenzijn,zodat
doorsnijdingofverbrekingvandeaanwezigesamenhangenniet
gemetenofbeoordeeldkanworden.Daarentegengevende
beschrijvingenvanhethelegebiedendedeelgebiedeneen
goedoverzichtvandekenmerkenendeaanwezigestructuur.
Dezebiedenaanknopingspuntenbijdevormgevingvan
verschillendeingrepen.

4.Waarderingvandecultuurhistorische objectenineen
zandgebied
(Barends,1981)
Tenbehoevevaneenevalutatievanvierruilverkavelingenin
deAchterhoek iseenmethodeontwikkeldomde
historisch-geografischeaspectenvanhetlandschapte
waarderen.Uitgangspuntvandewaarderingvormdede
aanwezigelandschapstypen.Deelementen,patronenen
structuurkenmerkenofsamenhangen,vanelketypezijn
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gewaardeerd opbasisvan de gaafheid, de ouderdom ende
streekeigenheid ervan, datwil zeggen dekenmerkenheid van
de elementen, patronen en structuurkenmerken voor elk type.
Deze waardering isuitgevoerd voor de situatie voor en die
vanna deuitvoering van de ruilverkaveling.
Inrelatie totversnippering isde gevolgde werkwijze
geschikt om ingrepen inhet landschap tebeoordelen door de
waarde voor enna deze ingrepen tebepalen,met name omdat
kenmerkende patronen en samenhangen of strucuurkenmerken in
dewaardering zijnbetrokken.

5. Cultuurhistorische relictenkartering
(Borger, 1981)
Indezemethode,die leidt totde zogenaamde "Bontkaart",
staat de ontwikkeling van de landschappen centraal.Deze
ontwikkeling is geoperationaliseerd inde ontstaansfase van
hethuidige verkavelingspatroon. Opbasis van
kaartvergelijking, met name over deperiode 1850 totheden,
maar zover mogelijk verder terug inde tijd,wordt de
dynamiek inhet landschap weergegeven. Van elkpunt-,lijnofvlakelement wordt zo deperiode van ontstaan achterhaald.
Metbehulp van deze methode kan de ouderdom ende gaafheid
van de landschapselementen wordenbepaald. Opbasis hiervan
kanhet landschap gewaardeerd worden.
De effectenvan ingrepen kunnen metbehulp van deze
onderzoeksmethode echter niet directworden gemeten. Ook
biedt deze werkwijze weinig aanknopingspunten voor de
structuren, deelgebieden of samenhangen die door
versnippering aangetast zoudenkunnenworden.

6. Bepalingvan de constantie van cultuurhistorische
kenmerken
(Veldhorst enVervloet, 1982)
Tenbehoeve van debeoordeling van ingrepen als wegenaanleg
of landinrichting iseenwerkwijze ontwikkeld, die
resulteert in een zogenaamde doorzichtskaart en een
perceelsconstantiekaart. Indeze kaarten staat de gaafheid
ofmate vanverandering weergegevenvan depercelering, de
opgaande begroeiing, dewegen en debebouwing over de
periode 1890 totheden.
Door dekaarten ook samen te stellenvoor de situatie die
zou ontstaan na een ingreep kunnenveranderingvan de
kenmerken vanhet landschap worden voorspeld.
Inverband metversnippering is echter eennadeelvan deze
methode dathijweinig gericht isop aanwezige patronen en
samenhangen inhet landschap.
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7. Onderzoek naar de historisch-landschappelijke
ontwikkeling
(Vervloet, 1982;Renes, 1984)
Tenbehoeve van ruilverkavelings- en streekplanonderzoek is
min ofmeer een standaard werkwijze ontwikkeld teneinde de
landschappelijke ontwikkeling endeherkenbaarheid ervan in
kaart tebrengen. Dezewerkwijze bestaat uit drie stappen:
1. Beschrijving van denatuurlijke gesteldheid vlakvoor de
occupatie.
2. Beschrijving van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis
vanhet cultuurlandschap.
3. Inventarisatie van de relicten, onderscheiden naar
ouderdom enfunctie.
Bij elke staphoort eenkaart. Insommige gevallen is naast
deze drie kaartennog een typologiekaart anno 1850
samengesteld, gebaseerd opvormkenmerkenvan depercelering,
het grondgebruik en de aanwezigheid van
perceelsrandbegroeiing.
Metbehulpvan deze onderzoeksmethode wordt inzicht
verkregen indekenmerkenvanhet landschap ende
herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis vanhet gebied,
alsmede indemogelijke aantasting door toekomstige
ingrepen. Demethode is echterminder geschikt om effecten
van ingrepen tevoorspellen en tebeoordelen.

8.Bepalingvan dehistorische continuiteitvan de
nederzettingsgroei
(o.a. teBoekhorst, et al, 1977)
Onder deze noemer is een aantal verschillende
onderzoeksmethoden samengebracht, die alle gericht zijn op
hetbepalenvan dekenmerken ende streekeigenheid van de
nederzettingen. Zij geven eenbeeldvan de
"post-traditionele" nederzettingsgroei. Dezemethoden zijn
ontwikkeld tenbehoeve vanuitbreidingsplannen en
streekplannen. Zij resulteren enerzijds ineen beschrijving
vanhet occupatieproces dat tot de traditionele
nederzettingsvormenheeft geleid en anderzijds in een
beschrijving van de recentere ontwikkelingen. Deze laatste
beschijving isweer extrapoleerbaar naar de toekomst.
Deze werkwijzen zijn geschikt omuitbreiding van bebouwing
te evalueren opbasisvan deherkenbaarheid van de
traditionele structuur, enbieden demogelijkheid totbetere
inpassing van deuitbreiding binnen deze structuur.

9. Identificatievan demolenbiotoop
(o.a. Bijholt, 1980)
Ookhierbij is een aantal onderzoekenbij elkaar genomen.
Alhoewel deze onderzoeken gericht zijn op debeschijving en
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beschermingvaneenelementzijnzeinditkadertoch
relevant,omdataandachtwordtbesteedaanhetfunctioneren
vandemolenenaandesamenhangvanhetelementmetzijn
directeomgeving.Voorhetbehoudvanzijnfunctieisdeze
samenhangvangrootbelang.Indeeersteplaatsmoetde
onbelemmerdeaan-enafvoervandewindgehandhaafdblijven.
Ditwasinhetverledengeregelddoormiddelvanhet"recht
opdewind".Doorversnipperende ingrepen,zoalstoenamevan
bebouwingofbeplanting indenabijheidvandemolenkande
windvangnadeligbeinvloedworden.Tentweedevormtdemolen
methetstelselvanweteringen,sloten,boezemsenz.een
samenhangend geheel,eenzogenaamdmolenlandschap.Door
ingrependieditsamenhangend geheeldoorsnijdenofwijzigen
wordtdefunctievandemolenendeherkenbaarheidvanhet
systeembedreigd.
Deverschillende ontwikkeldemethodengeveninzichtinde
effectenvaningrepenophetmolenlandschap alsgeheelken
ophet functionerenvandemolenzelf.
10.Typeringvandelandschapsdynamiek
(o.a.CapelenMobach,1979)
Eriseenaantalmethodenontwikkeldomhetlandschapte
typerenopbasisvandeveranderingendiezichineen
bepaaldeperiodehebbenvoorgedaan,endezeveranderingenop
dezemanier inkaarttebrengen.
Dezetypologie(kaart)kangebruiktwordenbijdeafweging
vantoekomstige ingrepen,ondermeerdoorhetsparenvan
weinigveranderdegebiedenenaansluitingtezoekenbij
veranderingendieinhetverledenplaatsvonden.
11.Integraleobjectwaardering,terpen
(Klok,1974/1975)
Vanuitverschillende invalshoeken,tewetenarcheologie,
historischegeografie,bouwkunstgeschiedenis enhet
landschap inhetalgemeen,isgeprobeerd toteenintegrale
waarderingvanlandschappenoflandschapsonderdelente
komen.Dezemethode istotnutoeuitsluitenduitgevoerd
voorhetterpengebied.Bijdezewaarderingginghetniet
alleenomdeterpenzelf,maarookomhunomgeving,omhet
samenhangendgeheelvandebebouwing,hetbijbehorende
verkavelingspatrooon,vaakradiairvanvorm,enomde
wegenstructuur.
Dezemethode iszeergeschiktomdelandschappelijke
structuuralstotaliteittebeoordelen.Effectenvan
ingrepenkomenechternietaanbod.
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6.5.Conclusies
Overdekenmerkenvanhetlandschap,endedaarinte
onderscheidenlandschapstypen,isinmiddelsveelinformatie
beschikbaar.Ingrotelijnenkanwordenaangegevenhoedeze
kenmerkenendeherkenbaarheidervandooringrependietot
versnipperingleideninhetverledenzijngewijzigdeninde
toekomstwordenbedreigd.Dezekenmerkenbiedentevens
aanknopingspuntenvoordelokatiekeuzeenvormgevingvan
toekomstige ingrepeninhetlandschap.
Erisechtergeenpasklaretoegepaste
historisch-geografischeonderzoeksmethodevoorhandenom
effectenvanversnipperingophetlandschap,ende
cultuurhistorischewaardenervan,tevoorspellenente
meten.Debestaande toegepaste historisch-geografische
onderzoeksmethodenzijnvooralontwikkeldomde
ontstaansgeschiedenisvanhetlandschapende
historisch-gegroeidekenmerkentebeschrijveneninkaartte
brengen.Ineenaantalmethodenwordtookaandachtbesteed
aandewaarderingvandelandschapselementenopbasisvan
historisch-geografische relevantecriteria.Slechtsin
enkelegevallenwordenpatronen,samenhangenengrotere
structurenbijdewaarderingbetrokken.Deze
landschapsaspectenzijnmetnamemetbetrekkingtot
versnipperingvangrootbelang.
Voordeafwegingvaningrependoordewaardebepalingvande
situatiezonderenmetdevoorgenomeningreepofvoor
alternatieve ingrepennaastelkaar,zijnookenkelemethoden
geschikt.Methodenvoorvoorspellingvaneffectenvan
ingrepenopdehistorisch-geografische kenmerkenvanhet
landschapzijnechternognauwelijksontwikkeld.
Weliswaar iseenaantalmethodenvoorhandenmet
mogelijkhedenomversnipperingendeeffectenervante
kunnenbepalen,maaroverhetalgemeengeldtdatertoch
geenvoorhethelelandtoepasbaremethodebeschikbaaris.
Debestaandemethodenzijnontwikkeldvooreenbepaald
gebiedofeenbeperktdoel.Daarbijzijnzeteveelgericht
ophetbeschijvenvanhetverledenenvandehuidige
situatie,enteweinigopdetoekomst.Behoudenherstelvan
debestaandeofvroegeresituatiestaatvaakcentraal.Aan
toekomstigeontwikkelingen,deaanwijzingvanlokatiesen
richtlijnenvoordevormgevingvaningrepenzoumeer
aandachtbesteedmoetenworden.
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7.OPLOSSINGSRICHTINGENVANUITHISTORISCH-GEOGRAFISCH
OOGPUNT

Alsoplossingsrichtingvoorversnipperingvanuit
historisch-geografischoogpuntgeldtinhetalgemeendat
zoveelmogelijkmoetwordenaangeslotenbijdebestaandeof
dehistorisch-gegroeide landschappelijke structuur.Behoud
vandeherkenbaarheidvandeontginnings-en
occupatiegeschiedenisvanhetlandschapstaatcentraal.Dit
houdtnietindatontwikkelingennietmogelijkzijn,maar
datbijingrepenrekeninggehoudenmoetwordenmetaanwezige
cultuurhistorischewaardenineengebiedenmetdeaanwezige
landschappelijkekenmerkenenstructuren,zoalsdie
bijvoorbeeldbeschrevenzijninhoofdstuk6.Indevolgende
paragrafenzullenperversnipperende ingreepmeerconcrete
oplossingenwordenaangegeven.

7.1.Toenamevandebebouwing
Bijuitbreidingvandebebouwing ishetvanbelangde
herkenbaarheidvandeoorspronkelijke nederzetingsstructuur
zoveelmogelijktebehouden.Datwilzeggenbij
geconcentreerdebebouwingkanuitbreidingplaatsvindenbij
debestaandekern.Verspreidebebouwingkaneventueel
beslotenwordentotverdichtingbinnenhetaanwezige
patroon.Komvormingbijlineairebebouwingdientvermedente
worden.Opengebiedenmoetengevrijwaardblijvenvan
uitbreidingvanbebouwing.
Ookwatbetreftdelokatiekanwordenaangeslotenbijde
aanwezigekenmerkenenstructuren.Debestaandeverspreide
bewoninginhetterpengebiedbijvoorbeeld, isuitsluitend
gelokaliseerd opdeoeverwallenenkwelderwallen.Nieuwe
bebouwingzoueveneensopdezehogeredelengesitueerd
moetenworden.
7.2.Aanlegvaninfrastructuur
Ookvoordeaanlegvaninfrastructuurgeldtdatdeze
ingepastmoetwordenindebestaandepatronen.Bundelingkan
vanuithistorisch-geografischoogpuntindesommigegevallen
devoorkeurhebben.
Metbetrekking totdelokatiekeuzemoetdoorsnijdingvande
bestaandepatronenvermedenworden.Bestaanderichtingen
moetenzoveelmogelijkaangehoudenworden.Gebiedenwaar
infrastructuur ingeringematevoorkomtmoetenzoveel
mogelijkontzienworden.InZuid-Limburghoudtdit
bijvoorbeeld indatdeaanlegvaninfrastructuur indedalen
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geconcentreerdmoetwordenendatdeplateausgespaard
moetenworden.
Ookhetkaraktervandeinfrastructuurmoetminofmeer
behoudenblijven.Ingebiedendiegekenmerktwordendoorde
aanwezigheidvanveelzandwegen,moetverhardingvermden
worden.Bijhetontbrekenvanwegbeplantingen,zullenookde
nieuwewegenonbeplantmoetenblijven.
Bijzondereelementenzoalstiendwegen,kaden,groenedijken,
hollewegenenz.,moetenbehoudenblijven,enhunfunctie
moetherkenbaarblijven.
7.3.Veranderingen inhetgrondgebruik
Veranderingen inhetgrondgebruikbetekenenvaakeen
aantastingvandeherkenbaarheidvandeoorspronkelijke
structuur.Ditmoetzoveelmogelijkvermedenworden.Grasop
eenoudeesbijvoorbeelddoetafbreukaandehistorisch
gegroeidesituatie.
Bijbebossingmoetzoveelmogelijkwordenaangeslotenbijde
natuurlijke situatie.Bebossing invanoudsheropen
landschappendientvermedenteworden.

7.4.Ontginning
Ontginningvanwoestegrondenzalindetoekomstnogmaar
weinigplaatsvinden.Dehuidigewoestegrondenzijnalle
natuurgebieden.Dezedienenzoveelmogelijkbehoudente
blijvenenzominmogelijkdoorsnedentewordendoor
infrastructuur.

7.5.Verandering indeomvangvandepercelen
Versnipperingvandepercelenwaseenprobleemdatzichmet
nameinhetverledenvoordeed.Tegenwoordigbetekent
"ontsnippering" indevormvanschaalvergrotingjuisteen
aantastingvandehistorisch-geografischewaarden.
Ruilverkavelingenhebbenalveellandschappenonherkenbaar
veranderd.Bijeenverdergaandevergrotingvandepercelen
verdienthetdevoorkeurdatditbinnenhetbestaande
patroonplaatsvindt.Kaveldraaiingbijvoorbeelddient
vermedenteworden,omdathiermeedeoorspronkelijke
perceleringgeheelwordtverwijderd.
Bijzondere typenpercelen,zoalsS-vormige percelenof
kromakkers,haaimetenendergelijke,moetenzoveelmogelijk
vanversnipperende ofschaalvergrotendemaatregelen
gevrijwaardblijven.
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7.6.Verandering indeopgaandebegroeiing
Watbetreftdeopgaandebegroeiing,vooralde
perceelsrandbegroeiing geldthetzelfdealsvoorde
percelering:metname "ontsnippering"vande
verkavelingssituatievormteenbedreidingvoordeaanwezige
houtwallen,houtsingels,heggenenbomenrijen.Door
vergrotingvandepercelenwordenbestaande
perceelsscheidingenopgeruimd.Restantenvanheggenen
houtwallenblijvenover.Infeitevindthiervanduseen
versnipperingplaats.Ditmoetzoveelmogelijkvermeden
worden.Hetkaraktervanhetlandschap,bepaalddoorde
opgaandebegroeiing,moetbehoudenblijven.Ditgeldtzowel
voordeaan-ofafwezigheidervan,dehoeveelheid,de
situeringalsdesoortbegroeiing.Versnipperingvanopen
gebiedendoordeaanplantvanopgaandebegroeiingmoet
wordentegengegaan.Nivelleringvanhetlandschapzoalsdat
totnutoeisgeconstateerd (zieparagraaf6.2.6.)moet
stopgezetwordenenmogelijkmoetendeoorspronkelijke
verschilleninopgaandebegroeiingweerwordenhersteld.
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8.CONCLUSIESENONDERZOEKSWENSEN

Inhetonderzoeknaardehistorisch-geografischeaspecten
vanversnipperingzijntweekantenervanbelicht,teweten
hetprocesvanversnippering indeloopdertijdenhet
effectvanversnipperende ingrepenopde
historisch-geografischewaardenvanhetlandschap.
Geconcludeerdkanwordendatversnipperingvanhetlandschap
altijdalheeftplaatsgevonden.Versnippering iseenvande
processendiedestructuurenhetuiterlijkvanhet
landschaphebbenbepaald.Eenversnipperd landschapkan
daarom -alhoewelhetinfunctioneelopzichtvaaknegatief
zalwordenbeoordeeld -inhistorisch-geografisch opzichtin
hogematewaardevolwordengenoemd.Veelalworden
versnipperdelandschappengekenmerktdooreengrote
diversiteitaanlandschapselementen.Herkenbaarheidvanhet
versnipperingsprocesbepaaltmededehistorisch-geografische
waardevaneengebied.Hettegengaanvandergelijke
historisch-gegroeideversnipperde situatiesmoetvanuithet
standpuntvandehistorisch-geograafgeziendanookvermeden
worden.Versnippering tengevolgevanrecente,grootschalige
ingrepenwordtwelnegatiefervarenindiende
historisch-geografischestructurenofsamenhangendoorbroken
wordenendeherkenbaarheidvandeontstaansgeschiedenisvan
hetlandschapwordtaangetast.

Alhoewelerbinnendehistorische geografienooitexpliciet
onderzoek isgedaannaardeversnipperingvanhetlandschap,
iserimplicietveelinformatiebeschikbaardievan
toepassingkanzijnbijdebestuderingvandeze
problematiek.
Eenaantalaspectenverdientechternaderonderzoek.

8.1.Onderzoeksvragenmetbetrekkingtothetbegrippenkader
Vragenmetbetrekking tothetbegripversnippering:
-Wordtdoordeinditrapportgehanteerdedefinitievan
versnipperinghetverschijnselgoedomschreven?
-Wanneerisersprakevanhetaantastenvanhet
functionerenvandelandschapseenhedenofdekwaliteitvan
hetlandschap tengevolgevanversnipperingeninwelke
gevallenkunnenweversnipperingpositiefopvatten?
Vragenmetbetrekking totderelatiehistorischgeografieen
versnippering:
-Wanneeriserinhistorisch-geografischopzichtsprakevan
versnippering?
-Alsweversnippering inhistorisch-geografischecontext
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omschrijvenalshetverkleinenofdoorsnijdenvan
historisch-gegroeide functioneleen/ofruimtelijkeenheden
ensamenhangen,waardoordeherkenbaarheidhiervanafneemt,
hoedefiniërenwedandezeruimtelijkeenfunctionele
eenheden,samenhangenendeherkenbaarheid.
Vragenmetbetrekking totdeoperationaliseringvanhet
begripversnippering inhistorisch-geografischverband:
-Zijndeinditrapportgekozeningrepenenvormenvan
geleidelijkeversnipperingallemogelijkerelevantevormen?
-Hoeisversnippering tengevolgevandezeingrepenenhet
geleidelijkeprocestemeten?Kanereenmaatvoor
versnipperingwordengevonden (bijvoorbeelddeomvangvande
percelenofdedichtheidvanhetwegennet)?Kanereen
minimaleomvanggevondenwordenomdefunctieofkwaliteit
tekunnenbehouden (bijvoorbeeldvandepercelenofvande
functioneleeenheden)?Isdezemaatofomvangindeloopder
tijdveranderd,zoja,hoe?Welkeachtergrondenzijnervoor
dezeveranderingenaantewijzen?Verschiltdezemaatper
landschapstype?
-Hoeis,naastdezeruimtelijkeversnippering,
versnippering infunctioneelopzichtteoperationaliseren?
Wanneer isersprakevanhetontstaanvanarchaische (slecht
functionerende)offossiele (nietmeerfunctionerende)
elemententengevolgevanversnippering?
8.2.Onderzoeksvragenmetbetrekkingtothetbeleid
Algemeen:
-Opwelkemanierkunnenhistorisch-geografische
overwegingeneninformatieoverhistorisch-geografische
waardeninhetbeleidtenaanzienvannatuurenlandschap
eengrotereplaatsgaaninnemen?
-Welke instrumentenkunnenbijdragenaanhetbehoudvanin
historisch-geografischopzichtwaardevollestructurenen
samenhangeninhetlandschap?
-Inhoeverrekunnenhistorisch-geografischeoverwegingen
eenrolspelenbijhetbehoudvangebiedendieinfuctionele
zinalsversnipperdzoudenmoetenwordenaangemerkt?
Vragenmetbetrekkingtotdeaanwijzingvanbijzondere
gebieden:
-Hoekunnenhistorisch-geografischeoverwegingeneen
grotererolspelenbijdeaanwijzingenafgrenzingvan
gebiedendieinhetbeleideenbijzonderestatushebben
gekregen,endienietdoorversnipperendemaatregelenmogen
wordenaangetast?Welkeargumentenmoetenhierbijgehanteerd
worden?
-Zijnergebiedenaantewijzendiehun
historisch-geografischewaardedankenaaneenversnipperde
situatie?Overlappendezegebieden (tendele)metdeinde
diverseoverheidsnota'saangewezengebieden,zoalsde
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nationalelandschappenendeGroteLandschappelijke
Eenheden.Opwelkewijzekunnendezegebiedenenhun
versnipperde situatiezoveelmogelijkgevrijwaardblijven
van schaalvergroting?
Vragenmetbetrekking totdeuitvoeringenresultatenvan
hetbeleid:
-Hoeheefthetbeleid,dattotnutoe -zijhetimplicietisuitgevoerdtenaanzienvanversnippering,uitgewerkt?
Zijnbijvoorbeeld indeaangewezengebiedenmetbijzondere
statusdehistorisch-geografischewaardenongewijzigd
gebleven?
8.3.Onderzoeksvragenmetbetrekkingtothetprocesvan
versnippering
Vragenmetbetrekkingtothetgeleidelijke
versnipperingsproces:
-Iserinditproceseenbreekpuntaantewijzen,waaroper
sprakewasvaneennadeligesituatie?
-Isersprakevanéénzo'nbreekpuntofisereen
ontwikkelingaantegevenindeideeënoverhetgoed
functionerenvaneenhedenendaarmeeoverversnippering?Een
situatiewordtopeenbepaaldmomentalsversnipperd
ervaren.Voordeproblemendiehiermeesamenhangenwordteen
oplossinggekozen.Dezeoplossingkanechternaverloopvan
tijdslechtstijdelijkblijkentezijn,omdatdoornieuwe
inzichtenofhetverdergaandeprocesdesituatieopnieuw
versnipperdkanzijngeworden.Welkeachtergrondenzijnaan
tewijzenvoordezebreekpunten?
-Zijnerperiodenaantewijzenwaarinsprakevan
versnipperingwas,ofperiodewaarinjuistingrotemate
schaalvergrotingplaatsvond? Isersprakevaneen
rechtlijnigeontwikkelingvangroot,naarkleinschalig,of
isersprakevaneengolfbewegingmetbetrekkingtot
versnipperingenschaalvergroting? -Hoekandit
geleidelijkeproceswordengemeten?Ishetmogelijkuitte
gaanvanveranderingendiezijnaangebracht inhetlandschap
alsreactieopdeproblemendieontstaanzijntengevolge
vanversnippering?Kandoormiddelvankaartvergelijking
herinrichting inhetverledenwordenopgespoordals
aanduidingvoorhettegengaanvanversnippering? (Mogelijk
kunnenookdeeersteruilverkavelingengebruiktwordenals
middelvoorhetindicerenvangebiedenwaarversnippering
vandeperceleringproblemengaf.Waareninwelke
landschapstypenvondendeeersteruilverkavelingenplaats,
bijwelkeperceelsgrootte enopwelkmoment?)
Vragenmetbetrekkingtotdegekozenoplossingen:
-Welkeoplossingenzijnerinhetverledengekozenmet
betrekking totversnippering?
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-Welkemaatregelenvandeoverheid,bijvoorbeeld inde
wetgeving,zijnteachterhalendiegenomenzijnnaar
aanleidingvanhetvoorkomenvaneenversnipperde situatie?
-Hoehebbendezeoplossingenuitgewerkt?Datwilzeggenis
hetmogelijkhetversnipperingsproces endeontwikkelingen
vannadeoplossingen indetijdtevolgenteneinde
onbekende,indirectegevolgenhiervanoptesporenende
gekozenoplossingenoplangeretermijnteevalueren?
8.4.Onderzoeksvragenmetbetrekkingtotdeeffectenvan
versnipperingopdehistorisch-geografischewaardenvanhet
landschap
Vragenmetbetrekkingtotdekenmerkenvanhetlandschap:
-Deeffectenvanversnipperingopdeherkenbaarheidvande
historisch-geografischestructuurvanhetlandschapzijn
beschrevenmetbehulpvandekenmerkendeaspectendiezouden
kunnenwordenaangetast.Hierbijisgebruikgemaaktvaneen
indelingvanhetNederlandse landschap in11typen.Deze
indeling iszeerglobaal.Metbetrekkingtotdebeoordeling
vandeeffectenvanversnippering iseennadere
onderverdelingwenselijk,waarbijmetnamepatronen,
structurenensamenhangenvangrootbelangzijn.Debepaling
vandekenmerkenvandezelandschappendientspecifiekeren
gedetailleerder tezijn.
-Hoekandematevanversnipperingendeherkenbaarheidvan
hetversnipperingsproces inhetverledenvanhetlandschap
wordenbepaaldenindehistorisch-geografischewaardering
ervanwordenmeegenomen?
Vragenmetbetrekking totdemethodenomeffectente
bepalen:
-Teneindeeffectenvanversnipperingopde
historisch-geografischewaardevanhetlandschap tekunnen
bepalenishet indeeersteplaatsvanbelangdezewaarden
zogoedmogelijkte"meten".Indebestaande
waarderingsmethoden spelenpatronen,samenhangenen
structurenvaakeenondergeschikte rol.Juistinrelatietot
versnipperingmoetendezeaspectenvooropstaanbijde
waardebepalingvanhetlandschap.Methodenompatronen,
samenhangenenstructurenteinventariserenentewaarderen
moetenverderontwikkeldworden.
-Methodenomeffectenvaningrepenophetlandschapte
bepalen,tevoorspellenenalternatievenaftewegenzijnin
onvoldoendemateontwikkeld.
-Erisnogweinigonderzoekgedaannaarhetaangevenvan
ontwikkelingsmogelijkhedenvoortoekomstige ingrepenbinnen
degrenzenvandehistorisch-geografischewaarden.Dit
betreftondermeeraanwijzingvanlokaties,vormgevinge.d.
-Bijhetopstellenvanmethodenmoetgezochtwordennaar
mogelijkheden totintegratiemetanderecultuurhistorische
landschapsaspecten,zoalsarcheologische,
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industrieel-archeologische enbouwkundige,maar ook met
bijvoorbeeld belevingsaspecten, visueel-ruimtelijke
aspecten, recreatie en toerisme.

Zowelwatbetreft demethodeontwikkeling om effecten van
versnippering ophet landschap tebepalen, alsmet
betrekking tot deproblematiek omtrenthet proces van
versnippering ishetwenselijk een enander uit tewerken in
case-studies.
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