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

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

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

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

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

vindplaatsen moethieraan eenextracriterium wordentoegevoegd,namelijk ofdeze
zijn opgenomen in reeds geautomatiseerde bestanden en de mogelijkheden om de
vindplaatsen in deze geautomatiseerde bestanden te bewerken.
Naast de selectie van te inventariseren elementen en patronen dient ook een keuze
gemaakt te worden van de kenmerken die per element moeten worden opgenomen.
Ook deze keuze verschilt per discipline.
Vervolgens komt de ontwikkeling van een datamodel aan de orde, dat wil zeggen
het ontwerpen van een structuur waarin alle gegevens van de elementen, patronen,
objecten of vindplaatsen, endegekozen kenmerken ondergebracht kunnen worden.
Dit datamodel vormt debasis voor het cultuurhistorisch GIS.Van belang hierbij is
de mogelijkheid tot koppeling met bestaande datasystemen.
Een volgende stap is de ontwikkeling van een landelijk toepasbare
inventarisatiemethode. Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van
bestaande gegevens. Voor de archeologische vindplaatsen betreft dit bestaande
geautomatiseerde bestanden, die gecontroleerd worden aan de hand van recente
topografische kaarten en luchtfoto's, en opverstorend grondgebruik. Uitgangspunt
voordeinventarisatievanhistorisch-bouwkundigeobjecten zijnde monumentenüjsten
engegevensvanhetMonumentenInventarisatieProject,registratievanmonumenten
van 1840 tot 1940 (MIP). Voor de historische geografie zijn dit vooral bestaande
karteringen, uitgevoerd voor streekplannen of landinrichtingsprojecten, en overige
literatuur over deze elementen en patronen. Aanvullend kan eventueel veldwerk
verricht worden.
Eenbelangrijk hulpmiddelvoordehistorisch-geografische inventarisatievormende
topografisch kaartenendevergelijking vandekaartenvanverschillende tijdstippen,
tewetenderecentetopografische kaartendevoorloper vandeoudste topografische
kaart, de zogenaamde 'Netkaart' van 1840.Naast deze twee kaarten zal als extra
peildatum 1940 worden opgenomen, voor de aansluiting met de gegevens over de
historischebouwkunde,dieonderanderegebruikmaaktvandeMIP-gegevens.Deze
hebbenbetrekking opdeperiode 1850-1940.Ookwordendoordezeextrapeildatum
elementen enpatronenuitdegenoemdeperiodenuwelopgenomen,terwijldieanders
buitendeinventarisatiezoudenvallen.Ditbetreft onderanderespoor-entramwegen,
hoogstamboomgaarden,elementen enpatronenvandejongeontginningen.Voordeze
kaartvergelijking kunnen twee ingangen worden gekozen:
- Indeeersteplaatskandehuidigekaart alsuitgangspunt gekozenworden, waarbij
de gevonden 'potentiële' elementen enpatronen kunnen worden teruggezocht op
de oudere kaarten (retrospectieve methode).
- Voordetweedewerkwijzewordtde'Netkaart' alsuitgangspuntgenomen, waarbij
wordtnagegaan ofdezeelementenenpatronennunogaanwezigzijn (progressieve
methode).
Deverschillende mogelijkheden moetenwordenonderzocht,endetijd diehet vergt
om zete gebruiken voor de inventarisatie. Per (type) element wordt nagegaan met
welkebrongeïnventariseerd kanworden,enhoeveeltijd ditmetzichmeebrengt.De
keuzevandeteinventariseren elementenenpatronenwordtmedehierdoor bepaald.
18

EvenalsbijdeinventarisatievankleineGSCW'swordendeverschillende werkwijzen
eerstinhetproefgebied (Nijkerk-Arkemheen)uitgeprobeerd, waarnawordt bepaald
welkewerkwijzehetbesteresultaat oplevert.Ookdetijdsinvestering vandemethoden
moet worden bepaald. Na evaluatie, afweging van detijdsinvestering tegenover de
behaalde resultaten, keuze van de werkwijze en eventueel bijstelling, wordt ZuidLimburg opgenomen.

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

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

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

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

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

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

CULTUURHISTORISCHEWAARDEN

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

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

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

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

ZELDZAAMHEID

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

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

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

HISTORISCH-RUIMTELIJKE OF STEDEBOUWKUNDIGE WAARDEN

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

SITUATIONELE WAARDEN

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

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

ZELDZAAMHEID

- belangvanhetgebied wegensdeunieke verschijningsvorm vanuit historischruimtelijk, stedebouwkundig, functioneel en/of landschappelijk oogpunt;
- uitzonderlijk belang van het gebied wegens één of meer onder I t/m IV
genoemde kwaliteiten.
Historisch-geogrqfisch belangwekkende elementen
Onder in historisch-geografisch opzicht belangwekkende landschapselementen
verstaan wealleelementen enpatronen die onsinformatie kunnen verschaffen over
het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap. We kunnen voor de
belangwekkendheid in historisch-geografisch opzicht twee soorten
landschapselementen en patronen onderscheiden:
1 elementenenpatronen dieinformatie gevenoverhetontstaanende ontwikkeling
van een landschapstype
Uitgangspunthierbijvormende11 landschapstypen zoalsdiedoordeWerkgroep
Landschapstypologie (zie Barends et al., 1986; zie fig. 4) zijn onderscheiden,
eventueelnader onderverdeeld inde58subtypenuitLevend Verleden (Haartsen
et al., 1989). Elk landschapstype kent een eigen ontwikkeling met de daarbij
behorende kenmerken. Een groot deel van deze kenmerken ligt besloten in de
aanwezigheid van voor dit landschap specifieke kleine landschapselementen en
patronen. Inzicht in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze
landschapstypen levert deze kenmerkende landschapselementen en patronen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van successieschema's. Als voorbeeld is
voorhetproefgebied Zuid-Limburg zo'n successieschemaopgesteld(zietabel1).
Elementen en patronen die kenmerkend zijn voor een lokale ontwikkeling
(bijvoorbeeld de tuunwallen, schurvelingen, daliegaten enz.) passen binnen de 58
subtypen.
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lössontginningen
Byiffvi Kampontginningenmetplaatselijkessen
V.',""i Heideontginningenenbossen(sedert 1850)
Rivierterrasontginningen
Stroomrug-enkomontginningen
t-:^'.-::| Duinenenduinontginningen

'

&®5§3fl Veenontginningen
Veenkoloniën
Ouderezeekleipolders
Recentezeekleipolders
Droogmakerijen

Fig. 4Dehistorisch-geografische landschappen van Nederland (Barends etal., 1986)
2 elementen enpatronendieinformatie geven overeenbepaalde ontwikkeling,die
niet gebonden is aan een landschapstype
Naast het ontstaan van deze landschappen hebben zich in de loop der tijd
ontwikkelingen voorgedaan die geheel losstonden van een landschappelijke,
fysisch-geografische en/of streekgebonden situatie, en die daarom niet als
kenmerkend hiervoorbeschouwd kunnen worden.Welgeven zijinformatie over
degeschiedenis van onsland,en zijn indat opzicht zeker historisch-geografisch
belangwekkendtenoemen.Ookkunnenbepaaldeontwikkelingenwelminofmeer
landschaps- of streekgebonden zijn, maareeninvloed ophet landschap hebben,
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diezichuitstrekt overdegrenzenvanhetlandschapstypeheen.Ditbetreft thema's zoals:
- de strijd tegen het water;
- verdediging (waterlinies, forten enz.);
- turfwinning;
- dood en begraven (zie tabel 2).
Beide benaderingen leveren een lijst van in historisch-geografisch opzicht relevante
landschapselementen enpatronen.Eennaderedefiniëring vandezeelementenenpatronen
is een volgende stap. De in historisch-geografisch opzicht belangwekkende
landschapselementen enpatronendieopbasisvandezetweeaspectengeselecteerd worden,
vormeneenomvangrijkegroep.Opuitsluitendinhoudelijkegrondenishetechtermoeilijk
toteennadereinperkingtekomen.Deontwikkeldelandschapstypenen successieschema's
zijn modelmatig en daarom beperkt. Generalisatie hiervan is altijd subjectief. Hetzelfde
geldt voor de thematisch ingang. Daarnaast is het mogelijk dat bij de generalisatie van
landschapselementen enpatronen opbasisvandelandschapstypen,elementen enpatronen
vervallendieindethematischeingangjuistvangrootbelangzijn,ofandersom.Welbieden
de successieschema's, en de daaruitvoorkomende lijst van kenmerkende
landschapselementen en patronen voor het betreffende landschapstype, de mogelijkheid
een inhoudelijk verantwoorde selectie te maken, op basis van andere, bijvoorbeeld
beleidsmatige, uitgangspunten.
Tabel2Voorbeeldvaneenthemaendebijbehorendelandschapselementen:Doodenbegraven
Element
Toelichting
Begraven:
—grafheuvel
neolithicum, bronstijd, romeinse tijd
—urnenveld
—hunebed
neolithicum
—kerkhof
—begraafplaats
—lijk/doodweg
Herinnering:
—kruis

joodse/israëlische begraafplaats
militaire begraafplaats
verbinding van gehucht of dorp zonder kerkhof naar het
naburige kerkhof
moordkruis
ongevalskruis

2.2.3 Integratie
Voor de selectie van belangwekkende cultuurhistorische landschapselementen en
patronen biedt de onder de historische geografie gepresenteerde ingang van de
landschapstypen metdebijbehorende successieschema'sgoedemogelijkheden. Ook
debeideanderedisciplineskunnenhierineenplaatskrijgen. Dit aspectverdientnog
nadereaandacht.Demogelijkheden lijkeninprincipeaanwezig,alhoeweleengrotere
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detaillering van een aantal perioden en aspecten zeker noodzakelijk zal zijn. Voor
de archeologische objecten zullen de perioden vóór de Middeleeuwen nader
gedetailleerd en ingevuld moeten worden. Voor de historische bouwkunde is een
grotere detaillering van de perioden daarna juist van belang.
Het proefproject is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de verschillende
keuzemogelijkheden, en de consequenties hiervan voor de inventarisatie, om voor
geheel Nederland tot een goede,verantwoorde selectie van opte nemen elementen
en patronen te komen. Deze keuzemogelijkheden zijn hier vanuit de verschillende
invalshoeken aangegeven.
Een daadwerkelijke integratie van de selectie van belangwekkende elementen en
patronen, en de te hanteren criteria hierbij, kon voor dit project nog niet tot stand
komen. De aanzetten zijn echter wel gegeven in het successieschema. Veel
selectiecriteria, gehanteerd doordeverschillende disciplines,blijken te overlappen.
In een vervolg zal de afstemming van de selectie en van de criteria nader moeten
worden uitgewerkt.

2.2.4 Conclusie
Eenselectievancultuurhistorischbelangwekkendelandschapselementenenpatronen
vanuit het beleid is nog moeilijk te maken (2.2.3).Niet alleen is het beleid wat dit
betreft erg globaal en ruim te interpreteren, ook kan het beleid nogal veranderlijk
zijn. Daarnaast dient een goed beleid gebaseerd te zijn op inhoudelijk
(wetenschappelijk) goedonderzoek,ennietandersom.Hetonderzoekdienthet beleid
te voeden, niet te rechtvaardigen.
Vooreenselectieopbasisvanwetenschappelijke overwegingenlijkendevoorgestelde
successieschema's goedeaanknopingspunten tebieden.Desuccessieschema's leveren
in ieder geval een zo verantwoord mogelijke lijst van landschapselementen en
patronen opdievoorhetbetreffende landschapstypekenmerkend zijn. Opbasisvan
door de begeleidingscommissie gekozen criteria, zowel beleidsmatige, als
wetenschappelijke alspraktische,kanvervolgenseenkeuzewordengemaakt vande
op nationale schaal te inventariseren elementen en patronen.

2.3 Praktische inventarisatiemogelijkheden
Naast de selectie van te inventariseren belangwekkende landschapselementen,
patronen en structuren opbasis vaninhoudelijke, wetenschappelijk gronden, wordt
dekeuze van optenemenelementen enpatronen evenzeer bepaald door praktische
overwegingen.Ditbetreft bijvoorbeeld schaal,inventarisatiebron enomvangvande
elementen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op deze overwegingen.
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2.3.1 Schaal
De schaal van de inventarisatie is van invloed op de keuze van de op te nemen
landschapselementen en patronen. De keuze van de schaal hangt af van het doel
waarvoordeinventarisatiegegevensgebruiktworden,enisinzekerezin beleidsmatig
gekleurd. We kunnen verschillende schaalniveaus onderscheiden:
- 1 : 2 000 000
deschaalvandeonderscheidenlandschapstypen,nationaal
niveau (NBP);
- 1 : 50 000
streekplanniveau;
- 1 : 25 000/10 000
landinrichtingsniveau.
Inproject 33aisdeinventarisatiebedoeldterondersteuningvanhetnationaalbeleid.
De vraag is of ook andere, meer regionaal of lokaal gerichte vragen met de
verzamelde gegevens beantwoord moeten kunnen worden, zoals de effecten van
bepaaldeingrepenopdelandschapselementen enpatronen,bijvoorbeeld vandeaanleg
vaneenweg.Gezienéénvandedoelstellingen vandeprojectbeschrijving, namelijk
datalleelementenenpatronenineenGeografisch Informatie Systeem(GIS)moeten
worden ondergebracht, ligt eenmeergedetailleerde schaal voor dehand, aangezien
voor een inventarisatie op een schaal 1 :2 000 000 een GIS nauwelijks nodig is.
Voor gebruik voor 'ingreep-effect-analyse' en bepaling vandekwetsbaarheid voor
ingrepen is een grotere schaal noodzakelijk.
Geziendebeoogdetoepassingen,namelijknietuitsluitendhetaanwijzen van specifiek
waardevolle gebieden opnationale schaal,maar ookhet aangeven van effecten van
ingrepen op regionaal of lokaal niveau, zal de inventarisatie plaats vinden op een
groteschaal(1 :25 000/10 000).Voordepresentatievandegegevens isgeneralisatie
naar een kleinere schaal (1 : 50 000) altijd mogelijk.
Er is sprake van een proefproject. Daarom is het wenselijk ons niet direct vast te
leggen op één schaal, maar juist diverse schalen naast elkaar te bekijken en pas
daarna eenkeuzetemaken. Een GISbiedt deze mogelijkheid. Methet GISkunnen
de gegevens op verschillende schalen gepresenteerd worden.

2.3.2 Omvang van landschapselementen
Indeprojectbeschijving vanhetproject 33avanhetNatuurbeleidsplan issprakevan
deinventarisatie vanlandschapselementen, kleinerdan 10ha.Alleelementeninhet
landschap die kleiner zijn dan 10 ha komen dus in principe in aanmerking om
opgenomen te worden. Deze losse elementen kunnen met elkaar een groter geheel
vormen. In sommige gevallen zullen de losse elementen hierbinnen op zich van
belang zijn, en goed te onderscheiden. In andere gevallen kunnen de elementen
afzonderlijk nietgoedteonderscheidenen/ofte inventariseren zijn,bijvoorbeeld door
een zeer grote dichtheid aan kleine elementen. Opname van alle afzonderlijke
elementen is dan zeertijdrovend, en levert weinig extrainformatie op.In dat geval
is het zinvoller alleen de grotere structuur aan te geven.
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Deafgrenzing vandelandschapselementenenpatronenendekeuzevoorgeneralisatie
totgroterestructurenofeenheden wordtinbelangrijkematebepaalddoordegekozen
schaal. Als we uitgaan van een grote schaal (1 : 25 000 en groter) kunnen we 3
categorieën (historisch-geografische) landschapselementen onderscheiden (zie ook
par. 1.2):
1 geïsoleerde elementen, kleiner dan 10ha;
2 homogene structuren, d.w.z. structuren of gebieden groter dan 10ha,die bestaan
uit een groot aantal identieke kleine landschapselementen, bijv. een
houtwallencomplex, een complex van tuunwallen;
3 ensembles,opgebouwduitverschillendelossekleinelandschapselementendiemet
elkaar een relatie hebben, en dus samen een groter geheel vormen. Bijvoorbeeld
een vesting, opgebouwd uit wallen, grachten, een arsenaal, bastions enz. of een
landgoed, bestaande uit een landhuis, een park en een theekoepel.
Als we uitgaan van een kleine schaal (bijvoorbeeld 1 : 2 000 000) kunnen we
onmogelijk geïsoleerde elementen, kleiner dan 10ha afzonderlijk weergeven, wel
de grotere homogene structuren en ensembles. De schaal 1 : 50 000 neemt een
tussenpositiein.Dematewaarinkleineelementenkunnenwordenopgenomen,hangt
ook samen met de dichtheid van voorkomen.
Indien we ons beperken tot een kleine schaal en daarmee tot elementen groter dan
10hadan blijkt uit bovenstaande indeling dat weons ook inhoudelijk, ten aanzien
vandesamenhangentussendezeelementen,beperken.Eendergelijkebeperkingdoet
deresultatenzekertekort.Geziendekeuzevandebegeleidingscommissie overschaal,
namelijk zo gedetailleerd mogelijk, is een beperking ook niet noodzakelijk.

2.3.3 Inventarisatiebron
Een mogelijkheid tot nadere inperking van de grote groep belangwekkende
landschapselementen en patronen vormt de praktische uitvoerbaarheid van de
inventarisatie,samenhangend metde gebruikersvriendelijkheid vande beschikbare
bronnen. Eén van de doelstellingen van dit proefproject is aan te geven wat de
tijdinvestering isvoordeinventarisatie vandebelangwekkende landschapselementen
enpatronen.Hierbij zullendeverschillende werkwijzen enbronnen worden afgezet
tegen de geïnventariseerde elementen en hun kenmerken. Op basis hiervan is het
mogelijk tot een betere keuze te komen van voor geheel Nederland op te nemen
belangwekkende landschapselementen en patronen.
Archeologie
Uitgangspunt van de pilot-study vormt de beschikbaarheid van geautomatiseerde
gegevensbestanden,aangevuldmetrecentetopografischekaartenenluchtfoto's.Over
debruikbaarheid enbeperkingvanditmateriaalzaldepilot-studyuitsluitsel moeten
geven.
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Historische bouwkunde
Belangrijkste bron voor de historische bouwkunde vormen de monumentenlijsten,
waarindegegevens vanallegeregistreerde monumenten zijn vastgelegd. Delokatie
van deze monumenten wordt echter aangegeven door het adres en het kadastrale
nummer. Koppeling met de topografie is niet direct mogelijk. Aanvullend dient
daarom veldwerk verricht te worden.Ditveldwerk istevensnoodzakelijk omdat de
gegevens in sommige gevallen verouderd blijken te zijn.
Een tweede bron vormen de gegevens van de MIP. Deze gegevens zijn echter op
ditmomentnognietlandelijk beschikbaar.Ookzijn deopgenomen objecten indeze
inventarisatie nog niet geselecteerd.
Historische geografie
Voorhetinventariseren vanhistorisch-geografische landschapselementen, patronen
en samenhangen zijn de volgende bronnen beschikbaar:
- topografische kaarten, zowel de recente als oudere;
- luchtfoto's;
- literatuur, zowel regionale/lokale inventarisaties als landelijke overzichten;
- veldwerk.
Gezien het karakter van het te verzamelen materiaal komt archiefonderzoek
vooralsnog niet in aanmerking. Zowel literatuuronderzoek als veldwerk kunnen
eveneens tijdrovend zijn. Om praktische (en financiële) redenen zijn historischgeografische inventarisaties daaromvaakgebaseerd optopografisch kaartmateriaal.
Ter aanvulling of controle vanderecente situatiekan onderzoek vanluchtfoto's en
soms (globaal) veldwerk worden uitgevoerd.
De belangrijkste bron vormt detopografische kaart. De eerste selectie vande op te
nemenelementenenpatronenisdanookdezichtbaarheid opdezekaarten.Maar zelfs
met deze inperking is het de vraag of we alle elementen en patronen mee kunnen
enmoeten nemen.Allerelicten,datwilzeggenelementen diezowelopdekaartvan
1840 of 1940 als op recente kaart staan aangegeven, kunnen voor de historischgeograaf vanbelangzijn.Dehoeveelheid aanelementenisdanechternogzeergroot.
Dit vergt een groot databestand en veel menskracht.
Op basis van de schaal van deze inventarisatie, namelijk nationaal, en opbasis van
praktijkervaring in andere, meer gedetailleerde inventarisaties (voor
landinrichtingsprojecten e.d.) kunnen we een generalisatie toepassen. Een aantal
elementen wordt dan van secundair belang geacht, en als grotere structuren
aangegeven, zoals perceelsgrenzen, sloten en greppels. In grote lijnen kan binnen
deze grotere eenheden, gevormd door hoofdstructuurlijnen, het belangwekkende
patroon worden aangegeven, zoalsperceelsstructuren die informatie geven over de
totstandkoming vanhetlandschap.Dit isgoeduittevoerenin gebieden met sloten.
In gebieden die we aangeven als hoog-Nederland is dit op basis van topografische
kaarten moeilijker aan te geven. Hier gaat het vooral om complexen met een
fijnmazige es-,enk- of akkerpercelering. Inventarisatie aandehand van luchtfoto's
ishiervoornoodzakelijk. Opbasisvande'tijdsinvestering' vandeinventarisatie ten
opzichte van het resultaat kan tot een nadere keuze van landschapselementen en
patronen gekomen worden.
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Eén van de uitkomsten van dit proefproject, en voor de archeologie van de pilotstudy, vormt de bruikbaarheid van de verschillende inventarisatiebronnen en de
beperkingen ervan.

2.4 Inventarisatiemethoden
Zoals in de inleiding is vermeld, is besloten tot de volgende aanpak. Allereerst
worden de individuele landschapselementen en patronen per discipline
geïnventariseerd.Elkedisciplineheefthiervoorzijneigenmethoden.Ineenvolgende
stap worden dezelosse elementen samengevoegd tot 'complexen'. Ditgeschiedt in
eerste instantie per discipline. Vervolgens worden deze 'complexen' gezamenlijk
gecombineerdtotinterdisciplinaire 'complex-complexen'.Dezecomplex-complexen
vormen de basis voor de GSCW's.

2.4.1 Archeologische inventarisatie
Voordearcheologische objecten zijngeennieuweinventarisatiesuitgevoerd.Depilotstudy die dergelijke gegevens moet opleveren wordt pas na dit proefproject
uitgevoerd.Daarom zijn degegevens vooralsnog overgenomen uitde 'Aanvullende
ArcheologischeInventarisaties'dievoorbeidekwart-proefgebieden zijn uitgevoerd.
Eris een selectiegemaaktuit hettotale gegevensbestand. Naast deze gegevens zijn
voor de delen van de kwart-proefgebieden die buiten de AAI's vallen, de
meldingskaarten geraadpleegd.

2.4.2 Historisch-bouwkundige inventarisatie
Uitgangspunt voordeinventarisatie vanhistorisch-bouwkundige objecten vormden
demonumentenlijsten, zoweldievanhet rijk alsdegemeentelijke lijsten. Hierdoor
werd het werk evenwel niet vereenvoudigd. Enerzijds staan deze monumenten
weliswaargeregistreerd,zezijnechternietopcoördinatenvastgelegd,maaropadres
enkadastraalnummer.Hetterugzoeken vandebetreffende monumenten opkaarten
en in het veld bleek zeer tijdrovend. Anderzijds zijn de gegevens vaak verouderd
en soms onvolledig, zodat controle en aanvulling in het veld noodzakelijk was.
Naast de monumentenlijsten komen de gegevens van de MIP beschikbaar. Deze
gegevens zijn evenmin opcoördinaten geregistreerd. Tevensheeft noggeen selectie
plaatsgevonden.
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2.4.3 Historisch-geografische inventarisatie
Voordeinventarisatievanhistorisch-geografische landschapselementen enpatronen
staat een aantal methoden tot onze beschikking. De eerste methode is de
kaartvergelijking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee uitgaven van de
topografische kaart, schaal 1 : 25 000, van rond 1940 (in Bonne-projectie) en de
meest recente uitgave. Daarnaast wordt de 'Netkaart' gebruikt, de voorganger van
detopografische kaart, schaal 1 :50 000,van 1850.Dezenetkaart dateert vanrond
1840,isinkleuruitgevoerd envergroottotschaal 1 :25 000.Deze kaartvergelijking
levert een grote hoeveelheid objecten, die zowel in 1840 en/of in 1940, als in het
huidige landschap aanwezig zijn.
Voor deze kaartvergelijking zijn twee benaderingen mogelijk. In de eerste,
zogenaamde retrospectieve benadering wordt begonnen met derecente situatie, en
worden de huidige elementen en patronen teruggezocht op de oudere kaarten. De
situatie van 1840 vormt het uitgangspunt van de tweede progressieve benadering.
Voor de elementen en patronen uit die periode wordt nagegaan of zij ook nu nog
in het landschap aanwezig zijn.
Na deze kaartvergelijking zijn de luchtfoto's van beide gebieden bestudeerd. Deze
leveren in sommige gevallen extra informatie.
Tot slot is bestaande literatuur over de beide gebieden bestudeerd. Deze
literatuurstudie heeft zeer veel extra informatie over de bij de kaartinventarisatie
gevonden elementen en patronen opgeleverd, vooral over de ouderdom en over
samenhangentussendeverschillendeelementen.Wemoetenhierbij een onderscheid
maken tussen bestaande inventarisaties dieindezegebieden zijn uitgevoerd, en die
nietalleenextrainformatie overdeobjecten leveren,maartevensdelokatie duidelijk
opkaartenaangegeven,enoverigeliteratuurdieveelmeernoginterpretaties vergen.
De benodigde tijd voor het literatuuronderzoek is in het laatste geval veel groter.
Voor een groot deel van Nederland zijn reeds eerder historisch-geografische
inventarisaties uitgevoerd.Dezekunnen alsuitgangspuntdienenvoorhetvullenvan
hetdatabestand. In aanhangsel 3wordthiervaneen overzicht gegeven.Tussen deze
inventarisaties bestaan verschillen,dieindelegenda's totuitdrukkingkomen.Deze
verschillen lijken echter niet van doorslaggevend belang.
Veldwerk is niet uitgevoerd.

2.5 Conclusie
2.5.1 Resultaten
Op dit moment zijn gegevens voor de twee kwart-proefgebieden van de drie
disciplines compleet beschikbaar. De puntelementen in deze kwart-proefgebieden
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staan weergegeven op de kaarten 1 tot en met 6. Ten dele zijn ook gegevens
beschikbaar voor de resterende gebieden.
Voorzien was in een inventarisatie in twee fasen. In de eerste fase wordt een
inventarisatiemethode opgesteld,daarnavolgtdeinventarisatie vanhet proefgebied
Nijkerk-Arkemheen, de uitwerking hiervan, evaluatie en toetsing en tot slot een
eventuele bijstelling van de werkwijze. Detweede fase vormt deinventarisatie van
het proefgebied Zuid-Limburg, de uitwerking en toetsing. Naar aanleiding van de
grotelandschappelijke endaarmee samenhangend inhoudelijke verschillentussende
beideproefgebieden istotdevolgendeherzieneopzetbesloten.Deeerstefase begint
wel met het opstellen van een inventarisatiemethode, maar daarna volgt de
inventarisatievantweekwart-proefgebieden (zowelvanNijkerk-Arkemheen alsvan
Zuid-Limburg), deuitwerking hiervan, evaluatie entoetsingeneventule bijstelling
van de werkwijze. In de tweede fase volgt dan weer de inventarisatie van de
resterendedelenvanbeideproefgebieden, uitwerking entoetsing.Dezetweede fase
is vervallen.
Voordedrieinstellingen zijn verschillende oorzakenaantewijzendatnietdegehele
proefgebieden zijn geïnventariseerd. Voor de archeologie is de pilot-study te laat
gestart.Erisdaaromgeenaanvullendeinventarisatie verricht.Erisgebruik gemaakt
van bestaand materiaal, namelijk de AAI's in het gebied van Nijkerk-Putten en
Eemland, en van het Centraal Plateau. Dit behelst ongeveer de beide kwartproefgebieden. Voor het resterende deel van dekwart-proefgebieden dat buiten de
AAI's valt, zijn de gegevens aangevuld met informatie van de meldingskaarten.
De historisch-bouwkundige gegevens van Nijkerk-Arkemheen zijn wel volledig
geïnventariseerd, voor het gebied van Zuid-Limburg is uitsluitend het kwartproefgebied opgenomen.Demonumenten staangeregistreerd opadresenkadastraal
nummer. Het blijkt zeer tijdrovend voor deze objecten de exacte lokatie op de
topografische kaart, op coördinaten, te bepalen (zie ook par. 2.5.2).
Door SC-DLO is,gezien het gebleken belang,meer tijd besteed dan was voorzien
aandecoördinatievanditproject. Dithadgevolgen voordehistórisch-geografische
inventarisatie.Hetkwart-proefgebied vanZuid-Limburgisvolledig geïnventariseerd,
zoweldekaartvergelijking volgensbeideinvalshoeken,alsde luchtfoto-interpretatie,
alsdeliteratuurstudiezijn afgerond. InhetkwartgebiedvanNijkerk-Arkemheen heeft
eveneenskaart-enluchtfoto-inventarisatie plaatsgevonden.Deliteratuurstudie ishier
nietgeheelvoltooid. Kaarten enluchtfoto's zijn welvolledig opgenomen. Voor dit
kwart-proefgebied zijnwelvrijwel alleelementenenpatronenopgespoord.Eennadere
duiding van hun ouderdom, functie, samenhang of genese heeft echter nog niet
volledig plaatsgevonden. Veldcontrole is niet uitgevoerd.
Aangezien voor de uitwerking van de resultaten, vooral voor de integratie tot
cultuurhistorisch waardevollegebieden,gegevensvandedriedisciplines noodzakelijk
zijn,heeft hetprojectteam aandebegeleidingscommissie voorgesteldde inventarisatie
totdekwart-proefgebieden tebeperken.Voltooiingvanderesterendegebieden betreft
uitsluitend de histórisch-geografische inventarisatie. Uitwerking tot complexcomplexen kan voor deze gebieden ook dan niet plaatsvinden.
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Overigenskanookmetbehulpvandezekwart-proefgebieden onsinziens voldoende
inzicht worden verkregenindemogelijkheden voordeinventarisatie,deuitwerking
van de gegevens, ontwikkeling van een gezamenlijk GIS en samenwerking tussen
de drie instellingen.

2.5.2 Evaluatie
Archeologie
Voor een evaluatie van de inventarisatie van archeologische objecten moeten we
wachten op de uitkomsten van de pilot-study.
Historische bouwkunde
Het grootste probleem dat zich voordoet bij de inventarisatie van historischbouwkundige objecten, isdeopzichzelf simpellijkende preciese aanwijzing vande
objecten. Binnenditproefproject kanineersteinstantie worden volstaan methet op
kaart brengen van de gegevens ontleend aan de lijst van beschermde
rijksmonumenten. Datisindekwart-proefgebieden uitgeprobeerd.Hetwaseen zeer
tijdrovende bezigheid, omdat het handmatig moest worden gedaan. Daarnaast was
er veldwerk nodig om de plaatsbepaling ter plekke te verifiëren.
Het kwart-proefgebied van Zuid-Limburg bestaat uit grotere en kleinere delen van
diverse gemeenten. De toegang tot de objectgegevens loopt via de gemeentelijke
administratie. De meest voor de hand liggende werkmethode is een systematische
afwerking van het te onderzoeken gebied per gemeente. Wil men dat binnen een
redelijke termijn realiseren dan moet dit in samenwerking met de gemeenten
gebeuren. Het is te omslachtig om dat op eigen houtje te proberen. Gezien de
beperkte omvang bleek dat nognette doen binnen het huidige kwart-proefgebied.
Binnen het kader van het project dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
hetvaststellen vandelokatiesendebeoordelingvandeobjecten.VanuithetRDMZmonumentenregistratiesysteem is het mogelijk de gevraagde items vanuit het
bestaande databestand op te roepen. Dat is echter werk waarvoor geen specifieke
vakinhoudelijke kennis nodig is. Met andere woorden: voor dit type werk is een
kracht nodig die via de computer het bestand bewerkt en combineert met de GISgegevens.
Voor het proefgebied Zuid-Limburg is vanuit de ervaring van de RDMZ gebleken
dat er heel moeizaam, slechts handmatig een vertaalslag naar de coördinaten kan
worden gemaakt. De oplossing zou zijn omde opzet van een GIS te koppelen aan
devoorproject 33abenodigdegegevensenhettechnischedeelvanhetwerktelaten
verrichtendooreencomputerdeskundige.Vervolgenszoudendeinhoudelijke aspecten
moeten worden begeleid en gecontroleerd door een bouwhistorisch expert.
Historische geografie
Dekaartvergelijking isinbeidekwart-proefgebieden optweemanieren uitgevoerd:
progressief en retrospectief. De tweede werkwijze leverde veel meer (potentiële)
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historisch-geografische elementen op dan de eerste. Deze methode kost echter wel
meer tijd. In de eerste plaats waren er in 1840 minder elementen in het landschap
aanwezig dan nu, terwijl alle elementen worden bekeken. Ten tweede zijn er
waarschijnlijk voordeoudekaartminderobjectengekarteerd.Ookontbreektindeze
aanpakde opname vandekaart van 1940.Hoewelde retrospectieve methode meer
tijdrovend isverdient deze gezien de betere resultaten de voorkeur. Dekaarten van
de drie genoemde tijdstippen worden alle drie geraadpleegd.
Dekaartstudielevertechternogmaarbeperkteinformatie. Voormeer gedetailleerde
gegevens,omtrentexacteouderdom,genese,samenhang,kenmerkendheid vooreen
gebied of ontwikkeling, representativiteit enz. is literatuurstudie onontbeerlijk. De
tijd diedit vergt hangtin sterkemate afvandebeschikbare literatuur. Indien ineen
gebied, zoals in Zuid-Limburg (Centraal Plateau), recent een
cultuurhistorische/historisch-geografische inventarisatie isuitgevoerd, zijn vrijsnel
veel gegevens voorhanden (Renes, 1988, 1989 en 1991). Is dit niet het geval, dan
vergtliteratuurstudie meertijd.Indienvoorelklandschapstype beschiktzoukunnen
worden over uitgewerkte successieschema's is uitgebreide literatuurstudie minder
noodzakelijk is.Vanelkoptenemen element isdanglobaleinformatie beschikbaar
over het ontstaan, de periode waarin het is ontstaan, de samenhang in de
landschappelijke context en de kenmerkendheid voor het landschap.
Eenprobleemindeinventarisatievanhistorisch-geografische elementenenpatronen
vormtdepercelering.Indehuidigeinventarisaties vanNijkerk-Arkemheen enZuidLimburgisdepercelering niet systematisch opgenomen.Tochvormt dit aspect een
inhistorisch-geografisch opzichtbelangrijk onderdeelvanhetcultuurlandschap.Op
welke manier dit aspect moet worden opgenomen is nog niet duidelijk. Regionaal
verschilt het belang van de percelering namelijk sterk. Indien we besluiten 'gave',
onveranderde percelering op te nemen, betekent dit voor grote delen van laagNederland dat het gehele gebied in aanmerking komt. De benodigde tijd voor de
inventarisatie neemt in dat geval enorm toe. In het vervolg van dit project dient
hieraan nader aandacht te worden besteed.
Voordehistorisch-geografische inventarisatieisgebruikgemaaktvan topografische
kaarten, schaal 1 :25 000.Deze schaal is voordergelijke inventarisaties de meest
gangbare en een goed bruikbare kaartschaal. Ook de oudere kaarten zijn op deze
schaalbeschikbaar,hetgeendekaartvergelijking vergemakkelijkt. Voorhetbepalen
vandeexactelokatiesvankleinerelandschapselementen,nodigvoorhetdigitaliseren,
kan deze schaal echter in sommige gevallen te grof zijn. Dit geldt vooral voor de
bebouwdekommen,waarveelelementen dicht bijelkaarliggen.Inde beidekwartproefgebieden hebben zich ten aanzien van de gebruikte schaal (1 : 25 000) geen
problemen voorgedaan bij de historisch-geografische inventarisaties. Voor de
historisch-bouwkundige inventarisatie vanproefgebied Zuid-Limburg isechter wel
overgestapt op de topografische kaart, schaal 1 : 10000. Omdat de gegevens van
de drie disciplines in het vervolg van dit project aan elkaar gekoppeld dienen te
worden,ishetwenselijkvaneenzelfdeinventarisatieschaaluittegaan.Tevensmoeten
alle gegevens onderling goed vergelijkbaar zijn. Dit betreft in deeerste plaats hun
lokatie.Een zogedetailleerd mogelijke schaal (1 : 10 000)isdaarom noodzakelijk.
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Tevens kunnen vanuit een gedetailleerde schaal altijd generalisaties worden
uitgevoerd, terwijl dit andersom niet mogelijk is.

Tabel3 Bestedeen benodigde tijd voorde inventarisatie
Werkzaamheden

Bestede tijd

Archeologie:
- niet van toepassing
Historische bouwkunde:
- Nijkerk-Arkembeen - kwartgebied
- rest Nijkerk-Arkembeen
• Zuid-Limburg - kwartgebied

43 uur
25uur
60 uur

Historische geografie:
(geldig voor de beide kwart-proefgebieden)
- kaarten
• luchtfoto's
- literatuur

20 uur (retrospectief 15;progressief 5)
3 uur
15dagen (tot nu toe)

Berekeningvande benodigde tijd voordeinventarisatie vangeheelNederland op
basisvandeze tijdsbesteding
werkzaamheden

Benodigde tijd (in mensjaar)

- historischebouwkunde

1,5

- historische geografie
kaart- en luchtfoto-inventarisatie
literatuurstudie

2,6
24

totaal

28,1

Toelichting: De beide kwart-proefgebieden besloegen ongeveer 1,5 kaartblad, schaal
1 : 25 000.GeheelNederlandkentmaximaalongeveer350kaartbladen,schaal1: 25000.
Voor de historische geografie is bij deze schatting uitgegaan van de retrospectieve
kaartinventarisatie (15uur)envoor detotale literatuurstudie zijn 20dagengerekend.De
archeologie is hierin niet opgenomen.
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Tabel4 Samenvatting vandeproblemenbijde inventarisatie endegekozen oplossingen
Inventarisatie

Toelichting

1
la
lb
lc

geen
geen
RDMZ: geen coördinaten beschikbaar

Structurele problemen:
technische:
organisatorische:
inhoudelijke:

2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:

2c inhoudelijke:
3 Oplossingen:
lc RDMZ:
2b ROB/RAAP:
2b SC-DLO:
2c

geen
ROB/RAAP:pilot-studytelaat,beschikbaar materiaalte
beperkt
SC-DLO:veelextratijdaanhetcoördinerenvanhetproject
besteed
afstemming selectiecriteria

voorgesteldwordt iemandspeciaalvoordevaststellingvan
de coördinaten van demonumenten aan testellen, zodat
dit aspect op korte termijn opgelost kan worden.
Istijdelijkeoplossingiservoorgekozengebruiktemaken
van bestaande gegevens uit de AAI-rapporten en van de
meldingskaarten.
de inventarisatie is beperkt gebleven tot de kwartproefgebieden,
ditaspectverdientineenvervolgnogdenodigeaandacht.
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3 ONTWIKKELING VAN HET CULTUURHISTORISCH GIS

Voor de ontwikkeling van een cultuurhistorisch GIS kunnen we drie onderdelen
onderscheiden. Deeerste stap is het ontwerpen van het GIS-systeem. Daarna volgt
de invoer van de gegevens, en tot slot de uitvoer.
EenGIS-systeemkenttweekanten,eengeografische kanteneeninformatiekant.Het
geografische gedeelte betreft de lokatie van de objecten in het systeem, via het
coördinatenstelsel, en de weergave van de resultaten op kaarten. Het
informatiegedeelte bevat alle gegevens over de objecten en hun kenmerken. Voor
dit informatiesysteem wordt een datamodel ontwikkeld, een structuur waarin alle
gegevens wordenondergebracht.Eengoeddatamodeliseeneerstevereistevooreen
GIS. Dit vormt de basis van het systeem en dient aan de vooraf gestelde eisen te
voldoen. Alle gewenste gegevens moeten hierin kunnen worden ondergebracht.
Vervolgens moeten de gegevens op alle gewenste manieren opgevraagd en
gecombineerd kunnen worden.

3.1 Opzet van het datamodel voor project 33a
Elke discipline kent zijn eigen landschapselementen, patronen en structuren en de
daarbijbehorende kenmerken. Het ligt dan ook voor de hand drie afzonderlijke
gegevensbestanden te ontwikkelen, met voor elke discipline relevante informatie.
Twee van de drie betrokken disciplines zijn al bezig met het ontwikkelen van een
gegevensbestand en een GIS.
Voor de archeologie is ARCHIS ontwikkeld. Hiervoor iseen datamodel opgesteld.
Het gegevensbestand is echter op dit moment nog slechts gedeeltelijk gevuld.
OokdeRijksdienst voordeMonumentenzorg beschikt overeen (prototypevaneen)
datamodel.Dit datamodel isopdit moment echternogniet gereed en bevat daarom
noggeengegevens.Determijn waaropditgerealiseerd zalworden,bedraagt ongeveer
7 jaar.
Voordehistorisch-geografische elementenenpatronenisvoorditproject eennieuw
datamodel ontwikkeld.
Deopgestelde datamodellen zijn zeeruitgebreid enbiedenmeermogelijkheden dan
ineersteinstantievoorproject33anodigis.Ditheeft eenaantalredenen.Indeeerste
plaats ligt een bredere toepassing vanhet gegevensbestand voordehand, waarvoor
meerofanderevragenbeantwoordmoetenworden.Indetweedeplaatsisuitbreiding
vanhetmodelachteraf ergmoeilijk. Hetisechternietnoodzakelijk datalletabellen
en kolommen (nu) ingevuld worden.
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3.1.1 Archeologisch datamodel
VoordearcheologischegegevensbestaatARCHIS.HetdatamodelvanARCHISstaat
weergegeveninfiguur 5.HieruitblijktdatARCHISveelmeerbevatdanvoorproject
33anoodzakelijk is. Uit ARCHIS kan echtereen selectie gemaakt worden voor dit
project,vooraluitdetabel'complexen'.Hierinzijndeafzonderlijke 'waarnemingen'
samengevoegd tot 'archeologische landschapselementen', zoals: celtic field of
raatakker,grafheuvel, urnenveld,moatedsite,romeinsevilla(complex),enz.(zietabel
5).

3.1.2 Historisch-bouwkundig datamodel
Hetdatamodeldatontwikkeldisvoordehistorisch-bouwkundige monumenten,staat
schematisch weergegeven in figuur 6. Ook dit model kent veel meerrubrieken dan
voorproject 33arelevant zijn.Dezedienenvoordemonumentenregistratie. Evenals
debeide anderekent ookditdatamodeleen opbouw vanindividuele objecten (indit
geval opstallen) naar complexen in de vorm van samenhangende bouwkundige
gehelen.

3.1.3 Historisch-geografisch datamodel
Voor de historisch-geografische gegevens is een uitgebreid datamodel ontwikkeld.
Een belangrijk uitgangspunt voor dit datamodel is dat het vanuit meer ingangen te
bevragen moet zijn, viadefunctie van de elementen, maar ook viadeouderdom of
devorm.Hethistorisch-geografische datamodelbestaatuiteenaantal hoofdtabellen
(zie fig. 7).
1 KLE-ALGEMEEN:
Dezetabelbevatalgemenegegevensomtrenthetelement (Klein LandschapsElement
=KLE).Dekolommenkle_kaart_nr,kle_id (identificatienummer) enkle_type(punt,
lijn of vlak) dienen om het element te identificeren. Dit betreffen dus de unieke
nummersvoorelkspecifiek element.Indeanderekolommen wordende bijbehorende
kenmerken aangegeven, de naam, de ouderdom en de gaafheid.
2 KLE-HISTORIE:
Eventuele veranderingen in de loop van de tijd kunnen in deze tabel worden
aangegeven, en, indien gewenst en/of bekend een datering van deze verandering.
3 COMPLEX:
De samenhang tussen de afzonderlijke elementen, in de vorm van ensembles of in
het model complexen genoemd, wordt in twee tabellen aangegeven:
3.A COMPLEX-KLE:
In deze tabel worden de samenhangen tussen elementen aangegeven, onder andere
deaardvandesamenhang(functioneel, genetisch,ruimtelijk, visueel).Aangegeven
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TabelS Lijst van 'archeologische complexen'
Omschrijving
Code
Code

Omschrijving

DEPO depot
EGKW kleiwinning
EGMW mergeWkalkwinning
EGVW vuursteenwinning
EGVW veenwinning
EGX
grondstoffenwinning
EGYW ijzerwinning
EGZW zoutwinning/moernering
EIB
brouwerij
EIBB
beenbewerkerij
EIGB
glasblazerij
EIHB
houtbewerking
EIHK
houtskooWkoIenbranderij
EIKB
kalkbranderij
EILL
leerlooierij
EIM
molen
EIMB metaalbewerking/smederij
EIPB
pottenbakkerij
EISB
steen-/pannenbakkerij
EISM
smelterij
EITN
textielnijverheid
EIVB
vuursteenbewerking
EIX
industrie/nijverheid
ELA
akker/tuin
ELCF Celtic field/raatakker
ELDP drenkplaats/dobbe
ELEK eendenkooi
ELVK veekraal/schaapskooi
ELX
landbouw
ESCH scheepvaart
EVX
visserij
GC
crematiegraf
GCV
vlakgraf,crematie
GD
dieregraf
GHC
grafheuvel, crematie
GHI
grafheuvel, inhumatie
GHIC grafheuvel,gemengd
GHX
grafheuvel
GI
inhumatiegraf
GIV
vlakgraf, inhumatie
GMEG megalietgraf
GVC
grafveld, crematies
GVCU urnenveld
GVI
grafveld, inhumaties
Deeerste(twee)letter(s)vande code
geeftdefunctieaan:
E
= economie;
EG
=grondstoffenwinning;
EI
= industrie;
EL
= landbouw

grafveld, gemengd
kerkhof
rijengrafveld
grafveld
graf, onbepaald
vlakgraf,onbepaald
brug
dam
dijk
duiker
gemaal
haven
kanaal/vaarweg
percelering/verkaveling
sluis
steiger
veenweg/veenbrug
weg
basiskamp/-nederzettingen
textractiekampAnederzettingen
huisplaats/huisterp
kampdorp
moatedsite
romeins villa(complex)
stad
terp/woerde
kasteel
borg/stins
havezathe
motte/kasteelheuvel/vliedberg
ridderhofstad
wal-/vluchtburcht
wegdorp
nederzetting,onbepaald
cultusplaats/heiligdom/tempel
kapel
kerk
klooster(complex)
legerplaats
landweer
schans
wal/omwalling
wachtpost
onbekend
=begraafplaats
=infrastructuur
= nederzetting
= verdediging
= religieus
=kastelene.d.(wonen+ verdediging)

GVIC
GVIK
GVIR
CVX
GX
GXV
IBRU
IDAM
IDIJ
IDUI
IGEM
IHAV
IKAN
IPER
ISLU
ISTE
IVW
IWEG
NBAS
NEX
NHP
NKD
NMS
NRV
NS
NT
NVK
NVKB
NVKH
NVKM
NVKR
NVWB
NW
NX
RCP
RKAP
RKER
RKLO
VLP
VLW
VSCH
VWAL
VWP
XXX
G
I
N
V
R
NV
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LOCATIE (X-ENY-COORDINATEN)

MONUMENT

OPGRAVING
PERMISSIE

COMPLEX

WAARNEMING
LAAG

BESCHRIJVING
MONUMENT

VONDSTENENGRONDSPOREN

I
AANVULLENDE
BESCHERMING

VERGUNNING

OVERTREDING

BEROEP/BEZWAAR

INSPECTIE/ONDERZOEK

Fig. SHet datamodelvan ARCHIS
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BESCHRIJVINGWAARNEMING

DOCUMENTATIE

PUBLICATIE

COLLECTIE

ADV
710PRO
240PRO
800PRO
PRO

PRV

CMP

MIPREG

SDGEZ

TEK
FOT

GEM

EXTORG

OBJ

T

MONWCH
EXTCNTPRS
KRK

GEMCNTPRS
MJP

FINJRN

KAD

MJPOBJ

OBJADR

CNTPRS

GER

CNT

MJPOBJFINJRN

MDW

Verklaring van de belangrijkste categorieën:
OBJ

object

KRK
TEK
FOT
MONWCH

karakteristieken
verwijzing naar tekeningen (archief)
verwijzing naar foto's (archief)
monumentenwacht-rapport

CMP
SD_GEZ

complex
stads-en dorpsgezicht

PRO

procedures

OBJADR
GEM
PRV
MIPREG
KAD
GER

adres
gemeente
provincie
MTP-regio
kadastrale aanduiding
gerechtigden

240PRO vergunningenprocedure
710PRO subsidieprocedure
800PRO beschermingsprocedure

Fig. 6 Hetdatamodelvande RijksdienstvoordeMonumentenzorg (voorlopige versie)
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FUNCTIE D

NAAM F U N C T I E
nmam_c
fimctie_c

f omschrijving

KLE HISTORIE
kte_kurt_i
1deJd
-de_type

NAAM.D
ujm_c

n_onucftpî^ù|g

jaar,jaar_yan, jaarJot,
dateringsoronc, bronje

DATERINGSBRON_D

-|

dalerisgibron.c

NAAM V O R M

domackrijvmg

iuum_c
vonrLC

BRON_D
auteur, jaar,
bron_c ****>**> M,
periodiek, pagina

VORM_D

L_„ kle_kaart_nr

KLE ALGEMEEN
instantie,naom_e,jaar,
jaarjouder, jaar Jonger,
gaafheid c,dateringsbronjt, bronje,

kfejd
lde_type

J
"1

vomsckrjfwig

GAAFHEID.D

ORA_AI
ai id
kle_id
ktejype

vtnmjc

gu£heid_c
gjmsckrifnng

U»_kaait_nr

3A

COMPLEX KLE
co_kaart_nr
conçlexjd
compicx_type_c

klcjci«rt_nr
He_id
He.tjrpe

3B

COMPLEX ALGEMEEN
co_kamrt_w

complexj, cojbron

COOfnBX_jd
COIEpiCX_type_C

COMPLEX_D
couplede
cjaiucMrijwig

COMPLEX TVPE D
ctjomschnpmg

Fig. 7Het historisch-geografische datamodel
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COMPLEX_COMPLEX
co_kâ*rt,nr
conaplnjd
ccmplex_type_c

co_koit_nr_«ub
oomplexJd_iub
coaçkxjype_c_iub

worden verder het complex, of het 'ensemble' (met een kaart- en
identificatienummer), en de aparte elementen waaruit het complex is opgebouwd.
3.B COMPLEX-ALGEMEEN:
Indezetabelwordthetincomplex_kle aangegevencomplexnaderomschreven,door
middel van een naam (bijv. vesting, landgoed) en een bron, dat wil zeggen de
instelling of de persoon die het complex heeft bedacht.
4 COMPLEX-COMPLEX:
Indezetabelwordensamenhangentussencomplexenaangegeven,bijvoorbeeld tussen
een functioneel eneen genetisch complex (zie 3a),maar ook tussen een historischgeografïsch, eenarcheologisch en/ofeenhistorisch-bouwkundig complex.Ditmaakt
integratie op het hoogste niveau mogelijk.
De overige tabellen in het systeem, met de uitgang _d, zijn zogenaamde
definitietabellen, waarinwordtaangegevenwatineenbepaaldekolomwordtingevuld.
Indetabelfunctie_d, bijvoorbeeld, staan de 12onderscheiden categorieën,meteen
omschrijving en eventueel een code. Deze tabellen hebben een tweeledig doel. In
de eerste plaats vormen zij een coderings- of begrippen/definitielijst, voor de
gebruiker van het systeem. In detweede plaats zijn zij bedoeld als controle van de
invoer van de gegevens. Het invoeren van andere codes of categorieën dan die in
dedefinitietabel staanaangegeven,isnietmogelijk, zodatfouten indeinvoerdirect
worden aangegeven.

Toelichting bij enkele kenmerken van de elementen
Naam
De naam van de elementen neemt in ons systeem een centrale plaats in. Elk soort
element krijgt een naam. Hieraan zijn direct de vorm en de functie gekoppeld. De
functies zijn bij dehistorische geografie onderverdeeld in 12hoofdcategorieën (zie
tabel 7).Alle elementen zijn tevens onderte verdelen naar vorm:punt, lijn of vlak,
vervolgensnaarvoorkomen (zietabel8).Patronenvormenvlakelementen.Indetabel
NAAM-D (tabel 6)isvoorelkelement dezefunctie endeze vorm aangegeven. Alle
elementen zijn daarom via deze twee ingangen in elk geval te ordenen en op te
vragen.
Aangezien het in sommige gevallen niet meteen duidelijk is om welk specifiek
element het gaat, biedt het systeem de mogelijkheid voor deze elementen een
algemenecategorieaantegeven.Nadetailonderzoekkaneenspecifiekenaamworden
ingevuld. Dit geldt bijvoorbeeld voor dijken. Na een kaartverkenning kan alleen
bekend zijn dat hetgaat omeen dijk. Uitnader (veld)onderzoek zalmoeten blijken
of het gaat om een winterdijk, een inlaagdijk, een zijdwende of een doorgangsdijk.
Ineersteinstantiekandandealgemenenaamdijk wordeningevuld.Deze algemene
categoriebiedt tevens demogelijkheid verzamelingen vangelijksoortige elementen
direct op te vragen. In het bovenstaande voorbeeld kunnen direct alle dijken
geselecteerd worden.
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Datering
Deouderdom vaneenelement,ofdedateringvanhet ontstaan,wordt alnaar gelang
hoeveel erover bekend is, aangegeven. Hiervoor zijn drie kolommen beschikbaar:
jaartal:hier wordt, indien dit bekend is, het stichtingsjaar van het element
aangegeven.
jaar_ouder:als geen exacte datering te geven is,maar welbekend is dat opeen
bepaald moment het element aanwezig is (omdat het op een kaart staat
aangegeven bijvoorbeeld) kanhier worden aangegevendathet element in ieder
geval ouder is dan dit jaartal.
jaar.jongenhiervoorgeldthetzelfde alsbijjaar_ouder, maardanjongerdandit
jaartal.
Indien alleen een periode waaruit het element stamt, bekend is kan dit worden
aangegeven door zoweljaar_ouder als jaarjonger in te vullen.
Omdat deherkomst vandedateringbepalend isvoorde 'hardheid' vandit gegeven,
wordt naast dedatering ookdedateringsgrond aangegeven. Eendatering gebaseerd
op een jaartal in een archiefstuk is onvergelijkbaar met een datering gebaseerd op
stijlkenmerken, archeologische vondsten of voorkomen op een oude kaart. In de
kolom 'dateringsgrond' kan deze worden aangegeven. Daarnaast kan in de kolom
'bron' een meer exacte verwijzing worden gegeven, naar de kaart, de literatuur of
het archiefstuk waarin de datering is gevonden.

De inhoud van de verschillende definitietabellen
NAAM_D
Deze tabel vormt de basis van het systeem en zal daarom alle mogelijk elementen
en patronen moeten bevatten. De naamgeving van de elementen kan op diverse
niveaus plaatsvinden, van algemeen (indien -voorlopig- niet meer bekend is) tot
specifiek. In deze tabel wordt tevens de koppeling gelegd tussen de elementen en
hun vorm en functie.
Hetisdebedoelingdatdezetabelgedurendedeinventarisatie gevuldwordt metalle
voorkomende elementen,ensteeds wordt bijgehouden. Opditmomentisdeze tabel
nogmaarbeperktgevuld.Intabel6worden slechtseenaantalvoorbeelden gegeven.
De inhoud van de overige definitietabellen staat weergegeven in de tabellen 7 tot
en met 13.
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Tabel6Definitietabel NAAMJD
Code Naamalgemeen Naam
boerderij
geslotenhoeve
....
....
boerderij
stolp
....
schuur
spieker
....
schuur
tiendschuur
....
schuur
tabaksschuur
....
schuur
hooiberg
....
schuur
schaapskooi
....
molen
poldermolen
....
molen
waterradmolen
....
....
grenspaal
....
....
bastion
....
kasteel
mottekasteel
....
kasteel
omgrachthuis
....
....
kalkoven
....
....
steenkolenmijn
....
....
brug
....
....
kerk
....
kruis
....
....
kruis
wegkruis
....
kruis
hagelkruis
....
dijk
....
....
dijk
slaperdijk
....
dijk
bandijk
....
dijk
winterdijk
....
dijk
zomerdijk
....
dijk
inlaagdijk
....
dijk
rivierdijk
....
dijk
doorgangsdijk
....
perceelsgrens
graft
....
....

perceelsgrens
....

tuunwal
landweer

....

—

visvijver

Functie
agrarisch/wonen
agrarisch/wonen
agrarisch
agrarisch
agrarisch
agrarisch
agrarisch(veeteelt)
waterstaat
nijverheid
politiek/rechtspraak
militair
militair/wonen
wonen
nijverheid
grondstoffenwinning
verkeer/vervoer
religieus
religieus
religieus
religieus
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
verkeer/vervoer
agrarisch

Vorm

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
overiggebouwdpunt
gebouw
gebouw,aardwerk
gebouw,water
gebouw
gebouw/aardwerk
overiggebouwdpunt
gebouw
overiggebouwdpunt
overiggebouwdpunt
overiggebouwdpunt
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv.aardwerk
lijnv. aardwerk/
beplanting
agrarisch
lijnv.aardwerk
politiek/rechtspraak lijnv. aardwerk/
beplanting
agrarisch
waterplas
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Tabel7DefinitietabelFUNCTIEJ)
Hoofdcategorieën

Ev. nadere onderverdeling

1 Landbouw

akkerbouw
veeteelt
bosbouw
jacht
visserij

2 Waterstaat

waterbeheersing
waterbeheer
watervluchtend

3 Politiek/rechtspraak

gerecht
grens
bestuur
openbare gebouwen

4 Militair
5 Wonen
6 Nijverheid

produktie
opslag
distributie
openbare voorzieningen

7 Grondstoffenwinning
8 Verkeer/vervoer
9 Religieus

aanbidden
herdenken
begraven

10 Verzorging/dienstverlening
11 Recreatie
12 Overig
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privé
openbaar

Tabel8 Definitietabel VORM_D
Elementen
Puntelementen:
• bouwkundige elementen
- begroeiingselement/vegetatie
- verhoging:
- verlaging:

Vorm

gebouw
overig
aardwerk
droog
nat/waterplas

- combinaties
Lijnelementen:
• weg, spoorweg enz
- begroeiing (lijnvormige beplanting)
• verhoging:
- verlaging:

lijnvormig aardwerk, aarden wal, dijk
nat (gracht, sloot)
droog (greppel)

- waterloop
- combinaties
Vlakelementen:
• bouwkundige element; verzameling bouwkundige elementen
- verhoging:
aardwerk (terp bijv.)
- verlaging:
droog (groeve)
nat (waterplas)
- begroeiing/vegetatie (heide, bos,park, boomgaard, es)
- bijzondere perceleing
- archeologisch terrein
• open ruimte (plein, brink)

Tabel9 Definitietabel GAAFHEIDJD
Categorie Omschrijving
1
2
3

Element nog geheel aanwezig, intact en/of herkenbaar
Element voor het merendeel aanwezig, intact en/of herkenbaar
Element nog slechts gedeeltelijk aanwezig, intact en/of herkenbaar
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Tabel10 Definitietabel DATERINGSGROND_D
Categorie Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8

archivalia
naamkunde
kartografïe
literatuur
veld
bodemkundige gegevens
archeologische gegevens
historisch-bouwkundige gegevens

Tabel11DefinitietabelBRONJD
Categorie
nummer
auteur
jaar
jaargang
titel
periodiek
pagina
Verwijzingnaarapartetabelmetliteratuur,kaartmateriaal,archiefstukkene.d.,doormiddel
van een volgnummer.

Tabel12DefinitietabelCOMPLEXJ)
Code
......

Naam complex

vesting
landgoed (huis en tuin e.d.)
......
waterlinie
brinknederzetting (brink, boerderijen e.d)
......
open akker complex (es,eswal e.d.)
Omschrijving van het complex, door middel van een naam, ende bijbehorende code.
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Tabel13 Definitietabel COMPLEX TYPE_D
Categorie Omschrijving
1
functioneel
2
genetisch
3
ruimtelijk
4
visueel
Naast dezeafzonderlijk categorieën zijn ookalledenkbare combinaties mogelijk.

3.1.4 Koppeling van de drie datamodellen
Demogelijkheden totkoppelingvandedriegegevensbestanden zijn voordit project
onderzocht.Tussen dedrie instellingen ishierover overleg gepleegd. In principe is
hetmogelijk dedriegegevensbestanden metelkaartecombineren.Ditbetreft zowel
detechnische aspecten als de inhoudelijke. Het ligtechterniet in de bedoeling alle
gegevens uit ARCHIS en uit het databestand van RDMZ over te nemen in het
cultuurhistorisch GIS, maar onder begeleiding van een vakdeskundige voor een
speciefieke vraag een selectie temaken van derelevante objecten/elementen. In de
toekomst verdient dit aspect nog de nodige aandacht.
Voordeinhoudelijke aspecten vandezekoppeling vandegegevensishet wenselijk
in een vroeg stadium tot overeenstemming van de diverse (gemeenschappelijke)
categorieën te komen. Voor een deel levert dit nauwelijks problemen op, zoals bij
de ouderdom. Voor andere aspecten is afstemming noodzakelijk.
In dit proefproject is uitgeprobeerd of tot een afstemming van de functie-indeling
kanworden gekomen. Dedriedatamodellen bevatten een indelingnaar functie (zie
detabellen5,7en 14).Voordekoppelingvandeelementen opbasisvanhun functie
ishet wenselijk deverschillende indelingen van dedrie instellingen opelkaar af te
stemmen.Nagegaanisinhoeverrehetmogelijkisdebestaandeindelingenmetelkaar
in overeenstemming te brengen en tot een soort concordantietabel te komen. De
resultatenhiervanstaanschematisch weergegevenintabel 15.Uitgangspunt vormden
dehistorisch-geografische functiecategorieën. Voordeinpassingvandecategorieën
vanRDMZiszoveelmogelijkgebruiktgemaaktvandeaangegeven hoofdcategorieën.
In sommige gevallen washet echternodig vandenadere onderverdeling gebruik te
maken.
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Tabel14Indeling vanhistorisch-bouwkundige monumenten in categorieën
Categorie Omschrijving
A

Voorhistorische, Romeinse en vroeghistorische monumenten

B

Verdedigingswerken, zaken en gebouwen met een militair karakter

C

Bruggen,sluizen en andere weg- enwaterbouwkundige werken en derzelver
hulpmiddelen

D

Voorwerpen op veld, pleinen enstraten

E

Gebouwen voor het lands-,gewestelijk en gemeentelijk bestuur, voor de
rechtspraak, overheid, semi-overheid en -diensten

F

Handels- en kantoorgebouwen en gebouwen voor transport en opslag

G

Kerkelijkegebouwenenbijzondereonderdelendaarvan,alsmedewoningenvoor
kerkelijke functionarissen

H

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

I

Gebouwen van liefdadigheid, gezondheidszorg, wetenschap en cultuur

J

Gebouwen voor sport en recreatie, vereniging, vergadering en horeca

K

Woningen en woningbouwcomplexen

L

Kastelen,landhuizen,buitenplaatsen,historischeparkenentuinen,endaarbij
behorende bijgebouwen en objecten
Bedrijfsgebouwen en boerderijen

M
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Tabel15 Schematisch overzichtvandeonderscheidenfuncties/categorieën - concordantietabel voor
historischegeografie, RDMZ enARCHIS
Historisch« geografie

RDMZ

ARCHIS

1 Landbouw

M* Boerderijen

economie, landbouw (EL_)
percelering(IPER)

1* visserij
2 Waterstaat

vissery (EV_)
C* Waterkering
M* Gemalen

infrastructuur (IDAM,IDU,IDUI,
IGEM,ISLU)

E

Gebouwen voorbestuur,
rechtspraak enoverheid

B

Verdedigingswerken

verdediging (V_)

5 Wonen

K

Woonhuizen en
woningbouwcomplexen

nederzetting (N„)

6 Nijverheid

M* Industrie (1)
M* Nijverheid

3 Politiek/rechtspraak
4 Militair

7 Grondstoffenwinning

(1) m^nindustrie

economie/industrie (EL.) (2)
economie/grondstoffenwinning
(EG..)

8 Verkeer/vervoer:
8a verkeer

C* Weg- en waterbouwkundige
werken (zonder waterkering)

infrastructuur (IBRU,IHAV,
IKAN,ISTE,rVW,IWEG)

8b vervoer

F* transport

scheepvaart (ESCH)

9 Religieus
9a aanbidden
9b begraven

G
H

Kerkelijke gebouwen
Uitvaartcentra en
begraafplaatsen

religieus (R...)
begraafplaats (G...)

10 Verzorging/
dienstverlening

I

Gebouwen voorwelzijn en
cultuur (3)

-

11 Recreatie

Sport en recreatie
J
L» Tuinen en buitenplaatsen

-

12 -

F* Handel en kantoor,opslag

-

13 -

-

DEPO

=subcategorie van de hoofdcategorie (RDMZ)
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In grote lijnen lijken de drie indelingen goed op elkaar aan te sluiten. Een aantal
categorieën levert echter problemen op. De mijnbouw/grondstoffenwinning vormt
bij RDMZ onderdeel van de industrie; de historisch-geografen en ARCHIS
onderscheiden een aparte categorie grondstoffenwinning. Ook de molens vallen in
verschillende categorieën.Dehistorische geografie deeltdezeinalnaargelanghun
functie onder nijverheid of waterstaat. Bij ARCHIS vallen zij onder economie:
industrie.Erwordthierbijgeennadereonderverdelinggemaaktnaarfunctie. Ditgeldt
ook voor de indeling van RDMZ (onder bedrijfsgebouwen); deze is ook niet
onderverdeeld naar nijverheid en waterstaat.
Gebouwen voorcultuur(RDMZ)komenbijdehistorischegeografie enARCHISniet
voor. Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en dergelijke worden in de historischgeografische indeling gerekend tot verdediging en/of wonen, en bij recreatie. Bij
RDMZ vormen zij een aparte categorie: L Kastelen, tuinen en buitenplaatsen.
ARCHIS onderscheidt onder nederzettingen/verdediging: kastelen (NVK),
borgen/stinsen (NVKB),havezathen (NVKH),mottes,kasteelheuvels, vliedbergen
(NVKM), ridderhofsteden (NVKR) en wal-/vluchtburchten (NVWB).
RDMZonderscheidteencategorieDVoorwerpen opvelden,pleinenenstraten.Deze
kunnen een groot aantal functies hebben. Beide andere instellingen kennen een
dergelijke categorie niet.
De categorie I... (infrastructuur) van ARCHIS is verdeeld over drie functies:
waterstaat,verkeerenvervoer,enlandbouw(percelering)vande historisch-geografen.
Een laatste probleem vormen de dubbele functies. In het historisch-geografisch
systeem is de mogelijkheid gecreëerd per element meer functies aan te geven. Ook
indeindelingvanRDMZvallenenkeleelementeninmeercategorieën, bijvoorbeeld
een vestinggracht, bij Ben C.ARCHIS kent eveneens demogelijkheid om dubbele
functies aan de geven. Zij heeft de kastelen bijvoorbeeld ingedeeld door een code
NV: nederzetting + verdediging.
Koppeling met andere gegevensbestanden
Naastdeze onderlingekoppelingvandedrie gegevensbestanden behoorthet tevens
tot de mogelijkheden de gegevens met andere (binnen SC-DLO aanwezige)
gegevensbestanden te koppelen. Eén van de belangrijkste hiervan vormen de
bodemkundigegegevensbestanden.Metdezegegevenskaneenbasisgemaaktworden
die inzicht geeft in de landschappelijke context van dediverse elementen. Voor de
tweegeheleproefgebieden iseenvereenvoudigdebodemkaartsamengesteld,dieeen
overzicht geeft van het aanwezige natuurlijk substraat (zie fig. 8 en 9).
Koppeling met de gedigitaliseerde topografische kaart
Een anderbelangrijk puntisdekoppeling methetgedigitaliseerde gegevensbestand
van de Topografische Dienst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een
gedigitaliseerdeuitgavevandetopografische kaartschaal,1 : 10 000en 1 : 50 000.
Gescande luchtfoto's worden viahet beeldscherm bewerkt, waardoor de topografie
indigitalevormvastgelegdwordtenerattributentoegevoegdworden.Opdiemanier
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wordt vastgelegd wat voor eigenschappen een topografische element heeft. Deze
eigenschappen kunnen later gebruikt worden om elementen in een geografische
informatiesysteem opte vragen oferbewerkingen meeuittevoeren.Attributen die
vastgelegd worden, zijn onder andere: vaste punten, bebouwing, wegen en
spoorwegen,vegetatie,reliëfengrenzen.Dedigitaletopografie vande Topografische
Dienst biedt, door de betrouwbaarheid van de leverancier en kwaliteit van het
produkt, zeer goede vooruitzichten. Devoltooiing van de kaart, schaal 1 : 10000,
isgepland voor 1997en van dekaart, schaal 1:50000,voor 1996-1997. Mogelijk
wordt de oplevering van de kaart, schaal 1: 10000,versneld door inspanning van
de RAVI-werkgroep (Raad voor Advies Vastgoed Informatie), waarin
vertegenwoordigers van diverse ministeries, waaronder het ministerie van LNV,
zitting hebben. Wanneer deze versnelde uitvoering doorgaat, zal de benodigde tijd
voor de oplevering van de 1: 10 000-versie driejaar zijn.
Zodra deze kaart beschikbaar is,is het verstandig ons gegevensbestand hierop aan
te sluiten. Een dergelijke koppeling heeft twee aspecten. In de eerste plaats is een
goede topografische basis onmisbaar voor de presentatie van de gegevens. In de
tweedeplaatsvereenvoudigtdebeschikbaarheidvaneengedigitaliseerde topografische
kaart ons werk enorm, zowel de inventarisatie als de invoer van de gegevens. De
elementen, die wenu opde recente topografische kaarten opzoeken, kunnen direct
worden ingelezen in ons systeem. Aan dit element kan vervolgens de voor ons
relevante informatie worden opgehangen.
Voorditproefproject is overlegd metdeTopografische Dienst overhet verschijnen
vandegedigitaliseerde topografische kaartendeopbouw hiervan, zodat hieropkan
worden aangesloten. De Topogafische Dienst is bereid een eerste proeve van de
gedigitaliseerde topografische kaartterbeschikking testellen voorhetuittesten van
deze bestanden voor toepassing in ons project. In een vervolg zal hieraan zeker
aandacht besteed moeten worden. Nader overleg blijft gewenst.

3.1.5 De opbouw van het fysieke GIS
VoordeimplementatievanhetGISisgekozenvoorhetGIS-pakketARC/INFO.Met
dit programma worden de ruimtelijke gegevens ingevoerd en wordt de grafische
output gerealiseerd. De gegevens uitdedrie gegevensbestanden kunnen gekoppeld
worden aan ARC/INFO. De gegevens in ARC/INFO zijn gelaagd opgebouwd. De
gegevens worden als het ware opgeslagen in kaartlagen. Elke instelling heeft zijn
eigen kaartlagen. De gegevens van punten, lijnen en vlakken zijn eveneens
onderverdeeld inapartelagen.Wanneergegevensvankaartenworden overgenomen,
komen zenaargelanghun aard -punt,lijn of vlak -ineen eigen laagtestaan. Elke
laag is onderverdeeld in kaartbladen van schaal 1 : 10000,die naadloos op elkaar
aansluiten. De gegevens uit de lagen kunnen gecombineerd worden weergegeven.
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3.2 Invoer van de gegevens
3.2.1Tijdelijke tabellenvoordearcheologischeenhistorisch-bouwkundigeobjecten
Alleen SC-DLO beschikt op dit moment over een datamodelen een 'operationeel'
GIS. Daarom zijn hier alle gegevens verzameld en ingevoerd. Aangezien zowel
ARCHIS als het gegevensbestand van RDMZ nog niet operationeel zijn, is voor
project 33a door SC-DLO een tweetal aparte tabellen ontwikkeld voor de
archeologische en historisch-bouwkundige elementen en gegevens. Deze tabellen
moetenechtergezienwordenalseennoodoplossingenhebbeneentijdelijk karakter,
totdat ARCHIS en het gegevensbestand van RDMZ beschikbaar zijn.
Tijdelijke tabellen voor de archeologische objecten
Dearcheologische gegevens zijn overgenomen uitdeRAAP-rapporten vandeAAIgebieden (Visscher, 1991 en 1992; Van der Graaf, 1988). De structuur van de
gegevens van RAAP verschilt echter van die van ARCHIS en van dit project. De
archeologen gaan uit van individuele vindplaatsen en combineren deze tot
'complexen', die overeenkomen met wat de andere disciplines verstaan onder
'elementen'.ARCHISonderscheidtindividuelevindplaatsen,encombineertdezetot
'complexen' (=elementen). RAAP hanteert in de AAI-rapporten een indeling in
objectnummers (= individuele vindplaatsen) en catalogusnummers. De
objecten/individuele vindplaatsen en catalogusnummers zijn niet in alle gevallen
hetzelfde als 'complexen', maar kunnen méér omvatten.
Besloten is voor dit proefproject voor de twee kwartgebieden de 'objecten' uit de
RAAP-rapporten afzonderlijk op te nemen als 'losse elementen' en deze tot
complexen samen tevoegen metbehulp vandecatalogusnummers. Losse vondsten
binnen de objecten worden niet opgenomen.
Van de objecten worden de volgende aspecten overgenomen:
1 ROB-code
2 RAAP-code
3 gemeente, plaats
4 toponiem
5 coördinaten (ev. kaartblad)
6 beschrijving object (=functie)
7 datering
8 grondgebruik (ten tijde van ontdekking)
9 geologie
10 geomorfologie
11 bodem
12 grondwatertrap
13 hoogte
14 helling
15 ligging vondst
16 beschrijving vondst
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Voordeinvoer vandeze objecten en kenmerken isweereen (tijdelijke) invoertabel
gemaakt.
Tijdelijke tabellen voor de historisch-bouwkundige objecten
VoorhetdatamodelvoordegegevensvanMonumentenzorgzijndrieapartetabellen
ontwikkeld.Indeeerstetabel(tabel 16)wordendealgemenegegevens aangegeven,
indetweededemogelijke veranderingen. Indederdetabel kunnen de 'ensembles',
de samenhangen tussen de diverse losse elementen worden ondergebracht. Hierin
worden de relaties tussen elementen aangegeven in de vorm van complexen, op
dezelfde manieralsinhethistorisch-geografische datamodel.Delaatstetweetabellen
zijn dan ook gelijk zijn aan de hiervoor ontworpen tabellen in het historischgeografische datamodel(ziepar.3.1.3;detabellenKLE-HISTORIEenCOMPLEXKLE/COMPLEX-ALGEMEEN). Hierin kunnen ook visuele samenhangen worden
aangegeven zoals dorps- of landschapsgezichten.

Tabel16Algemene informatie van dehistorisch-bouwkundige objecten
Onderscheiden categorie Toelichting
kaartblad
nummer
naam
categorie (zietabel 14)
ouderdom:
waardering
monumentnummer
bron
kadastraal nummer
adres

-jaartal
- ouder dan
-jonger dan
in driecategorieën
rijksmonument, gemeentelijk monument of uit het MIP
kadastale gemeente,kaartblad, nummer
straatnaam, huisnummer, plaats/gemeente

3.2.2 Stand van zaken van de invoer van de gegevens
Deinvoer van de gegevens bestaat uittwee onderdelen. In deeerste plaats moet de
lokatie van de aangegeven elementen, patronen en structuren worden ingevoerd,
gedigitaliseerd. Daarnaast moeten de gegevensbestanden worden gevuld met alle
kenmerkenvandeobjecten.Koppelingtussenbeidebestandengeschiedtdoormiddel
van een volgnummer.
Voordat deelementen enhun kenmerken ingevoerd konden worden, moesten eerst
de defnitietabellen gevuld worden. Dit is voor alle betreffende elementen en
kenmerken gedaan.
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Dearcheologischegegevenszijningelezenvanuitdegegevensbestanden vanRAAP,
van deAAI's. Deinventarisatiegegevens overde historisch-bouwkundigeobjecten
die RDMZ heeft aangeleverd, zijn eveneens geheel ingevoerd. Wat betreft de
historische geografie zijn op dit moment alle gegevens van de kaartinventarisatie
ingevoerd. Deze zijn nog niet aangevuld met de resultaten van de literatuurstudie.

3.3 Uitvoer van de gegevens
Centraal staat bij deuitvoer van degegevens de mogelijkheid tot het aangeven van
incultuurhistorisch opzichtwaardevollegebieden.Erzittenhieraantweekanten,een
inhoudelijke en een technische.
Inhoudelijke kant
Voor het aanwijzen van in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebieden is de
volgendeopzetgekozen.Elkedisciplineheeft criteriageformuleerd om,opbasisvan
degeïnventariseerdeelementen ofobjectentekomentotsamenhangende 'complexen'.
Deze complexen zijn voor de kwart-proefgebieden vanuit de drie disciplines
aangegeven.Ingezamenlijk overlegwordenvervolgens opbasisvandezecomplexen
'complex-complexen' aangewezen. Deze 'complex-complexen' kunnen echter niet
direct uit het GIS volgen, maar moeten door vakdeskundigen gezamenlijk worden
vastgesteld.Denadereinhoudelijke uitwerkingvandezewerkwijze staatinhoofdstuk
4 beschreven.
Technische kant
Gezien de boven omschreven opzet voor deuitwerking moeten de samenhangende
elementen van de gevormde complexen worden aangegeven in de tabellen
COMPLEX-ALGEMEEN en COMPLEX-KLE. Op deze manier worden de
afzonderlijke complexenviahetsysteemgeselecteerdenuitgetekend.Opditmoment
zijn echter alleen detabellen betreffende deindividuele elementen gevuld,nog niet
die betreffende de complexen.
Voordeuitvoervan degegevens inde vormvan verspreidingskaarten ishet tevens
noodzakelijk dat de gedigitaliseerde gegevens omtrent delokatie van de elementen
inverband wordengebrachtmetdekenmerkenindegegevenstabellen.Ditvergteen
koppeling tussen twee computerprogramma's die opdit momenttechnisch nog niet
is verwezenlijkt.
De verspreiding van de afzonderlijke elementen, zonder nadere inhoudelijke
aanduiding,kanwelinkaartwordengebracht.Deverspreidingvandepuntelementen
in de kwart-proefgebieden staat weergegeven op de kaarten 1 tot en met 6. Om
kaarten van complexen te maken is een 'kunstgreep' toegepast. De door de drie
instellingen aangegeven complexen zijn gedigitaliseerd en deze zijn vervolgens op
een topografische basis ingetekend. Op deze manier kan toch de ligging van de
complexen inde tweekwart-proefgebieden worden aangegeven (kaart 7tot en met
12).
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In detoekomst vergt dit technische onderdeel van de uitvoer van de gegevens nog
de nodige aandacht.

3.4 Evaluatie
Zeerveeltijd vanhetproefproject isgestoken inhetontwikkelen vanhethistorischgeografischdatamodel.ZondereengoeddatamodelkangeenGISwordenopgebouwd.
Hoewel dit onderdeel in het proefproject relatief veel tijd heeft gekost, is de
ontwikkeling van het historisch-geografisch deel van het GIS toch zeer snel
gerealiseerd.
Voordeanderetweedisciplines waren dedatamodellen nognietbruikbaar. BijSCDLO zijn daarom voor dit project tijdelijke tabellen gemaakt, zowel voor
archeologische gegevens als voor historisch-bouwkundige monumenten.
De invoer is goed verlopen.
Voor de uitvoer van de gegevens is het systeem om technische redenen nog niet
geheel operationeel. Dit betreft het samenstellen van kaarten. Ten behoeve van dit
proefproject zijn de kaarten van de diverse complexen in het proefgebied ZuidLimburg daarom met een 'kunstgreep' gemaakt. De mogelijkheden om direct
elementen,complexen ofcomplex-complexenuitdegegevensbestanden optevragen
en op kaart weer te geven zijn echter in principe wel in het systeem aanwezig.
In het vervolg van dit project is voor het GIS aandacht nodig voor de volgende
aspecten.Indeeersteplaats betreft ditdevervolmaking vanhet systeem,zowelvan
de invoer (volledig maken) als van de uitvoer. In de tweede plaats is afstemming
van de drie gegevensbestanden noodzakelijk, zowel in organisatorisch opzicht, als
wat betreft de technische koppeling en de inhoudelijke afstemming van de
gehanteerde terminologie en indelingen en categorieën. Tot slot dient zowel een
technische handleiding als een gebruikershandleiding gemaakt te worden voor het
GIS, zowel voor deinvoer van de gegevens, als voor de uitvoer, het opvragen van
degegevens,hetmakenvanselectiesenhetplottenvankaarten.Voorhetbevorderen
van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem moet een menustructuur worden
ontwikkeld.
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Tabel17Bestedetijdaande ontwikkeling vanhetcultuurhistorisch GIS
Werkzaamheden

Bestede tijd (in dagen)

Ontwikkeling vanhet datamodel
Historische geografie
Overleg ARCHIS en RDMZ

50
2

Invoer vande gegevens
Archeologie
- ontwikkeling tijdelijke tabel
- invoer kenmerken
- digitaliseren

3
2
9

Historische bouwkunde
• ontwikkeling tijdelijke tabel
• invoer kenmerken
- digitaliseren

2
6
9

Historisch geografie
- invoer kenmerken
- digitaliseren

6
9

Uitvoervande gegevens
programmatuur
kaarten

40
12

Toelichting:
Voor de berekening van de benodigde tijd voor de invoer van de gegevens voor geheel
Nederland isalleendeinvoervandehistorisch-geografische kenmerkenvanbelang.Inde
6 dagen die hieraan nu zijn besteed, moesten niet alleen degegevens van de kenmerken
worden opgenomen, maar tevens zijn alle definitietabellen gevuld. Dit is echter maar
eenmalig.Ookvergdehetdigitaliserenmeertijdinditproefproject,omdatookdecomplexen
gedigitaliseerd werden. Dit zal in de toekomst niet nodig zijn. De archeologische en
historisch-bouwkundigegegevenszijn/wordeninhuneigenGISingevoerd,enkunnenhieruit
directwordenopgevraagd.Debenodigde tijd voorde invoer vandegegevens voorgeheel
Nederland isopdit moment moeilijk aantegeven,omdat ditafhangt vande hoeveelheid
optenemenelementenenhetaantalkenmerkenhiervan.Debenodigdetijdvoordeuitvoer
van de gegevens is eveneens moeilijk te schatten, omdat dit niet bepaald wordt door de
oppervlakte vanhetgebiedofhetaantalelementen,maardoordeingewikkeldheid vande
gestelde vragen.Indien we beschikken over een standaardprocedure voor de uitwerking,
kosthetopvragenvangegevensvoorgeheelNederland nauwelijksmeertijd danvooreen
klein gebied.
Globaleschatting,gebaseerdop2dagenvoordigitaliserenen4dagenvoordeinvoer,d.w.z.
in totaal 6voor 1,5 kaartblad: voor geheel Nederland zou dan 7mensjaar nodig zijn om
hetsysteemgeheel,alletabellen,tevullen(Ditkomtovereenmetde7jaardieRDMZdenkt
nodig te hebben voor devulling van hun GIS).
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Tabel18 Samenvattingvan deproblemen bijhetontwikkelen vanhetdatamodel ende
gekozen oplossingen
Ontwikkelen van het datamodel

Toelichting

1
la
lb
lc

geen
geen
geen

Structurele problemen:
technische:
organisatorische:
inhoudelijke:

2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:
2c inhoudelijke:
3 Oplossingen:
2a:
2b:

SC-DLO: het ontwikkelde datamodel kent
hier en daar nog 'kinderziektes'
de gegevens bestanden van zowel ARCHIS
als RDMZ zijn op dit moment nog niet
geheel gevuld.
geen
de 'kinderziektes' zijn van voorbijgaande
aard.
SC-DLO heeft aparte, tijdelijke, tabellen
ontwikkeld voor deze gegevens.

Tabel19Samenvatting vandeproblemen bijde invoervandegegevensende gekozen
oplossingen
Invoer van de gegevens
1 Structurele problemen:
la technische:
lb organisatorische:
lc inhoudelijke:
2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:

2c inhoudelijke:
3 Oplossingen:
2a:
2b/c:

Toelichting
geen
geen
geen
'kinderziekten'
ROB/RAAP: Omdat bestaande RAAPgegevens gebruikt moeten worden is de
invoer niet geheel conform de opzet. Deze
gegevens bevatten nl. geen
'landschapselementen', maar 'objecten' (zie
ook par.3.2.1).
idem
opgelost
de tijdelijke tabel is afgestemd op de
structuur van de gegevens van de AAI's.
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Tabel20Samenvatting vandeproblemen bijde uitvoervandegegevensende gekozen
oplossingen
Uitvoer

Toelichting

1
la
lb
lc

geen
geen
geen

Structurele problemen:
technische:
organisatorische:
inhoudelijke:

2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:
2c inhoudelijke:
3 Oplossingen:
2a:
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nog geen mogelijkheid om op basis van de
gegevens direct kaarten te maken
geen
geen
via een 'kunstgreep' zijn de complexen van
Zuid-Limburg in kaart gebracht

4 UITWERKING

4.1 Complexen
In het proefproject is vanuit de drie disciplines geprobeerd voor de twee kwartproefgebieden allereerstcomplexen endaarnainterdisciplinaire complex-complexen
op te stellen. Tevens hebben de drie disciplines hiervoor de mogelijke criteria
aangegeven.Dehiergepresenteerdecomplexenzijn echterslechtsbedoeldalsproef.
Geziendebeschikbaretijd zijn allemogelijke methoden encriteriavoorhet vormen
van complexen nog niet voldoende doordacht en uitgewerkt.

4.1.1 Archeologische complexen
De archeologische complexen zijn (voorlopig) gebaseerd op de AAI-gegevens van
debeidekwart-proefgebieden. Erisuitgegaanvandevindplaatsenkaart (stippenkaart).
De vindplaatsen waarvan na (nadere) bestudering blijkt dat ze nog aanwezig zijn
vormen het uitgangspunt bij het maken van complexen.
De complexen kunnen worden gevormd op basis van perioden (diachroon en
synchroon),functie (nederzetting, grafveld, enz.)en/of opbasis van de ondergrond
(geologie, geomorfologie, bodem, enz.).
De grenzen van complexen zijn niet eenvoudig te trekken. Begrenzingen op
geologische, geomorfologische en bodemkaarten kunnen een goed uitgangspunt
vormen, maar waar dit geen criterium kan zijn moet naar andere
begrenzingsmogelijkheden worden gezocht, zoals topografische grenzen. Voor de
kwart-proefgebieden zijn de grenzen in verband met de beschikbare tijd voorlopig
nietergexactaangegeven.VoorhetAAI-gebiedNijkerk-Putten geldtbovendien dat
de steentijdvindplaatsen op één uitzondering na nog niet door RAAP zijn
gewaardeerd. Het veldonderzoek daarvoor is op dit moment nog niet voltooid. Dit
betekent voor de complexen dat de gebieden die zijn aangegeven op de kaart (7)
waarschijnlijk in aantal zullen toenemen, dan wel andere grenzen zullen krijgen.
Erzijn voordebeidekwart-proefgebieden complexen optweeniveaus aangegeven.
De criteria zijn voor beide gebieden enigszins verschillend.
Archeologische complexen inNijkerk-Arkemheen
(zie kaart 7)
Niveau 1(gestippeld):
- gebieden met een duidelijke relatie tussen vindplaatsen uit dezelfde periode
(Mesolithicum) of
- gebiedenmeteenduidelijkerelatietussenvindplaatsenuitdezelfde periode(Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd) en
- niet verstoorde ondergrond.
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Niveau 2 (gestreept):
- gebiedenmeteenduidelijke relatietussendegestippeldecomplexen, behorende
tot eenzelfde deelperiode (eerste helft Late Middeleeuwen, tweede helft Late
Middeleeuwen);
- gebieden met een duidelijke relatie tussen de gestippelde complexen en
cultuurhistorische objecten.
Pijlen geven mogelijkheden aan voor een derde niveau:
- gebieden met een duidelijke diachrone relatie tussen de complexen (in tijd
opeenvolgende laat-middeleeuwse bewoningslinten).
Archeologische complexen inZuid-Limburg
(zie kaart 10)
Niveau 1(gestippeld):
- vindplaatsen gesitueerdopkenmerkendegeomorfologischeeenheden (bijv.kaap,
plateaurand), en/of
- gebiedenmeteenduidelijkerelatietussenvindplaatsenuitdezelfde periode (bijv.
gebouwresten uit de Romeinse tijd).
Niveau 2 (gestreept):
- gebieden met eenduidelijke relatie tussen de gestippelde complexen (dit is met
pijlen nog eens verduidelijkt);
- pijlen tussendecomplexendienietmetelkaarverbonden zijn,geven aandateen
uitbreiding naar een derde niveau ook mogelijk is.

4.1.2 Historisch-bouwkundige complexen
Voordehistorischebouwkundezijntweetypencomplexeninde kwart-proefgebieden
aangegeven.Indeeersteplaatszijn ditgebiedenmethistorisch-bouwkundige objecten
die op basis van een grote visueel-ruimtelijke samenhang een eenheid vormen.
Daarnaast zijn de beschermde stads-en dorpsgezichten aangegeven (zie kaart 8en
11).

4.1.3 Historisch-geografische complexen
Uitgangspunt voorhet opstellen vanhistorisch-geografische complexen vormen de
successieschema's, zoalsdievoordeverschillendelandschapstypen kunnen worden
opgesteld.Erkunnendevolgendecriteriavoorhetvormenvan historisch-geografische
complexen worden onderscheiden:
1 genetische samenhang:
- stammend uit dezelfde periode; vertegenwoordigers van een fase in de
ontwikkeling (synchroon);
- vertegenwoordigers van elkaar opvolgende stadia van ontwikkeling
(diachroon);
2 functionele samenhang;
3 samenhang met het natuurlijk stubstraat (reliëf, bodem e.d.).
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In veel gevallen zullen bij de vorming van complexen meer criteria een rol spelen.
Voor de begrenzing van complexen die samenhangen met het natuurlijk substraat
is het mogelijk de gedigitaliseerde en in het cultuurhistorisch GIS opgenomen
bodemkaarten te gebruiken.
Indebeidekwart-proefgebieden zijnhistorisch-geografische complexen aangegeven.
Dit zijn echter slechts enkele voorbeelden. Er kunnen in beide gebieden meer
complexen worden gevormd. Ook zijn de aangegeven gebieden gezien de beperkte
tijd slechts globaal begrensd.
Historisch-geografische complexen in Nijkerk-Arkemheen
(Van Dooren, 1986; zie kaart 9)
1 Landhuizen met parken: o.a. Oldenaller, Salentein
Dit complex in gebaseerd op genetische samenhang.
2 Voormalig stoomgemaal (nu museum) met:
- waterloop de Wiel
- nieuw elektrische gemaal
- zeedijk
- Wielse sluis
- restant windmolen
Dit complex is gebaseerd op functionele samenhang.
3 Zeedijk met wielen en kleiputten
4 Haven van Nijkerk, met:
- Arkervaart
- Arkersluis
- voormalige haven in Nijkerk
Dit complex is gebaseerd op functionele samenhang.
5 Diermen:
- oude bewoning op terpjes
- onregelmatig wegenpatroon
- bewoning en wegen op overganghogere zandgronden en lager gelegen gebied
- doodlopende stegen naar hooilanden
Ditcomplexisgebaseerd opgenetischeenfunctionele samenhangensamenhang
met het natuurlijk substraat.
6 Jonge heide-ontginning: Kruishaarsche heide
- heide-restanten
- rechte wegen
- regelmatige percelering
Dit complex is gebaseerd op genetische samenhang.
7 Ontginningsblok van Hoik, met:
- lineaire bewoning (op lange, smalle dekzandrug)
- oude hoeven
- strookvormige, opstrekkende percelering
- de Laak (achtergrens ontginningsblok)
Ditcomplexisgebaseerd opgenetischeenfunctionele samenhangensamenhang
met het natuurlijk substraat.
8 Veenontginning van De Veenhuis:
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- oorspronkelijke bewoningsas: de Korte Holk
- tweede as: de Bunschoterweg
- huidige bewoningsas: de Veenhuis (op dekzandrug)
- opritten naar de boerderijen
Ditcomplexisgebaseerd opgenetischeenfunctionele samenhangen samenhang
met het natuurlijk substraat.
Waarschijnlijk vormen complex 7 en 8 een geheel.
9 Verdwenen nederzetting West-Arkemheen
10 Onderdelen van het voormalig kanaal 'Oude Rijn' (3).
Historisch-geografische complexen inZuid-Limburg
(zie kaart 12)
Complexen gebaseerd op genetische samenhang:
1 Printhagen, met:
- plaats van 'oude' hoeve met restanten van de gracht
- nieuwe hoeve Printhagen
- lanenstelsel (begin aanleg van een park)
2 Wijnandsrade:
- huidige kasteel met gracht
- middeleeuwse motte
- kerk (eigen kerk)
- visvijver
- laan
- nederzetting, ontstaan bij kasteel (ook functionele samenhang)
3 Kasteel Neuborg:
- kasteel, met omgrachting
- ligging in het dal van de Gulp
- visvijvers
- molenbeek (vroeger ook watermolen)
4 Kapel de Kluis, kluizenaarswoning met kruiswegstatie
Complexen gebaseerd op samenhang met het natuurlijk substraat
5 Samenhang met het reliëf:
steile hellingen met graften
6 Holle wegen, in droge dalen, met lineaire bewoning
voorbeelden: Terstraten, Grijzegrubben
Complexen gebaseerd op een genetische samenhang en een samenhang met het
natuurlijk substraat, namelijk de ligging in de beekdalen bij water
7 Kastelen of grote hoeven met visvijvers,
voorbeelden:tenDijke,Reijmersbeek, Nierhoven,Wissengracht, Wijnandsrade,
Neuborg, Schaben
8 Waterburchten in de beekdalen,
voorbeelden: Schaloen, met watermolen en molenbeek,
Genhoes, Neuborg
Complexen gebaseerd op een combinatie van de drie samenhangen
9 Grote hoeven met grote akkercomplexen, grootschalige percelering
10Nederzettingen met driesen en veedriften
11 Margraten, ontginning in brede stroken

76

4.2 Complex-complexen
4.2.1 Ideeën
Dewerkwijze diegekozenisvoorhetsamenstellen vancultuurhistorisch waardevolle
gebieden, of complex-complexen, is van onderaf. De integratie van de gegevens
verloopt in drie fasen:
fase 1 elementen - inventarisatie van losse elementen en patronen per discipline;
fase 2 complexen - aangeven van samenhangen tussen losse elementen;
fase 3 complex - complexen.
Door de afzonderlijke disciplines zijn op basis van samenhangen tussen de
geïnventariseerdelandschapselementen complexenaangegeven.Elkvandedisciplines
heeft hiervoor eigen criteria geformuleerd. Als deze afzonderlijke complexen een
samenhang of overlap vertonen, spreken we over complex-complexen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om complex-complexen samen te stellen. Dit
kan worden toegelicht aan de hand van een schema (fig. 10). Complex-complexen
kunnen worden gevormd op basis van de combinatie van de discipines die de
complexenhebbenopgesteld (a).Eenanderemogelijkheid isdat complex-complexen
worden onderscheiden naar het aantal complexen waaruit zij zijn opgebouwd, in
'single-value'- of multi-value'-complex-complexen (b). Voor de 'multi value'gebieden bestaan er twee mogelijkheden:
- de overlap is toevallig, er is dus sprake van een optelsom van single-valuegebieden.
- de overlap heeft inhoudelijke gronden; dit zijn de echte multi-value-gebieden.
Deze multi-value-gebieden zijn vervolgens te benoemen naar hun inhoud.
Totslotkunnen complex-complexen worden onderscheiden opbasis vande inhoud
van de samenhang, in:
- genetische complex-complexen en
- functionele complex-complexen.
Er is bij deze benoeming van de complex-complexen echter geen sprake van een
waarderingvandezegebieden.Eensingle-value-gebiedhoeft nietminderwaardevol
te zijn dan een multi-value-gebied.

77

Archeologie

\y • f s

,

Historische bouwkunde

^ >//////////!

Historische geografie

Complex

Legenda:
a combinatie van discipines:
1 archeologie
2 historische geografie
3 historische bouwkunde
4 historische geografie en historische bouwkunde
5 historische geografie en archeologie
6 historische bouwkunde en archeologie
7 archeologie, historische bouwkunde en historische geografie

6 aantal:
1'single value'(1)
2'single value'(l)
3'single value'(1)
4'multi value' (2)
5'multi value' (2)
6'multi value' (2)
7'multi value' (3)

Fig.70Schematische voorstelling van deopbouw van complex-complexen
Naast deze complex-complexen kunnen we nog de samenhang tussen elementen,
patronenencomplexenvandeverschillendedisciplinesaangeven.Een archeologisch
complex,bijvoorbeeld,kanmeer 'inhoud' hebbendooreensamenhangmethistorischgeografische en/of historisch-bouwkundige elementen en patronen.
Voor de begrenzing van de complex-complexen zijn er ook verschillende
mogelijkheden. Wekunnenhetgehelegebied aangevenof alleenhetdeeldatoverlapt
(in fig. 10nummer 7).

4.2.2 Uitwerking van een voorbeeld
In verband met de korte tijd dienog restte voor de uitwerking van de gegevens tot
complex-complexenwashethelaasnietmogelijk dezecomplex-complexen voorde
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gehelekwart-proefgebieden uittewerken.Aangezienhiervoor nauw overlegtussen
dedriedisciplinesnoodzakelijk is,vergtditveelextratijd.Daaromwordthierslechts
een voorbeeld van een complex-complex gepresenteerd.
Als voorbeeld voor de uitwerking van een complex-complex is gekozen voor het
gebied rond Grijzegrubben en Terstraten in het proefgebied Zuid-Limburg. In dit
gebiedje zijn zowel door de archeologen, als de historisch-bouwkundigen en de
historisch-geografen complexen aangegeven, die elkaar voor een groot deel
overlappen (zie fig. 11).
Het archeologische complex bestaat uit drie complexen van het eerste niveau (de
gestippeldegebieden)dienauwmetelkaarverbondenzijn.Dezedriegebiedenworden
gevormd door (vermoedelijke) nederzettingsterreinen uitdeRomeinsetijd, gelegen
opdeplateaurand.Inhetnoordelijk gelegengestippeldegebied istevenssprakevan
een nederzettingsterrein uit de Ijzertijd, mogelijk een nederzettingsterrein uit het
Midden-Neolithicum en een vuursteenvindplaats uit het Paleolithicum en
Mesolithicum.
Hethistorisch-bouwkundigecomplexvanTerstratenisgebaseerdopdegrote(visuele)
samenhangtussendelintbebouwing,dehollewegendesteiledalwanden.Hetgeheel
vormt een zeer gave straatwand. Voor een deel is het gehucht Terstraten een
beschermd dorpsgezicht.
De beide historisch-geografische complexen, Grijzegrubben en Terstraten, zijn
aangegeven opbasisvande samenhangmethetreliëf enhetnatuurlijk substraat, de
ligging van een lineaire nederzetting langs een holle weg in een droog dal.
Deromeinsenederzettingenbovenopdeplateaurand zijnvermoedelijk inde3 eeeuw
(vrijwel) verlaten. In de grotere beekdalen is wel sprake van continuïteit van
bewoning, hier is dit echter (nog) niet aangetoond.
De beide lineaire nederzettingen (Grijzegrubben en Terstraten) zijn waarschijnlijk
in de 1I e of 12eeeuw ontstaan, vanuithet dalvan de Platsbeek bijNuth.Het droge
dalvormdedenatuurlijke toegangtothetplateau.Mogelijk isdeze verbindingsweg
alvan oudere datum.Denederzettingen lagen logisch gesitueerd midden tussen het
beekdalenhetbouwlandophetplateau.Tevensgafdeligginginhetvrijdiepe,droge
dal een goede beschutting.
De historisch-bouwkundige en historisch-geografische complexen zijn nauw met
elkaar verbonden. Over een relatie tussen de huidige lineaire nederzettingen van
Grijzegrubben en Terstraten en hun romeinse en eventueel oudere voorgangers is
nietsbekend.Welishierzowelinarcheologische zin,alsin historisch-bouwkundige
en historisch-geografische opzicht, sprake van een waardevol geheel.
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Fig.11 Hetcomplex-complexbijGrijzegrubben enTerstraten (Zuid-Limburg)

4.3 Toepassing van de complex-complexen
Voordetoepassingvandeverzameldegegevens,opgeslageninhet cultuurhistorisch
GIS staan verschillende wegen open.
We beschikken over een systematische inventarisatie van historisch-bouwkundige,
archeologische enhistorisch-geografische elementen, patronen en structuren. Deze
gegevenszijnvervolgensopeenduidelijkemanierenvolgensvastomschrevencriteria
gecombineerd tot complexen en complex-complexen. Met een dergelijk overzicht
bestaat de mogelijkheid te komen tot een typologie van complexen en complexcomplexen,datwilzeggenhettracerenvanveelvoorkomendesamenhangen ofjuist
zeer zeldzame. Deze werkwijze kan een ingang bieden voor de waardering van de
aangewezen gebieden.Naarmate het systeem meer gevuld raakt, destebeter iseen
objectieve waardering van de elementen, patronen en samenhangen mogelijk.
Een andere toepassing van het cultuurhistorisch GIS ligt in het beoordelen van
ingrepen in het cultuurlandschap op cultuurhistorische gronden. Voor deze
beoordeling van ingrepen met de verzamelde gegevens in het GIS, stellen we ons
voor om van bovenaf te werk gaan. Bij een voorgestelde ingreep, bijvoorbeeld de
aanleg van een weg, doorlopen we dan de volgende stappen:
1 complex-complexen: doorsnijdt de weg een complex-complex?
2 complexen met elementen en patronen: doorsnijdt de weg een complex?
3 complexen: doorsnijdt de weg een complex?
4 elementen en patronen: doorsnijdt de weg een of meer elementen?
Ook hierisgeen sprake van eenwaardering indevorm vaneenrangorde van 1,als
meest waardevol, tot 4, als minst waardevol.
De gegevens uit het GIS, weergegeven op de kaartjes, dienen uitsluitend als
signaleringvaneenbijzondere situatie.Deonderzoeker(s)vanuitdedriedisciplines
moet(en)altijd bijdetoepassingbetrokkenwordenomdeinhoudvandeaangegeven
elementen, complexen en complex-complexen nader aan te geven.
De discussie over de waardering van complexen en complex-complexen staat nog
open.Waarderingwordtbetermogelijknaarmatemeerbekendisoverdecomplexen
en complex-complexen.

4.4 Evaluatie
In de hier gepresenteerde uitwerking van de gegevens,die geïnventariseerd zijn in
de twee kwart-proefgebieden en ingevoerd zijn in het cultuurhistorisch GIS, staan
de samenhangen tussen de elementen in de vorm van complexen en complexcomplexen centraal.Ditvormde ookéén vandebelangrijkste doelstellingen van dit
proefproject, namelijk het aangeven van in cultuurhistorisch opzicht waardevolle
gebieden ende integratie tussen archeologie,historische bouwkunde en historische
geografie.
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De hier ontwikkelde werkwijze om tot complexen te komen lijkt goed te voldoen,
zowel in inhoudelijk als in technisch opzicht. Complex-complexen zijn alleen in
theorie uitgewerkt. De uitwerking van deze ideeën heeft slechts voorbeeldsgewijs
plaatsgevonden.
Naastdezecomplexenencomplex-complexen biedthetontwikkelde cultuurhistorisch
GISveelmeermogelijkheden. Deindividuele landschapselementen kunnen worden
geselecteerd op basis van de onderscheiden kenmerken, zoals ouderdom, vorm of
functie, en hun verspreiding kan in kaart worden gebracht. Naast de samenhangen
diereeds bekend zijn, en waarop de complexen encomplex-complexen vooralsnog
zijn gebaseerd, biedt het systeem zo de mogelijkheid nieuwe samenhangen op te
sporen. Ook kunnen samenhangen tussen gevormde complexen en individuele
elementeninkaartwordengebracht.Dezeuitwerkings-en toepassingsmogelijkheden
zijn in dit proefproject niet aan de orde gekomen, maar verdienen in een vervolg
zeker nog aandacht.

Tabel21 Samenvatting van deproblemen bijdeverwerking van degegevens endegekozen
oplossingen
Verwerking
Toelichting
1 Structurele problemen:
la technische:
geen
lb organisatorische:
geen
lc inhoudelijke:
geen
2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:
2c inhoudelijke:
3

Oplossingen:
2a
2b
2c
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noggeenkaartjes vancomplexenencomplex-complexen
te maken metGIS
noggeencomplex-complexen opgesteld i.v.m.de tijd
noggeendefinitieve gebieden aangewezen
alstijdelijke oplossingiservoorgekozendecomplexen
tedigitaliseren enopbasishiervan kaartjes temaken
alleen ideeën over uitwerking gegeven
in verband met de beperkte tijd zijn de complexen
slechts globaalaangegeven

5 SAMENWERKING TUSSEN ARCHEOLOGEN, HISTORISCHBOUWKUNDIGEN EN HISTORISCH-GEOGRAFEN

Een belangrijk doel van het proefproject was na te gaan of samenwerking tussen
archeologie,historischebouwkundeenhistorischegeografie vooreen gezamenlijke
inventarisatie vancultuurhistorische elementen enpatronen ende ontwikkeling van
een gezamenlijk cultuurhistorisch GIS tot de mogelijkheden behoort.
Bij de drie instellingen is de wens aanwezig te participeren in een multidiscipliair
project omdecultuurhistorische waardenineenzobreedmogelijk kaderteplaatsen.
Die opzet wordt als zeer waardevol onderkend. Belangenbehartiging kan beter
plaatsvinden in nauw overleg, en door betere uitwisseling van gegevens.
Er is intensief overleg gevoerd tussen de bij dit project betrokken instellingen. Dit
betrof twee aspecten, een inhoudelijke en een technische. Er is een projectteam in
hetlevengeroepen omdeinhoudelijk aspectenvandeinventarisatieendeuitwerking
met het GIS te bewerkstelligen. Daarnaast is er tussen de personen, die bij de
ontwikkeling van de drie GISsen en de daarbij ontworpen datamodellen betrokken
zijn, contact geweest over detechnische aspecten van de koppeling en afstemming
van de drie systemen. Dit overleg is in alle opzichten goed verlopen. Bij de drie
instellingenisdewensdanookgrootdesamenwerkinginproject33atecontinueren,
en mogelijkerwijs nog uit te breiden.
Inhoudelijke afstemming heeft inditproefproject denodige aandacht gekregen.Dit
betreft onder meer de door de drie instellingen gehanteerde terminologie en de
verschillendeindelingenvandelandschapselementen.Mogelijkheden omtotnadere
afstemming te komen bleken aanwezig (zie bijv. par. 3.1.4). Ook integratie van de
gegevens in de vorm van complexen en complex-complexen is mogelijk gebleken.
Voordeafstemmingtussendedriebetrokkeninstellingenverdienteenaantalaspecten
nadere aandacht.
Definitie van landschapselementen
Er bestaat een verschil tussen wat de instellingen beschouwen als object van de
inventarisatie,de'elementen'.Dearcheologengaanuitvanindividuele vindplaatsen
encombinerendezetot 'complexen',dieovereenkomen metwatdeanderedisciplines
verstaan onder 'elementen'. ARCHIS onderscheidt individuele vindplaatsen, en
combineert deze tot 'complexen' (=elementen). RAAP kent objectnummers (=
individuelevindplaatsen)encatalogusnummers.Deobjecten/individuelevindplaatsen
en catalogusnummers zijn niet in alle gevallen hetzelfde als 'complexen', maar
kunnenmééromvatten.RAAPwerktaaneeninvoerprogrammawaardoordegegevens
van de object- en catalogusnummers in het systeem van ARCHIS kunnen worden
overgelezen. Dit maakt het tevens mogelijk dat de gegevens van RAAP sneller of
zelfs direct in het GIS voor het NBP kunnen worden overgenomen. RDMZ
inventariseert bouwkundige objecten, dat wil zeggen opstallen (= elementen).
Daarnaast worden ook complexen aangegeven in de vorm van stad- en
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dorpsgezichten. De historisch-geografen onderscheiden landschapselementen,
patronen, structuren en ensembles of samenhangen (zie par. 1.2 en 2.1).
Afstemming van de selectie van elementen
De door de historisch-geografen opgestelde successieschema's lijken goede
aanknopingspunten te bieden voor de selectie van belangwekkende
landschapselementen, patronen en samenhangen, ookvoor dearcheologische ende
historisch-bouwkundige objecten.Hoedezelaatstetweeinhetschemakunnenworden
ingepast moet nog nader worden uitgewerkt.
Afstemming terminologie
Ditbetreft ondermeerdedefinitie vandediverselandschapselementen enpatronen,
en termen met betrekking tot de selectie en waardering van de elementen.
Afstemming onderscheiden categorieën
In de drie datamodellen worden min of meer gelijke kenmerken en categorieën
opgenomen. Deze worden door de drie disciplines echter anders omschreven en
ingedeeld. Dit betreft onder meer de naamgeving van de elementen en de functies.
Om koppeling op deze kenmerken mogelijk te maken is het noodzakelijk tot een
afstemming van deze categorieën te komen. Aan een afstemming van de
functiecategorieën is in het kader van dit proefproject aandacht besteed. Met
uitzondering van enkele specifieke functies is het mogelijk gebleken een
concordantietabeloptestellen(ziepar.3.1.4).Voordeuitzonderingenmoetnogeen
oplossing worden gezocht.
Beheer en gebruik van de gegevensbestanden
Voorde organisatie vanhetbeheerengebruik vandedriegegevensbestanden ende
koppeling hiervan dienen goede afspraken gemaakt te worden (zie aanhangsel 2).
Het is niet de bedoeling dat alle gegevens van de drie databestanden in één groot
GISworden ondergebracht.Elkeinstellingmaaktuitzijn eigenbestand eenvoordit
project toegesneden selectievanrelevantegegevensenvormt zijneigen complexen.
Ditdient dooreen vakdeskundige te gebeuren. Ook de toepassing van de gegevens
zal altijd onder begeleiding van vakdeskundigen moeten geschieden.
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Tabel22Samenvatting van deproblemen bijdeafstemming tussen de instellingen ende
gekozen oplossingen
Afstemming tussen de instellingen

Toelichting

1 Structurele problemen:
la technische:
lb organisatorische:
lc inhoudelijke:

geen
geen
geen

2 Aanloopproblemen:
2a technische:
2b organisatorische:
2c inhoudelijke:

koppeling
beheer, organisatie, gebruik
afstemming categorieën, naamgeving e.d.

3 Oplossingen:
2b:
2c:

zie hoofdstuk 6 en aanhangsel 2
er is een concordantietabel voor de functies
opgesteld,dieechternogeenaantaluitzonderingen
bevat. In de toekomst moet hieraan nog nader
aandacht worden besteed.
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

6.1 Vergelijking van de opzet en de tot nu toe behaalde resultaten
De oorspronkelijke opzet is aan het begin van het project sterk gewijzigd (zie
hoofdstuk 1). In de nieuwe opzet valt het onderzoek in 8 onderdelen uiteen:
1 Selectie van te inventariseren elementen en patronen, ontwikkelen van criteria
voor een selectie;
2 Ontwikkeling van inventarisatiemethoden, uitvoering van de inventarisatie van
een kwart van het proefgebied Zuid-Limburg en een kwart van NijkerkArkemheen;
3 Ontwikkeling van een cultuurhistorisch GIS, dat gegevens van zowel de
archeologie,dehistorische bouwkunde als dehistorische geografie combineert;
ontwerpen van een datamodel hiervoor;
4 Ontwikkeling van een methode om opbasis van de geïnventariseerde gegevens
omtrent de elementen en patronen te komen tot 'complexen' en 'complexcomplexen',innauwoverlegtussendedriedisciplines;uitwerkinghiervaninde
beide kwart-proefgebieden;
5 Evaluatie van de resultaten en eventueel bijstelling van de werkwijzen;
6 Inventarisatie van de resterende delen van beide proefgebieden;
7 Uitwerking vandeverzameldegegevenstotcomplexenen complex-complexen;
8 Eindtoetsing van de onderzoeksresultaten, eindrapportage, signalering van
knelpunten. Aanbevelingen voor eennationale kartering van kleine GSCW's en
elementen kleiner dan 10 ha.
Voor onderdeel 1,de selectie van belangwekkende landschapselementen, de keuze
vanoptenemenelementen,patronenenstructurenendemanierwaaropditeenduidig
enconsequent gedaankanworden,zijnaanzettengegeven.Hetsuccessieschema lijkt
hierbij een goed hulpmiddel. Dit is nader uitgewerkt voor het proefgebied ZuidLimburg.
De mogelijkheden voor inventarisatie zijn aangegeven en de kwart-proefgebieden
vanZuid-LimburgenNijkerk-Arkemheenzijnvervolgensgeïnventariseerd (onderdeel
2).
Onderdeel 3, de ontwikkeling van een cultuurhistorisch GIS en de opzet van het
datamodel,heeft gezien het grote belang hiervan zeer veel aandacht gekregen, met
alsresultaat dat wenu beschikken overeengeïntegreerd GIS,datis opgebouwd uit
drie GISsen, een historisch-geografisch, een archeologisch (ARCHIS) en een
historisch-bouwkundig, waarvan de gegevens onderling uitwisselbaar zijn.
De verzamelde gegevens van de beide kwart-proefgebieden zijn geheel ingevoerd
en de elementen en 'complexen' zijn gedigitaliseerd.
De verzamelde gegevens in de kwart-proefgebieden zijn per discipline uitgewerkt
tot complexen. Deze complexen zijn in kaart gebracht. Vervolgens is een aanzet
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gegeven voordeuitwerking vandegegevenstotgeïntegreerde complex-complexen
(onderdeel 4).
Toetsingvanderesultaten (onderdeel5),aandehandvandoorhetGISvervaardigde
kaarten,heeft slechts globaalkunnenplaatsvinden, aangezien dezekaarten nogniet
in definitieve vorm beschikbaar zijn. Wel isvastgesteld datmet de gevolgde opzet
in principe kaarten kunnen worden vervaardigd, die goed bruikbaar zijn voor het
aanwijzen van cultuurhistorisch waardevolle gebieden.
Onderdeel 6 is slechts ten dele uitgevoerd, en onderdeel 7 is vervallen, om de
volgende redenen:
- voor de archeologie moest van bestaande gegevens worden uitgegaan, die zijn
alleen voor de kwartgebieden beschikbaar;
- deinventarisatie vanhistorisch-bouwkundige elementeninZuid-Limburgvergde
ompraktischeredenen zeer veeltijd; deinventarisatie vanproefgebied NijkerkArkemheen is wel voltooid.
- de inventarisatie van de historisch-geografische elementen en patronen is niet
geheelvoltooid, omdatmeertijd danwasvoorzien,isbesteed aande coördinatie
vanhetproject, vooralvandesamenwerkingtussendedriebetrokkendisciplines,
aan het ontwikkelen van het datamodel, aan de selectie van 'belangwekkende'
elementen en patronen en aan het oplossen van aanloopproblemen van de GISsystemen zoals het vervaardigen van tijdelijke tabellen voor archeologische en
historisch-bouwkundige gegevens en het digitaliseren van complexen.
Aangezien voor de uitwerking van de resultaten tot samengestelde complexcomplexen overgegevensvandedriedisciplinesbeschiktmoetworden,enaangezien
deze gegevens zowel voor de archeologie als voor de historische bouwkunde niet
volledig geleverd konden worden, is door het projectteam geen prioriteit gegeven
aandevoltooiingvandehistorisch-geografische inventarisatievanderesterendedelen
van de beide proefgebieden. Dientengevolgen kon de uitwerking niet plaatsvinden
(onderdeel 7).
Onderdeel 8,deeindrapportage, signalering vanknelpunten en aanbevelingen voor
een nationale kartering, vormt dit verslag.
Naastdebovenomschrevenwerkzaamheden isinditproject vooralaandachtbesteed
aanhet onderzoek naar samenwerkingtussenenafstemming van dedrie disciplines
en de daarbij behorende instellingen. Dit betreft inhoudelijke aspecten van de
inventarisatieendeaanwijzing vancultuurhistorisch waardevollegebieden,maarook
technische aspecten ten aanzien van de koppeling van de drie GIS-systemen.

6.2 Conclusie
Gezien de behaalde resultaten van dit proefproject kunnen we concluderen dat er
goedemogelijkheden bestaanvoorhetopzettenvaneengezamenlijk cultuurhistorische
inventarisatieeneencultuurhistorisch GIS.Problemen vanstructureleaarddoenzich
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nauwelijks voor. De meeste ondervonden problemen zijn aanloopproblemen. De
problemendiemetdearcheologiesamenhangenkomengrotendeelsvoortuithetvoor
ditprojecttelaatvanstartgaanvandepilot-study.Vandezearcheologische aspecten
wordt - voor zover opdit moment te overzien -verwacht dat zichgeen structurele,
maarmetnameslechtsaanloopproblemen zullenvoordoen.Oporganisatorisch vlak
kunnen zich wel problemen voordoen (zie aanhangsel 2).
De aanloopproblemen waren echter wel veel omvangrijker dan was voorzien,
waardoor niet volledig aan alle doelstellingen kon worden voldaan. Voor een deel
is voor deze aanloopproblemen een (tijdelijke) oplossing gevonden. Andere zullen
in een vervolgproject nadere aandacht moeten krijgen.
Een goede schatting van de benodigde tijd voor een nationale inventarisatie van
archeologische, historisch-bouwkundige en historisch-geografische elementen en
patronen, en voor de invoer van deze gegevens in het cultuurhistorisch GIS en de
verwerking hiervan tot complexen en complex-complexen,kan in dit stadium nog
niet volledig worden gemaakt. Dit komt omdat in dit proefproject relatief veel tijd
is besteed aan de ontwikkeling van de diverse methoden en aan het vinden van
oplossingen voordeaanloopproblemen.Erkondaaromnoggeen standaardwerkwijze
voor de inventarisaties, de invoer van de gegevens en de verwerking worden
opgesteld.Dithangtmedeafvandedoordebegeleidingscommissie temaken keuze
voor de selectie van op te nemen landschapselementen en patronen, en voor de
werkwijze om tot deze selectie te komen.

6.3 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van het proefproject kunnen we de volgende
aanbevelingenvooreenvervolgproject formuleren.Hierbijiseenonderscheidgemaakt
in aanbevelingen voor de korte termijn, om onderdelen van het proefproject te
voltooien die nognader aandacht verdienen omtoteen goede afronding inde vorm
van een tijdsbegroting voor de opname van heel Nederland te kunnen komen, en
aanbevelingen voor de toekomst, voor de uitvoering van het project voor geheel
Nederland.
Aanbevelingen voor de korte termijn
Het isnoodzakelijk een (historisch-geografische) thesaurus voor geheel Nederland
teontwikkelen.Alsbasishiervoorkunnensuccessieschema's voorde landschapstypen
worden opgesteld,waarinookdearcheologischeenhistorisch-bouwkundige objecten
een plaats kunnen vinden. Van elke periode in de ontwikkeling van het landschap
wordthierinbeschrevenwelke(typen)elementenbeeldbepalend zijn (geweest)voor
delandschapsgenese. Hetresultaat isdaneenlijst vanin cultuurhistorische opzicht
belangwekkende elementen. In deze thesaurus worden alle elementen en patronen
gedefinieerd, en zal tevens de afstemming van de terminologieën die door de drie
disciplines gehanteerd worden, gestalte kunnen krijgen. Deze thesaurus biedt de
mogelijkheid zonodig tot een nadere keuzetekomen van in deinventarisatie en in
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hetcultuurhistorisch GISoptenemenelementen,diedoordeoverheid (beleidsmatig)
van belang worden geacht.
Inhetproefproject isuitgegaan vaneen 'bottom-up'-benadering, ondermeer omdat
eenGIShiervooruitermategeschiktis.De'top-down'-methodeverdientechterzeker
ook aandacht, vooral om op relatief korte termijn uitspraken te kunnen doen over
verwachtingen over het voorkomen van landschapselementen, patronen en
samenhangen in een bepaald gebied. De successieschema's van de onderscheiden
landschapstypen, eventueelnaderonderverdeeld, bieden onsinzienshiervoorgoede
mogelijkheden. Van elk landschapstype is dan immers bekend welke elementen,
patronen en samenhangen men hier in principe kan verwachten. In een vervolg zal
aan de methodische uitwerking van een dergelijke 'top-down'-benadering nader
aandacht besteed moeten worden.
Het is noodzakelijk te komen tot een nadere afstemming tussen de drie disciplines
van de selectiecriteria voor de te inventariseren elementen en patronen.
De uitwerking van de gegevens, op elementsniveau, maar ook tot complexen en
complex-complexen,moetwordenvervolmaakt.Ditbetreft vooraldetechnischekant,
zodat bijvoorbeeld selecties direct uit het systeem op kaart kunnen worden gezet,
endeverschillendeaspectengecombineerdkunnenworden.Hiertoedienenapplicatieprogramma's ontwikkeld te worden. Voor het gebruik van het GIS, de invoer van
degegevens,deuitvoerenhetplottenvankaarten,ishetopstellenvaneentechnische
handleiding en een gebruikershandleiding noodzakelijk.
Ook deinhoudelijke aspecten vandeuitwerking vandegegevens verdienen nog de
nodige aandacht. Relaties tussen elementen van verschillende disciplines kunnen
wordenonderzocht.Ookhetopstellenvaninterdisciplinaire complex-complexen moet
nog nader worden onderbouwd.
Hetistevensnoodzakelijk tekomentoteenvervolmakingvandeafstemming tussen
de drie databestanden, over (onder meer):
- de onderscheiden categorieën, bijvoorbeeld van functies;
- de naamgeving van de elementen/objecten, complexen en complex-complexen;
- de (technische) koppeling van de gegevens.
Bovengenoemdepuntenverdienendeeersteprioriteit.Daarnaastishet noodzakelijk
dat de procedures voor inventarisatie en verwerking gestandaardiseerd worden.
Daartoe moet onder meer een duidelijke handleiding voor de systematische
inventarisatie van elementen, patronen en structuren worden opgesteld. Voor de
uitwerking tot complexen en complex-complexen dient nadere aandacht te worden
besteed aandeuniformering enstandaardisering, aandeinhoudelijke onderbouwing
en aan het kartografisch produkt en de generalisatie van de kaartgegevens.
Tevens ishetwenseüjk de inventarisatie endeinvoer vandegegevens van detwee
proefgebieden (Zuid-LimburgenNijkerk-Arkemheen)tevoltooien,omtoteengoed
gegevensbestand vandezegebiedentekomen.Ookdearcheologische gegevens voor
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deze gebieden kunnen dan worden aangevuld. De problemen bij de historische
geografie van de opname van de percelering verdienen nog nadere aandacht.
Voordehistorisch-bouwkundige monumenten ishet vanbelang opkortetermijn de
coördinaten vast te stellen.
Gezien ontwikkelingen bij de Topografische Dienst is het wenselijk in een
vervolgproject aandacht te besteden aan toepassing van een gedigitaliseerde
topografische kaart, zowel bij de inventarisatie als bij de presentatie.
NadercontactmetondermeerhetLandelijke OverlegNatuur-en Landschapsbeheer
(LONL)enNatuurmonumenten, die eveneenswerken aanhet ontwikkelen vaneen
gegevensbestand en een GIS van landschapselementen, is wenselijk om te
onderzoeken ofhet mogelijk isindetoekomst tot een uitwisseling vangegevens te
kunnen komen.
Aanbeveling voor de toekomst
Voor de cultuurhistorische kartering en de opbouw van een cultuurhistorisch GIS
voor geheelNederland wordt aan een fasering gedacht. Voor deeerste fase denken
weaaneenkartering vanopditmoment 'bedreigdegebieden'. Hierbij wordt zoveel
mogelijk ingespeeld op situaties die voorrang van bepaalde gebieden voor
inventarisatie eisen, op voorstel van de betrokken ministeries.
Voordetweedefasedenkenweaaneeninventarisatievanreedsaanwezigegegevens,
zoals karteringen die zijn verricht voor provincies en landinrichtingen. Deze
karteringen bedekken een groot deel van ons land (zie ook aanhangsel 3). Deze
gegevens kunnen vrij eenvoudig worden gedigitaliseerd en beschikbaar worden
gemaakt voor geautomatiseerde bewerking.
Zowel voorhet verzamelen vande gegevens,als voorde toepassing,is deskundige
begeleidingaltijdnoodzakelijk. Daaromishetwenselijk eenprojectteam inhetleven
te roepen, waarin de ministeries en de betrokken instituten participeren, om de
voortgang en de kwaliteit te bewaken. Dit team kan zaken geregelen, als:
- inventarisatie en invoer van gegevens;
- inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijkheid;
- beheer van de gegevens;
- adviseringbijdetoepassingvandegegevens,voordebeoordelingvaningrepen.
Voor de continuïteit is het van belang dat voor het beheer van het GIS, voor de
invoer,hetverbeteren enactualiserenhiervanenvoorhetbeantwoorden vanvragen,
structureelgekwalificeerde menskracht beschikbaar is.Bijdedefinitieve versievan
cultuurhistorisch GISmoeterdocumentatieoverhetmodel,technische documentatie
en gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn.
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HemNaeff
YkevanRanden

Staring Centrum (SC-DLO)
afd. KGI
Marijkeweg 11,
Wageningen.
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OVERZICHT VAN DE TABELLEN.
TNAAM

TABTYPE

FUNCTIE

ORA_AI
KLE_ALGEMEEN
KLE_HISTORIE
COMPLEX_ALGEMEEN
COMPLEX_KLE
COMPLEX_COMPLEX
V_COMPLEX_KLE

Datatabel
Datatabel
Datatabel
Datatabel
Datatabel
Datatabel
View

koppeling Oracleen Arc-Info
identificatie
beschrijvend
beschrijvend
relaterend
relaterend
relaterend

BRON_D

Decodeertabel

literatuur/referenties

COMPLEX_D
COMPLEX_TYPE_D
DATERINGSBRON_D
FUNCTIE_D
GAAFHEID_D
NAAM_D
NAAM_FUNCTIE
VORM_D
NAAM VORM

Decodeertabel
Decodeertabel
Decodeertabel
Decodeertabel
Decodeertabel
Decodeertabel
Datatabel
Decodeertabel
Datatabel

definiërend
definiërend
definitie/referenties
definiërend
definitie
definiërend
relaterend
definiërend
relaterend
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AFSPRAKENM3.T.DIGITALISEREN,INVOERENENKOPPELINGMETARCINFO.
Alg.

Één are element kan aan n KLE's worden gekoppeld en één KLE kan aan n are
elementen worden gekoppeld.
In ARC-INFO praten we over are elementen en in ORACLE praten we over KLE
elementen

1)

Uitgaande van de 1:10.000kaart bestaat een ARC/INFO IDvan een are element uit:
- kaartblad cijfer -> bijv. 50
- At/m Hindeling -> 1t/m 8
- N of Z -> 1of 2
- volgnummer
Dus een ARC/INFO AI_ID= 50110001is het are element nr. 1op kaartblad 50AN.

2)

Er worden 3 coverages per kaartblad gemaakt; denaamgeving is dan bijv.:
voor Lijnen:
L5011 -> de lijnen coverage van kaartblad 50AN
voor Punten:
P5011 -> de punten coverage van kaartblad 50AN
voor Vlakken:
V5011 -> de vlakken coverage van kaartblad 50AN

3)

AllecoveragesonderbrengenineenMAPLIBRARY.Hierinwordenerdandrielayers
onderkent voor respectievelijk Lijnen, Punten en Vlakken.
VerderisereenTILE structuur aanwezigopbasisvande 1:10.000kaartblad indeling.

4)

Voor de proef wordt er gewerkt met 2 gebieden van elk +/- 4 kaartbladen.

5)

In de ORA AI koppelingstabel wordt de uiteindelijke relatie gelegd tussen de areen
de KLE elementen door een relatie te creëren tussen de AMD's en de KLE_ID's.

6)

Volorde van invoeren:
- Eerst digitaliseren; daarbij beginje denummeringvanje areelementenmetAI_ID
=50110001(areelementnr 1 vankaartblad 50AN).Ditwordtgedaanvoor dedrie
type's areelementen. Opdezemanierontstaanerdusdriecoveragesperkaartblad.
- DanwordtervoordeLijnenendePunteneenBUILDcommandouitgevoerdenvoor
deVlakken eenCLEANcommando.Jekrijgt daneenAAT(ArcAttributeTable)of
eenPAT(Point/PolygoneAttributeTable)tabelvandecoverageswaaraandekolom
AI_ID wordt toegevoegt of de kolom Cover-ID de extra naam AI_ID krijgt.
- DezeAI_ID'swordenovergebrachtnaardeORA AIORACLEtabel,waarbijjeonline in SQLFORMS de bijbehorende KLE_ID's invoert (INSERT). Het
KLE_KAART_NR endeKLE_TYPEzijndanalautomatischingevuldomdatjehebt
aangegeven met welke coverageje bezig bent en waarbij het kaartnummer uit de
AI_IDwordtgehaald.Indienditvoordeeerstekeerwordtgedaanvooreenbepaald
kaartblad, ishetmisschien mogelijk deKLEJD's automatischtelatenvullenmet
devolgordenummeringvandeAI_IDalseensuggestie.Hetmoetechterwelon-line
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gecontroleerd worden.Tevensmoethetmogelijkzijnomrecordstoetevoegen,daar
er eenNopN relatie bestaattussen een areelement en eenKLEelement.Alsmen
hiermee klaar is, wordt de KLE-ALGEMEEN tabel bijgewerkt met de nieuwe
gegevens van de ORA_AI tabel.
- In SQL-FORMS wordt dan KLE_ALGEMEEN verder ingevuld {UPDATE). In de
tabel KLE_ALGEMEEN worden de velden KLE_KAART_NR, KLE_ID en
KLE_TYPE automatisch in- of aangevuld. On-line moet men dan de rest van de
veldeninvullen.Hierbij ismenverplichtomhetveldNAAM_Cintevullen,indien
men dit KLE element echt verder wilt gebruiken als een KLE element.
- Daarna kunnen de andere ORACLE tabellen worden ingevuld(INSERT).
- Men moet wel in de gaten houden dat de ORACLE *_D tabellen eerst volledig
ingevuld worden voordat men goed kan werken.
7)

Watgebeurteralsmenbestaandekaartbladen gaatwijzigen. Watvooreensoort acties
kunnen we verwachten van de gebruikers?
a. toevoegen van een KLE.
g. toevoegen van een are element.
b. verwijderen van een KLE.
h. verwijderen van een are element.
c. opsplitsen van een KLE.
i. opsplitsen van een are element.
d. het verplaatsen van een KLE.
j . het verplaatsen van een are element.
e. het verkleinen van een KLE.
k. het verkleinen van een are element.
f. het vergroten van een KLE.
1.het vergroten van een are element.
De acties d, e, f, j , k en 1 hebben op zichzelf geen effect op de gegevensbank van
ORACLE of opde AI_ID van ARC/INFO.Echter bij de acties d, e en f moetje wel
rekeninghoudenwatheteffect isopdedesbetreffende areelement(en).Bijactiedmoet
je het are elementook gaan verplaatsen en bij de actie's e enfmoetje bekijken ofje
kan volstaan met het verkleinen resp. vergroten vanje are element of datje een are
element resp.moet verwijderen of toevoegen.
Deacties a,b,c,g,heniveroorzaken weleeneffect opde AI_IDvan ARC/INFOen
tevens moeten de ORACLE tabellen aangevuld/veranderd worden.Tevens kan er een
verandering optreden in de relatie ORACLE en ARC/INFO.
KLE ELEMENTEN.
a. Toevoegen:
- definieer de KLE_ID en derest van de ORACLE tabellen (in ieder geval
de KLE_ALGEMEEN en de ORA_AI tabellen).
- definieer de AI-attributen in de ORA_AItabel en zorg datje ARC/INFO
informatie wordt bijgewerkt m.b.t. de are elementen.
b. Verwijderen:
- delete alle informatie betreffende deze KLE uit alle ORACLE tabellen.
- verwijder het areelementuitje ARC/INFOcoverage,indien mogelijk (dus
als dit are element niet wordt gebruikt door een andere KLE).
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c. Opsplitsen: (gaat dit gebeuren? enhoe wordt het gesplitst.)
- indien de KLE bestond uit meerdere are elementen en je gaat de KLE
opsplitsen over twee of meer bestaande areelementen, dan moetje alleen
de ORACLE tabellen gaan bijwerken. Hierbij moet duidelijk zijn welke
relaties gelegd moeten worden in de ORA_AItabel.
- indiendeKLEbestaatuitéénareelementofeenbestaandareelementwordt
opgesplitst, dan moet eerst de ARC/INFO informatie veranderd worden
(UPDATE) envervolgensmoetje denieuwe/bijgewerkte AMD's koppelen
aan denieuwe/bijgewerkte KLE_ID's.
d. Verplaatsen:
- VoordeORACLEtabellenlevertditgeenprobleemop.Menmoetwelgoed
oplettendatdeARC/INFOinformatie verandertoftewel dathetareelement
ook wordt verplaatst.
e. Verkleinen:
- Voor de ORACLE tabellen levert dit geen probleem op.
*Indiendeverkleiningbetrekkingheeft opéénareelementdanhoefje aan
de ORACLE tabellen niets te veranderen, maar moet je slechts het are
element veranderen in ARC/INFO.
* Indien deverkleining inhoudt dat een areelement niet meerbij eenKLE
hoort dan moet in de ORA_AI tabel de desbetreffende record worden
verwijderd enverwijderje, indienmogelijk het desbetreffende areelement
uit ARC/INFO.
f. Vergroten:
- Voor de ORACLE tabellen levert dit geenprobleem op.
*Indien devergrotingbetrekking heeft opéénareelement danhoefje aan
de ORACLE tabellen niets te veranderen, maar moet je slechts het are
element veranderen in ARC/INFO.
* Indien de vergroting inhoudt dat een areelement toegevoegd wordt aan
een KLE, dan moet in de ORA_AI tabel de nieuwe koppeling worden
bijgewerkt en in ARC/INFO een nieuw are element worden toegevoegd.
ARC ELEMENTEN.
g. Toevoegen:
- gewoon doen.
- toegevoegde lijn in de ORA_AI koppelen aan een bestaande KLE of een
nieuwe KLE definieren.
h. Verwijderen:
- gewoon doen.
- Dedesbetreffende recordmoetweluitdeORA_AItabelverwijderd worden
en eventueel de KLE uit derest van de ORACLE tabellen.
i. Opsplitsen:
- gewoon doen.
- Wel opletten met het aanpassen van de ORA_AItabel (zie hieronder),
j . Verplaatsen:
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- gewoon doen.
k. Verkleinen:
- gewoon doen.
1. Vergroten:
- gewoon doen.

Hetvoorstel isomeenARC/INFOAMLtemakenmetdenaam ARC_UPDATE voor
het verwijderen, toevoegen en opsplitsen van KLE's of are elementen. In deze AML
komen de volgende actie's te staan, die van toepassing zijn op de are elementen:
- Ie actie:EXTRACTcoverage uit de LIBRARY.
- 2e actie:ADDITEMOUDEJD
- 3e actie: OUDEJD = -1
- Dan voerje de veranderingen uit;
verwijderen: gewoon doen.
toevoegen: gewoon doen, maar OUDEJD = 0.
splitsen:OUDEJD=AIJD.Daarnamagjepassplitsen,hierdoorisvastgelegd
uit welke oude are elementen de twee 'nieuwe' are elementen zijn onstaan.
Voorbeelden:
PAT of AATtabel:

Nieuwesituatie

ACTIVITEIT

AIID

O U D E ID

AIID

actie ï

50110001

-1

actie ï

50110002

-1

actie j , k of 1

50110003
50110004
50110005
50110006
50110007
50110008

-1
-1
-1
-1
-1
-1

50110012 50110001
50110013 50110001
50110014 50110002
50110015 .50110002
50110003 -1
—

actie h

actie h
actie g
actie g

100

Oudesituatie

50110005
50110006

O U D E ID

-1
-1
—

5011008

-1
50110016
50110017

0
0

CULTUURHISTORISCHGISNEDERLAND
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ORA AI tabel

NBP-PROJECT 33A

Oude situatie

Nieuwe situatie

ACTVITEIT

AI ID

KLE ID

AI ID

actie c

50110001
50110013
50110002
50110015
50110015
50110003
50110004
50110005
50110005
50110006
50110007
50110008
50110016
50110017

2
51
3
3
52
4
5
6
7
8
8
9
53
9

50110012 50

actie c

actie d, e of f
actie b

actie e
actie a
actief

15-10-1993

50110014

KLE ID

3

50110003 4
—

—

50110005 6
50110005 7
50110006 8
—

—

50110008 9
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BESCHRIJVING VAN DE TABELLEN
Tabel: KLE ALGEMEEN
Naam
KLE_KAART_NR
KLEJD
KLE_TYPE
INSTANTIE
NAAMC
JAAR
JAAR_OUDER
JAARJONGER
DATERINGSBRON_C
BRON_C
GAAFHEID C
Tabel: KLE HISTORIE
Naam
KLE_KAART_NR
KLEJD
KLEJTPE
PERÏÓDE_NUMMER
JAAR
JAAR_VAN
JAAR_TOT
NAAM.C
DATERINGSBRON_C
BRON C

Null?

Type

Form.

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(l)
CHAR(5)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER

4 / FixLe.
4
1
5
5
5
5
5
3
5
1

Null?

Type

Form.

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(l)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER

(4) / Fix.Le.
(4)
(1)
4
5
5
5
5
3
5

Type

Form.

Tabel: COMPLEX ALGEMEEN
Naam
Null?
CO_KAART_NR
COMPLEXJD
COMPLEX_TYPE_C
COMPLEX_C
CO BRON
Tabel: COMPLEX KLE
Naam
CO_KAART_NR
COMPLEXJD
COMPLEX_TYPE_C
KLEJCAART.NR
KLEJD
KLE TYPE
102

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
NUMBER
CHAR(40)

4 / FixLe.
4
2
5
40

Null?

Type

Form.

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
NUMBER
NUMBER
CHAR(l)

(4) / Fix.Le.
(4)
(2)
4 / FixLe.
4
1

KEY

KEY

KEY

KEY
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Tabel: COMPLEX COMPLEX
Naam
Null?
CO KAART NR
COMPLEXJD
COMPLEX_TYPE_C
CO KAART NR SUB
COMPLEX_ID_SUB
COMPLEX_TYPE C SU B
Tabel: BRON D
Naam
BRON C
AUTEUR
JAAR
JAARGANG
TITEL
PERIODIEK
PAGINA
Tabel: COMPLEX D
Naam
COMPLEX_C
C_OMSCHRIJVING

Type

Form.

K
KEY

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
NUMBER
NUMBER
CHAR(2)

(4)/ FixXe.
(4)
(2)
4 / Fixie.
4
2

*
*
*
*
*
*

Null?

Type

Form.

KEY

NOTNULL

NUMBER
CHAR(40)
NUMBER
NUMBER
CHAR(IOO)
CHAR(IOO)
CHAR(20)

5
35
4
5
50
60
15

Null?

Type

Form

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
CHAR(IOO)

Tabel: COMPLEX TYPE D
Naam
Null?
COMPLEX_TYPE_C
CT OMSCHRIJVING

Tabel: FUNCTIE D
Naam
FUNCTIE.C
F_OMSCHRUVING

Type

NOTNULL CHAR(2)
NOTNULL CHAR(IOO)

Tabel: DATERINGSBRON D
Naam
Null?
DATERINGSBRON C
D_OMSCHRJJVING

15-10-1993

Type

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
CHAR(50)

Null?

Type

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
CHAR(IOO)

Key

5
60

Form.

Key

2
60

Form.

KEY

3
50

Form

KEY

5
60
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Tabel: GAAFHEID D
Naam
GAAFHEIDC
G OMSCHRIJVING
Tabel: NAAM D
Naam
NAAM_C
N OMSCHRIJVING
Tabel: NAAM FUNCTIE
Naam

Null?

Type

Form.

NOTNULL NUMBER
NOTNULL CHAR(80)

1
60

Null?

Form.

Type

NOTNULL NUMBER
NOTNULL CHAR(IOO)
Type

NAAM_C
FUNCTffi_C

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER

Tabel: VORM D
Naam

Null?

Type

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
CHAR(IOO)

5
60

Null?

Type

Form.

Tabel: NAAM VORM
Naam
NAAM_C
VORM C

NOTNULL NUMBER
NOTNULL NUMBER

KEY

KEY

5
60

Null?

VORM_C
V_OMSCHRUVING

15-10-1993

Form.

KEY

5
5
Form

Key

KEY

5
5

ORACLE-ARC/INFO KOPPELING.
Tabel: ORA AI
Naam
AMD
KLE_KAART_NR
KLEJD
KLE_TYPE

Null?

Type

Form.

KEY

NOTNULL

NUMBER
NUMBER
NUMBER
CHAR(l)

8 / FixLe
4 / Fix.Le.
4
1

*

De AI_ID wordt uit deAAT- en dePAT-tabel van ARC/INFO gehaald.
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ANDERE TABELLEN VAN EXTERNE DATABANKEN.
Tabel: ROB
Naam
KLE KAART NR
KLE ID
KLE_TYPE
ROB gegevens
ROB gegevens

Null?

Type

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(l)

Tabel: MONUMENTENZORG
Naam
Null?
KLE_KAART_NR
NOTNULL
KLEJD
NOTNULL
KLE_TYPE
NOTNULL
Monumentenzorg gegevens
Monumentenzorg gegevens
Monumentenzorg gegevens

Type
NUMBER
NUMBER
CHAR(l)

Form.
4 / Fix.Le.
4
1

Form.
4 / Fix.Le.
4
1

KEY
*
*
*

K
KEY
*
*
*
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BESCHRIJVING VAN DE VELDEN
ALGEMEEN:
- De velden *_C verwijzen naar dedecodeertabellen * D.
KLE ALGEMEEN.
Deze tabel bevat alle KLE's, die zijn geïdentificeerd. De sleutelvelden zijn
KLE_KAART_NR, KLEJD en KLE_TYPE.TevensmoethetveldNAAM_C ingevuld
wordenmetdemeestspecifieke,betekenisvollenaamopditmomentenmoettevensgevuld
zijn voordat men deze KLE kan gebruiken in de tabellen KLE HISTORIE EN
COMPLEX KLE.VerdermoetvandeveldenJAAR,JAAR.OUDERenJAAR_JONGER
minimaal een van deze velden gevuld worden met eenjaartal.
KLE_KAART_NR
: Ditishetnummervanhetkaartblad,waaropdeKLEaanwezig
is en is uniek.
KLEJD
: Dit veldidentificeert één KLEenisuniek voor deKLEin dit
kaartblad.
KLE_TYPE
: Definieert hettypevaneenKLE(P=punt,L=lijn, V=vlak).
INSTANTIE
: Dit veld geeft aan wie deze KLE heeft opgegeven. (SC =
Staring centrum DLO; ROB = R.O.B., Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek;RDMZ = Rijksdienst
Monumentenzorg; DIV = diverse organisaties.)
NAAM_C
: Codevoordemeestexactmogelijke beschrijving vandeKLE
op dit moment. (Verwijst naar tabel NAAM_D)
JAAR
: Exactejaar van de stichting/onstaan, indien bekend.
JAAR_OUDER
: Jaar Lo.v.waarvan de KLE zeker ouder is.
JAAR_JONGER
: Jaar t.o.v. waarvan de KLE zekerjonger is.
DATERINGSBRON_C . . . : Codevoordedateringsgrond;bv.archivalia,naamkunde,etc..
(Verwijst naar tabelDATERINGSBRON_D).
BRON_C
: Code voor de literatuurreferentie. (Verwijst naar tabel
BRON_D).
GAAFHEID_C
: CodevoordehoedanigheidvaneenKLE.(Verwijst naartabel
GAAFHEID_D).
KLE HISTORIE.
DezetabelgeeftdenaamsveranderingweervaneenKLEinzijnbestaansgeschiedenis.De
sleutelvelden zijn KLE_KAART_NR, KLEJD, KLE.TYPE en PERIODEJWMMER.
VerdermoetvandeveldenJAAR,JAARJDUDERenJAARJONGER minimaaléénvan
dezeveldengevuldwordenmeteenjaartal.TevensmoethetveldNAAM_Cgevuldworden.
Hetperiodenummer is het volgnummer van deverandering voor dezeKLE.
KLE_KAART_NR
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
KLEJD
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
KLE.TYPE
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
PERIODEJJUMMER . . . . : Nummering van de verandering van de KLE in functie en/of
vorm.
JAAR
: Exactejaar van de verandering.
JAARJVAN
: Begin van een periode dat de KLE is veranderd.
JAAR_TOT
: Einde van de periode dat de KLE in deze vorm of functie is
gebleven.
NAAM_C
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
DATERINGSBRONC . . . : Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
BRON C
: Zie tabel KLE ALGEMEEN.
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COMPLEX ALGEMEEN.
Dezetabelgeeft eenbeschrijving vaneencomplexvanKLE's.Debelangrijkste gegevens
zijn het type/soort van complex ende code voor deomschrijving van een complex. De
sleutelvelden van deze tabel zijn CO_KAART_NR, COMPLEX_ED en
COMPLEX_TYPE_C. Verder is men verplicht om iets in te vullen in het veld
COMPLEX_C.
CO_KAART_NR
: Ditishetnummervanhetkaartblad,waaropdemeesteKLE's
of COMPLEXen van dit COMPLEX aanwezig zijn.
COMPLEXJD
: Dit veld identificeert één COMPLEX en is uniek voor het
COMPLEX in dit kaartblad.
COMPLEX_TYPE_C . . . . : Code voor de omschrijving van de soort van COMPLEX.
(Verwijst naar tabel COMPLEX_TYPE_D). Met een extra
character wordt hier eventueel een 'super'-COMPLEX
aangegeven.
COMPLEX_C
: Codevoordeomschrijving vanditCOMPLEX.(Verwijstnaar
tabel COMPLEX_D).
CO_BRON
: De bedenker(s) van dit COMPLEX of de instantie, die dit
COMPLEX hebben bedacht.
COMPLEX KLE.
Dezetabel geeft aan welkeKLE's bij een COMPLEX horen.Desleutelvelden vandeze
tabelzijn CO_KAART_NR,COMPLEXJD,COMPLEX_TYPE_C,KLE_KAART_NR,
KLEJD en KLE_TYPE.
CO_KAART_NR
: Ditishetnummervanhetkaartblad,waaropdemeesteKLE's
van dit COMPLEX aanwezig zijn.
COMPLEXJD
: Zie tabel COMPLEX_ALGEMEEN.
COMPLEX_TYPE_C
: Zie tabelCOMPLEX_ALGEMEEN.
KLEJCAART.NR
: Ditishetnummervanhetkaartblad,waaropdeKLEbehorend
bij dit COMPLEX aanwezig is.
KLEJD
: Zie tabel KLE.ALGEMEEN.
KLE_TYPE
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
COMPLEX COMPLEX.
HetisookmogelijkdateencomplexbestaatuitmeerdereCOMPLEXen.Datwordtindeze
tabelaangegeven.DesleutelveldenvandezetabelzijnCOJCAARTJSTR,COMPLEXJD,
COMPLEX_TYPEj:, COJCAARTJSTRJ5UB, COMPLEX_ID_SUB en
COMPLEXJTPEj:j$UB. De*JSUB velden zijn de sleutelvelden van decomplexen,
die aanwezig zijn in dit 'super'-complex.
COJCAART_NR
: Dit is het nummer van het kaartblad, waarop de meeste
COMPLEXen van dit 'super'-COMPLEX aanwezig zijn.
COMPLEXJD
: Zie tabel COMPLEX.ALGEMEEN.
COMPLEX_TYPE_C
: Zie tabel COMPLEX_ALGEMEEN.
COJCAART_NRJ>UB . . . : Dit is het nummer van het kaartblad van het desbetreffende
COMPLEX.
COMPLEXJD_SUB
: Zie tabel COMPLEX_ALGEMEEN (is gelijk aan
COMPLEXJD).
COMPLEXJYPEJ^SUB : Zie tabel COMPLEX_ALGEMEEN (is gelijk aan
COMPLEXJ T P E J T ) .
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BRON D.
Indeze tabel worden allereferenties verzameld, diegebruikt worden in dit databestand.
HetsleutelveldisBRON_C.DecodeBRON_Cmoeteerstindezetabelzijngenoemdvoor
het gebruikt kan worden.
BRON_C
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
AUTEUR
: De auteurs van de referentie.
JAAR
: Hetjaar van depublicatie.
JAARGANG
: Bij een tijdschrift wordt hier dejaargang opgegeven.
TITEL
: Detitel van depublicatie.
PERIODIEK
: Denaam van het tijdschrift, boek of iets dergelijks.
PAGINA
: Depagina nummers,(mogelijke invulling 12-15,25 of 10-)
COMPLEX D.
Indezetabelwordendecodesvoordenaamgeving/omschrijving(COMPLEX_C)nognader
gedefinieerd.HetsleutelveldvandezetabelisCOMPLEX_C.DecodeCOMPLEX_Cmoet
eerst in deze tabel zijn genoemd voor het gebruikt kan worden.
COMPLEX_C
: Zie tabel COMPLEX.ALGEMEEN.
C_OMSCHRIJVING
: Deomschrijving van het COMPLEX.
COMPLEX TYPE D.
Dit is de definitie-tabel voor deverschillende soorten complexen, die aanwezig kunnen
zijn. Hetsleutelveld isCOMPLEX_TYPE_C.DecodeCOMPLEX_TYPE_Cmoet eerst
in deze tabel zijn genoemd voor het gebruikt kan worden.
COMPLEX_TYPE_C . . . . : Code voor de omschrijving van de soort of type van het
COMPLEX.
CT_OMSCHRJJVING
: OmschrijvingvandesoortofhettypevanhetCOMPLEX.Hier
wordt eventueel een 'super'-COMPLEX aangegeven.
DATERINGSBRON D.
Ditisdedefinitie-tabel voordeverschillendedateringsbronnen,diegebruiktworden.Het
sleutelveldisDATERINGSBRON_C.DecodeDATERINGSBRON_Cmoeteerstindeze
tabel worden genoemd voordat deze gebruikt kan worden.
DATERINGSBRON_C . . . : Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
D_OMSCHRIJVING . . . . : Omschrijving van de dateringsgrond.
GAAFHEID D.
Dit isdedefinitie-tabel voor deverschillende definities van gaafheid. Het sleutelveld is
GAAFHEID_C.DecodeGAAFHEID_Cmoeteerstindezetabelwordengenoemdvoordat
deze gebruikt kan worden.
GAAFHEID_C
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
G_OMSCHRIJVÜSfG . . . . : Omschrijving van de gaafheid/toestand van deKLE.
FUNCTIE D.
Dezetabelgeeft eennaderedefinitie vandemogelijke functies, dieermogelijk zijn. Het
sleutelveldisFUNCTIE_C.DecodeFUNCTIE_Cmoeteerstindezetabelwordengenoemd
voordat deze gebruikt kan worden.
FUNCTIE_C
: Zie tabel KLE_FUNCTIE.
F_OMSCHRIJVING
: Omschrijving van de functie van deKLE.
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NAAM D.
Dezetabel geeft een naderedefinitie van demogelijke namen,dieer mogelijk zijn. Het
sleutelveld is NAAM_C. De code NAAM_C moet eerst in deze tabel worden genoemd
voordatdezegebruiktkanworden.Denaamgevingkanzowelspecifiek alsalgemeen zijn.
NAAM_C
: Code voor de naam van deKLE.
N_OMSCHRIJVING . . . . : De meest exact mogelijke omschrijving van deNAAM_C.
NAAM FUNCTIE.
In deze tabel wordt de relatie vastgelegd van welke functie's er mogelijk zijn bij een
bepaalde naam. Desleutelvelden van deze tabel zijn NAAM_C en FUNCTIE_C.
NAAM_C
: Zie tabel NAAM_D.
FUNCTIE.C
: Zie tabel FUNCTIE_D.
VORM D.
Dezetabelgeeft een naderedefinitie vandemogelijke vormen,dieermogelijk zijn. Het
sleutelveld is VORM_C.Decode VORM_Cmoet eerst in deze tabel worden genoemd
voordat deze gebruikt kan worden.
VORM_C
: Zie tabel NAAM_D.
V_OMSCHRIJVING . . . . : Omschrijving van de vorm, diebehoort bij deze naam.
NAAM VORM.
In deze tabel wordt de relatie vastgelegd van welke vormen er mogelijk zijn bij een
bepaalde naam. De sleutelvelden van deze tabel zijn NAAM_C en VORM_C.
NAAM_C
: Zie tabel NAAM_D.
VORM_C
: Zie tabel VORM_D.
ORA AI.
IndezetabelvindtdekoppelingplaatsttussendeareelementeninARC/INFOendeKLE
elementen in deORACLE tabellen.
AI_ID
: DitishetARC/INFOidentificatie nummerenwordtverkregen
uit de AAT of de PAT tabellen. Het nummer bestaat uit het
kaartnummer en een volgnummer.
KLE_KAART_NR
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
KLEJD
: Zie tabel KLE_ALGEMEEN.
KLE TYPE
: Zie tabel KLE ALGEMEEN.
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FORMULIEREN.
Naam
ARC INFO KOPPELING

Tabellen
ORA AI

Pagina(s)

Functie

1

ORACLE ARC/INFOkoppeling

KLE ALGEMEEN

KLE_ALGEMEEN
KLE_HISTORIE
(NAAM_D)

ident. / beschrijvend

COMPLEX ALGEMEEN

COMPLEX_Algemeen
COMPLEXJCLE
COMPLEX_COMPLEX
(V_COMPLEX_KLE)
(COMPLEXJE

ident./ beschrijvend

COMPLEXbeschrijving

COMPLEX_TYPE_D
COMPLEX_D

definiërend

NAAMOMSCHRIJVING

NAAM_D
NAAM_FUNCTIE
(FUNCTIE.D)
NAAM_VORM
(VORM_D)

definiërend

FUNCTIEOMSCHRIJVING

FUNCTIE_D

definiërend

VORMOMSCHRUVING

VORM_D

definiërend

DATERING

DATERINGSBRON_D

definitie

GAAFHEID

GAAFHEID_D

definitie

LITERATUUR

BRON D

definiërend

Detabellen,dietussenhaakjes staan,zijn 'hulptabellen'.Zegevendeomschrijvingen weervan
de verschillende numerieke codesvandenamen,functie's of complexen.Dezekunnen nietin
deze formulieren bijgewerkt of ingevuld worden.
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Aanvulling van het datamodel CHGIS.
Dit zijn de extra tabellen voor Monumentenzorg en voorhetROB.
TNAME

TABTYPE

BRON_D
CATEGORIE_D
COMPLEX.ALGEMEEN
COMPLEX_COMPLEX
COMPLEX_D
COMPLEX_KLE
COMPLEX_TYPE_D
DATERINGSBRON_D
FUNCTIE_D
GAAFHEID_D
GEMEENTE_D
KLE ALGEMEEN
KLE_HISTORIE
KLE RAAP
KLE RDMZ
NAAM_D
NAAM_FUNCTIE
NAAM_VORM
OBJECT_ADRES
ORA_AI
PLAATS_D
VORM_D
V_COMPLEX_KLE

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
VIEW

CLUSTERID
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DIT IS DETABEL VOORMONUMENTENZORG.
desckle_rdmz
Name
KLE_KAART_NR
KLEJD
KLEJTYPE
OBJECT_NR
CATEGORIE_C
NAAM_C
JAAR
JAAR_OUDER
JAAR_JONGER
KADASTER_NR
BRON_C
WAARDERING_C
PLAATS_NR
GEMEENTE NR

Null?

Type

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(l)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER

NuU?

Type

NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
NUMBER
CHAR(l)
CHAR(6)
CHAR(6)
CHAR(25)
CHAR(60)
CHAR(20)
CHAR(6)
CHAR(20)
CHAR(20)
CHAR(20)
CHAR(6)
CHAR(5)
NUMBER
NUMBER

DIT IS DE TABEL VOOR HETROB.
DESCKLE_RAAP
Name
KLE_KAART_NR
KLEJD
KLEJTYPE
ROB_CODE
RAAP_CODE
GEMEENTE
TOPONIEM
OBJECT_BESCHRIJVING
DATERING
GRONDGEBRUIK
GEOLOGIE
GEOMORFOLOGIE
BODEM
GRONDEN
NAP
HELLING
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DIT ZUN DE DATATABELLEN BEHOREND BIJ
MONUMENTENZORG.
desc categorie_d
Name
CATEGORIE_C
CAT_NAAM
desc plaats_d
Name
PLAATS_NR
PL_NAAM
desc gemeente_d
Name
GEMEENTE_NR
GEM_NAAM
desc object_adres
Name
OBJECT_NR
ADRES
HUISNUMMER
POSTCODE

DE TABEL VAN

Null?

Type

NOTNULL
NOTNULL

NUMBER
CHAR(50)

Null?

Type

NOTNULL

NUMBER
CHAR(80)

Null?

Type

NOTNULL

NUMBER
CHAR(80)

Null?

Type

NOTNULL

NUMBER
CHAR(35)
CHAR(IO)
CHAR(IO)
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Aanhangsel 2 Een cultuurhistorisch GIS:Wat doen weermee?

Een notitie ten behoeve van de Begeleidingscommissie project 33NBP
In de vergaderingen van de Begeleidingscommissie vanproject 33NBP is een aantal
malengesprokenoverdeStartnotitie-waarvanhetherzieneconceptinde7evergadering
van29-10-91 hetlaatst aandeordekwam-endeformulering vanhet deelproject 33a,
dieondermeerleiddetoteendrietaldeelnotities.Hetherzieneconcept Startnotitieiszonderformelevaststelling-minofmeeralsuitgangspuntgaandienen,terwijlhetStaring
Centrum een bijgestelde projectopzet 33aheeft geformuleerd.
Nu project 33a de laboratoriumfase lijkt te gaan passeren is wellicht het moment
aangebroken om doel en middel van dit project (opnieuw) op elkaar af te stemmen.
Directe aanleidinghiertoeishetfeit dattijdens besprekingenvanhetprojectteam NBP
33anietaltijdduidelijk wasdatdeverschillendeparticipanteneenzelfdeopvattinghadden
over de consequenties van de voorgestelde aanpak.
Het doel van project 33a is het uitvoeren van nationale inventarisaties naar het
voorkomen en de verspreiding van cultuurhistorisch belangwekkende historischgeografische, bouwkundige en archeologische elementen inhetlandschap,teneindete
komentotdeaanwijzingvankleinereGSCW's.Voordenationaleinventarisaties isals
middel gekozen voor het samenstellen van een cultuurhistorisch GIS.Deze exercitie
moestdeintegratievandedriedeelgebiedenvandecultuurhistoriemogelijkmaken.Tot
zover zijn er geen problemen.
Naarverwachting is deNederlandse cultuurhistorie straks,nabeëindiging van project
33a, een GIS rijker. Een systeem dat het mogelijk maakt kaarten te produceren met
daaropaangeduid de-thansbekende-cultuurhistorische waarden.Dezekaartendienen
alsuitgangspunt voor selectie van de bovengenoemde GSCW's. Maar wat gebeurt er
metdezeomvangrijkedatabasenadatdeGSCW'szijnaangewezen?Hetzoutochzonde
zijn om zo'n CHGISniet aante wenden voor andere prangende vragen aanhet adres
vande-eindelijk- samenwerkendecultuurhistorici?Hetzounaïefzijnteveronderstellen
dat deze situatie niet zal ontstaan.
Door een CHGIS te gebruiken voor andere doeleinden dan het aangeven van kleinere
GSCW's valt het buiten de doelstelling en intentie van project 33NBP. Een project
beoogtdebeantwoordingvanéénvraagenheeft eenbeperktetijdsduur, enisderhalve
niet primair bedoeld om andere vragen te beantwoorden c.q. een op zichzelf staand
systeem teontwikkeling. Alshet(neven)doel van33aisomeen CHGIStecreërenten
behoeve van toekomstigebeleidsvragen buiten project 33,danmoet dit geëxpliciteerd
worden.
IndiendeBegeleidingscommissievanmeningisdatmedebeoogdwordtdeontwikkeling
van een CHGIS, dat ookvoor andere doeleinden buiten de werkingssfeer van project
33 aangewend kan worden, dan zullen hierover duidelijke afspraken tussen de
participanten gemaakt moeten worden. Hierbij komen kwesties aan de orde als:
- wie is de 'eigenaar' van het systeem?
- wie beheert het CHGIS (SC,of ook anderen)?
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- wie is verantwoordelijk voor beheer?
- welke gegevens worden wel/niet verstrekt?
- ten behoeve van wie worden gegevens verstrekt?
- worden ook incidentele vragen i.v.m.concrete ruimtelijke ingrepen beantwoord?
- hoe worden de financiële aspecten geregeld etc?
Datdezevragenvanuithetbeleidsveldvandearcheologischemonumentenzorg gesteld
worden is geen toeval. De ROB is door de minister van WVC belast met de
archeologischemonumentenzorg. Uitdienhoofde verstrekt deROBzelf gegevens ten
behoeve van beleidsvragen, c.q. beantwoort vragen uit de maatschappij. Teneinde dit
ookindetoekomstopzorgvuldigewijze tekunnenblijven doen,is-medetenbehoeve
vandezetakvanmonumentenzorg-hetzgn.ARCHIS-systeem ontwikkeld.Hetkanniet
zozijndatparallelaanditsysteemterbeantwoordingvanvragendiehet archeologisch
(cultuurhistorisch)aspect betreffen, een tweede GISgaat ontstaan dat ten dienste staat
van gelijkluidende vragen, maar beoogt met aanlevering van gegevens het gehele
beleidsveld van de cultuurhistorie -inclusief de archeologie- te bestrijken.
Wellichtishetzinvolditonderwerpoverhetpost-33atijdperk nu aantesnijden, opdat
daarover straks geen misverstanden ontstaan, c.q. de voorgang van het project en de
noodzakelijke samenwerking tussen de drie deelterreinen van de cultuurhistorie
gefrustreerd wordt.
F.F.J. Schoort
Amersfoort, 1 juni 1992
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Aanhangsel 3 Historisch-geografische inventarisaties van gebieden

Overgenomen uit: J. Renes (1992). Historische landschapselementen. Wageningen,
DLO-Staring Centrum, rapport201.
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