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WOORD VOORAF

Ditrapportvormthetverslagvandewerkzaamheden diezijnuitgevoerd inhetkader
van het tweede gedeelte van het onderzoeksproject "Typologie op basis van
historisch-geografische karakteristieken vanhetlandschap".Ditonderzoek maaktdeel
uit van een groot project, waarin kenmerken van het landschap opnationale schaal
meteensteekproefmethode zijn geïnventariseerd enverwerkt.Ditproject valt indrie
delen uiteen:
- Desteekproefsgewijze inventarisatievanperceelsvormen inNederland (1982-1985);
- Heteerstegedeeltevanhetproject "Typologieopbasisvan historisch-geografische
karakteristieken van het landschap" (1985-1988);
- Het tweede gedeelte van het project "Typologie op basis van historischgeografische karakteristieken van het landschap" (1989-1991).
HetprojectisonderauspiciënvandeWerkgroepLandschapstypologie vandeNatuurwetenschappelijke CommissievandeNatuurbeschermingsraad uitgevoerd bijDLOStaring Centrum. Beide gedeelten van het onderzoek "Typologie op basis van
historisch-geografische karakteristieken van het landschap" werden gesteund door
de Stichting voor Sociaal-ruimtelijk Wetenschappelijk Onderzoek, die wordt
gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(N.W.O.).
Hetonderzoekwerdbegeleiddoorprof.dr.G.J.Borger(UniversiteitvanAmsterdam),
drs.AJ. Haartsen (namens deWerkgroep Landschapstypologie) enprof.drs.J.A.J.
Vervloet (DLO-Staring Centrum).
Een aanzienlijk deel van de inventarisatie van de landschapskenmerken hebben ir.
G. Hamburg, ir. WJ. Luremans en ir. P.J.M, van Herpen uitgevoerd. Zij hebben
tevens deinvoerendeautomatische verwerking vandegegevens voorhun rekening
genomen.Hierbij zijn zijondersteund doordeafdeling Kwantitatieven Methodieken,
Geografische Informatiesystemen enInformatica vanDLO-StaringCentrum,teweten
ing. Y. van Randen en ing. E.P. Sterling.
Voordestatistische aspecten vandit onderzoek isgebruik gemaakt vandeadviezen
van dr. ir. J.J. de Gruijter (DLO-Staring Centrum).
De koppeling met de gegevens uit het bestand van de Landschapsecologische
Kartering vanNederland kwam tot stand metdehulpvan drs.R.W.deWaalening.
E.P. Sterling (DLO-Staring Centrum).
Tot slot hebben beleidsmedewerkers uit deplanologische praktijk geadviseerd over
de toepassing van de gegevens, met name drs. H.F. Smit (Provincie Overijssel) en
J. Wychers (Rijksplanologische Dienst).

SAMENVATTING

Hetbelangvaninhistorisch-geografisch opzichtinteressantekenmerkenenstructuren
vanhetlandschapwordt steedsmeeronderkend,nietalleenhetbehoud van dergelijke
kenmerken en structuren, maar ook het gebruik ervan als aanknopingspunten bij
toekomstige ontwikkelingen. Erisdan ook steeds meer behoefte aan systematische
kennis over de verspreiding van dergelijke kenmerken en structuren. Het ontbreekt
vooralvooralaaneenlandelijke typologievanhetNederlandse cultuurlandschapdie
toepasbaar is in het beleid, en die als referentiekader bij de waardering van
landschappenkandienen.Ookinwetenschappelijk opzichtiseendergelijke typologie
van belang om gebieden op te sporen met overeenkomstige kenmerken, en
samenhangen tussen de verschillende landschapselementen vast te stellen.
In een voorstudie voor het project "Typologie op basis van historisch-geografische
karakteristieken vanhet landschap" iseen methode ontwikkeld omop systematisch
wijze tot een overzicht te komen van kenmerken en structuren van het landschap,
zowel van de situatie rond 1900als vanhethuidige landschap, alsmede van deveranderingen in de tussenliggende periode. Tevens is een aanzet gegeven voor het
opstellen van een typologie op basis van deze kenmerken en de samenhangen ertussen. Dezepolythematische typologie isgebaseerd opinhetlandschap aanwezige
elementen,kenmerken en samenhangen: deindelingintypengeschied van onderaf,
en niet van bovenaf zoals bij de bestaande typologieën van het Nederlandse
cultuurlandschap.
De eerste resultaten, samengesteld voor zes proefgebieden, zijn zeer bevredigend:
delandschappelijke situatiewordtgoedweergegeven,degeïnventariseerdekenmerken
bieden goede mogelijkheden voor het opstellen van de typologie en de gegevens
lijken goed bruikbaar voor de planologische praktijk. Daarom is besloten het
resterendedeelvanNederlandteinventariseren eneentypologieoptestellenvolgens
de ontwikkelde methode. Het was echter niet mogelijk de opname van geheel
Nederland binnenditproject tevoltooien.Totnutoeisongeveereen vijfde deelvan
Nederland geïnventariseerd. Dit betreft de provincies Overijssel en Utrecht en een
gedeelte van Zuid-Limburg.
Na overleg metdetoekomstige gebruikers vandegegevens zijn uitbreidingen inde
verwerking vanderesultaten aangebracht. Derastercellen, waaropde inventarisatie
is gebaseerd, bleken voor toepassing in de praktijk vaak te grof. De gevolgde
procedure biedt echter, integenstelling tot andere nationale gegevensbestanden die
gebaseerd zijn op rasters, de mogelijkheid van deze rasters af te wijken. Op basis
van de steekproefgegevens kunnen de uitkomsten op een groot aantal manieren
gepresenteerd worden. Vooral de kaarten waarop de resultaten per steekproefpunt/-cirkel in een raster van 1bij 1 kilometer worden gepresenteerd bieden goede
mogelijkheden. Daarom is aanvullend onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid
van de gegevens van bewoning en infrastructuur. Een tweede uitbreiding is de
koppeling van de gegevens met andere geografische informatiesystemen. Zowel
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binnen het DLO-Staring Centrum, alsbij andere instituten, zijn gegevensbestanden
aanwezig, die belangrijke aanvullende informatie kunnen verschaffen.
Op basis van de geïnventariseerde kenmerken is voor de genoemde gebieden een
typologie opgesteld, waarbij gebruik gemaakt isvan clusteranalyse.Hetresultaat is
een indeling van deze gebieden in "zones",die nader gedifferentieerd zijn op basis
van meer lokale kenmerken. Na vergelijking van deze indeling met reeds eerder
opgestelde landschapstypologieën van Keuning,Bijhouwer endeWerkgroep Landschapstypologie, komt duidelijk het verschil in benaderingswijze naar voren. In de
bestaandeindelingenwordtvaakuitgegaan vanideaaltypen,gebaseerdopkennisvan
bepaalde gebieden. De indelingen zijn vaak subjectief van karakter. In de nieuwe
typologie spelendergelijke aspecten geenrol.Deindelingisgebaseerd op werkelijk
aanwezige kenmerken op het gekozen tijdstip (1900). De ontwikkelde typologie is
echter in een aantal opzichten nog beperkt. Dit betreft onder meer de omvang van
hetgebiedwaaroverdetypologiekanwordenopgesteld,deselectievandekenmerken
en het koppelingsniveau (de koppeling heeft uitsluitend per steekproefpunt/-cirkel
plaatsgevonden).
Detoepassingsmogelijkheden van de resultaten zijn op twee manieren aan de orde
gesteld. In de eerste plaats is nagegaan welke informatie wordt gebruikt om
landschappen tewaardereneninhoeverredezeinformatie kanwordenverkregenmet
de steekproefsgewijze inventarisatie. In de tweede plaats is ingegaan op bestaande
plannen voor het landschap, en is gekeken of, en in hoeverre deze plannen anders
zouden zijn geweest, indien bij het opstellen ervan kon worden beschikt over dein
dit project verzamelde gegevens. Dit betreft de streekplannen van Utrecht en
Overijssel, de bodembeschermingsgebieden in de provincie Overijssel en de
"Gebieden met specifieke cultuurhistorische waarden" (GSCW's) uit het
Natuurbeleidsplan. Ook hierbij is het verschil in benadering pregnant. De
steekproefgegevens leverendenodigebasisinformatie voordergelijke plannen,soms
zelfs meer gedetailleerd. Om technische redenen is het echter nog niet mogelijk
gecombineerde kaarten samen te stellen.
Op basis van de inventarisatiegegevens ishet mogelijk gebleken een typologie van
hetlandschap optestellen.Ookvoordetoepassingindepraktijk biedendegegevens
velemogelijkheden. Voltooiingvandeinventarisatie isdaaromwenselijk. Indatgeval
zal zorgvuldig afgewogen moeten worden of alle, en zo niet, welke kenmerken
opgenomen moeten worden.Wellicht zalereenfasering indeinventarisatie moeten
worden aangebracht.
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1 INLEIDING

1.1 Voorgeschiedenis
Dehistorische geografie houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar de wijze
waarop inhet verleden deruimtelijke spreiding van elementen en structuren in het
landschaptotstandisgekomen.Onderhistorisch-geografische waardevolle elementen
en structuren verstaan we alle elementen en structuren in het landschap die ons
informatie kunnen verschaffen overde ontstaansgeschiedenis van eengebied, zoals
depercelering,dorpsvormen,opgaandebegroeiing,zoalshoutwallenenknotwilgen,
dijken, kaden, weteringen met molens of gemalen en wegen. Het belang van in
historisch-geografisch opzichtinteressantekenmerken enstructuren vanhetlandschap
wordt steeds meer onderkend, niet alleen het behoud van dergelijke kenmerken en
structuren, maar ook het gebruik ervan als aanknopingspunten bij toekomstige
ontwikkelingen. Voor eeneffectief beleid omdergelijke elementen veiligte stellen
voor de toekomst is kennis nodig over hun verspreiding. Bekend moet zijn waar
waardevolle elementen voorkomen, en welke kenmerken typerend zijn voor een
gebied. Erisbehoefte aan systematische kennis overdeverspreiding van dergelijke
kenmerken enstructuren.Hoeweldelaatstejarenveelonderzoekwordtverricht voor
streekplannen en landinrichtingsplannen, ontbreekt nog veel informatie. Zowel bij
ruimtelijke planvormers als bij historisch geografen bestaat er behoefte aan een
landelijk overzicht vandekenmerken enwaarden inhetlandschap.Ditoverzichtkan
debasisvormen vaneenlandelijke typologie vanhetNederlandse cultuurlandschap
die toepasbaar is in het beleid. Een dergelijke typologie biedt een referentiekader
bij de waardering van landschappen. Ook in wetenschappelijk opzicht is een
dergelijke typologie van belang, om gebieden op te sporen met overeenkomstige
kenmerken, en samenhangen tussen de verschillende landschapselementen vast te
stellen.
Bestaandetypologieën, zoalsdieondermeerdoorKeuning(In:AtlasvanNederland,
1963-1977)en Bijhouwer (1971, 1977) zijn opgesteld, blijken indepraktijk niet te
voldoen. Een belangrijke reden is dat het landschap van bovenaf wordt ingedeeld.
De typologieën zijn erg globaal van karakter. De opgestelde typen zijn niet altijd
in overeenstemming metdewerkelijkheid, zijbeslaanvaakslechtseen beperkt deel
vandeaangegevengebieden.Overgangsvormen tussendeverschillendetypen blijven
buiten beschouwing. Bovendien voldoen bestaande typologieën niet door het niet
consequent hanteren van de indelingscriteria. Sommige typen zijn gebaseerd op de
voorkomende bewoningsvorm, terwijl bij andere typen de percelering of het
grondgebruik een doorslaggevende rol spelen.De bestaande landelijke typologieën
zijn bovendien onvoldoende gedetailleerd voor een toepassing in de ruimtelijke
ordening(Renes, 1982,p.25en26).Tevens zijn erdelaatstejarennieuweinzichten
ontwikkeld dievroegere opvattingen overdegeschiedenis vanhet landschap opeen
aantalpuntenhebbengewijzigd. Voordemeestebestaandetypologieëngeldtdaarom
dat de denkbeelden waarop zij zijn gebaseerd inmiddels achterhaald zijn door de
nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Aanpassing is dus noodzakelijk. De
Werkgroep Landschapstypologie heeft daarom een nieuwe typologie van het
13

Nederlandse cultuurlandschap ontwikkeld (Barends, et al. 1986, 1988). Ook deze
indeling is echter deductief en zeer globaal.
Indetwee voorstudies vandit onderzoeksproject iseen methode ontwikkeld omop
systematisch wijze tot een overzicht tekomen vankenmerken en structuren vanhet
landschap, zowel voor de situatie rond 1900 als voor de huidige situatie, alsmede
van de veranderingen in de tussenliggende periode. In eerste instantie zijn in het
project "Steekproefsgewijze inventarisatie van perceelsvormen in Nederland" alle
relevante kenmerken van de percelering in Nederland in kaart gebracht (Barends,
1987). In het eerste deel van het project "Typologie op basis van historischgeografische karakteristieken van het landschap" zijn vervolgens voor een aantal
proefgebieden op dezelfde wijze de kenmerken van bewoning en infrastructuur
hieraan toegevoegd. Tevens is een aanzet gegeven voor het opstellen van een
typologie opbasisvandezekenmerkenendesamenhangenertussen(Barends,1988).
Deze polythematische typologie is gebaseerd op in het landschap aanwezige
elementen,kenmerken ensamenhangen:deindelingintypengeschiedtvan onderaf,
en niet van bovenaf, zoals bij de bestaande typologieën van het Nederlandse
cultuurlandschap. De typologie is opgesteld voor het jaar 1900, vóór de grote
landschappelijke veranderingen in deze eeuw. Een voordeel van dit tijdstip is dat
het landschap van 1900 vastligt, zodat de typologie ook in de toekomst bruikbaar
blijft. Doordeveranderingen inhetlandschaphierbijtebetrekken,istoepassingvan
detypologie inhet ruimtelijk beleid voorhethuidigelandschap mogelijk. Deeerste
resultatenindezesproefgebieden zijn zeerbevredigend.Delandschappelijke situatie
van de gebieden wordt goed weergegeven, de geïnventariseerde kenmerken bieden
goedemogelijkheden voorhetopstellen vandetypologieendegegevenslijken goed
bruikbaar voor de planologische praktijk (Barends, 1988, pp. 185-186).

1.2 Doel van het vervolgonderzoek
Het doel van het vervolgonderzoek is gegevens te verzamelen over de
historisch-geografische kenmerkenenstructurenvanhetlandschapvoorhetresterende
deel van Nederland, omtot een nationaal overzicht te komen en een typologie van
het Nederlandse landschap op te stellen. Centraal hierbij staan de planologische
toepassingsmogelijkheden. De typologie dient als referentiekader om waarden als
zeldzaamheid,kenmerkendheid enmatevanveranderingvanhetlandschaptekunnen
bepalen en moet aanknopingspunten bieden voor toekomstige ontwikkelingen.
Daarnaast zal deze inductieve typologie, gebaseerd op aanwezige kenmerken en
structuren in het landschap, vergeleken worden met reeds bestaande, deductieve
typologieën van het cultuurlandschap.

1.3 Opzet van het onderzoeksproject
Voor de landelijke inventarisatie van dehistorisch-geografische kenmerken die als
basismoetdienen voordeoptestellenpolythematische typologie,wordtdemethode
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gebruikt zoals die ontwikkeld isin de beide voorstudies, waarin kenmerken van de
percelering voor geheelNederland zijn opgenomen enkenmerken vanbewoningen
infrastructuur voor zes proefgebieden (Barends, 1987 en 1988).
Opzet
In deoorspronkelijke opzetvan ditproject wasvoorzien indeinventarisatie vande
kenmerken van bewoning en infrastrucuur van de rest van Nederland. In deze
inventarisatie was een fasering aangebracht. Indeeerste fase zoueen groter gebied
geïnventariseerd worden, omdetoepassingsmogelijkheden tekunnen onderzoeken.
Gedacht is hierbij aan een of twee gehele provincies. Vervolgens moesten die
landschappen die nog niet eerder in de inventarisatie aan bod zijn geweest, onder
deloepgenomen worden.Eennaderetoetsingvandemethodeindezelandschappen
washiermeemogelijk. DaarnazouhetresterendedeelvanNederlandinkaartworden
gebracht.
Voor de afstemming op de planologische praktijk zou contact gezocht worden met
instanties diedergelijke gegevensgebruiken,zoalsdeRijksplanologische Dienst,de
Provincies of Provinciaal Planologische Diensten, Staatsbosbeheer en de
Landinrichtingsdienst. Voor het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
degegevens zou voor een aantalgebieden worden nagegaan wat hetbeleid zou zijn
geweest, indien bij het opstellen van de plannen kon worden beschikt over de
gegevens van de steekproefsgewijze inventarisatie.
Nadat de inventarisatie van Nederland was voltooid, zou een typologie worden
opgesteld.Dezetypologiekondangeconfronteerd wordenmetbestaandetypologieën.
Herziene opzet
In de loop van het project bleek een aanpassing van de oorspronkelijke opzet
noodzakelijk. Om organisatorische redenen bleek de inventarisatie van geheel
Nederland niet haalbaar. Gekozen is om binnen dit project in ieder geval de
inventarisatie van de provincies Overijssel en Utrecht, en van een deel van ZuidLimburg te realiseren. Tevens werd het wenselijk geacht de verwerking van de
verzamelde gegevens ten opzichte van de eerder ontwikkelde verwerkingsmethode
uit te breiden. Hierbij speelde de toepassing van de resultaten een belangrijke rol,
maar ook de nieuwe technische mogelijkheden die zich sinds de aanvang van het
gehele onderzoeksproject hebben voorgedaan. Het overige deel van de opzet is
ongewijzigd. De typologie, de toetsing hiervan en de toepassing van de resultaten
zijn echter beperkt gebleven tot de geïnventariseerde gebieden.

1.4 Opbouw van het rapport
In dit rapport worden allereerst de manier waarop de gegevens verzameld zijn, en
de veranderingen die hierin ten opzichte van de vorige projecten zijn aangebracht,
toegelicht (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verwerking van de
verzamelde gegevens, waarbij de nieuwe technische mogelijkheden centraal staan.
Vervolgens komt de historische-geografische typologie aan de orde (hoofdstuk 4).
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Nadat is ingegaan op de gekozen werkwijze, worden de opgestelde indelingen van
Overijssel, Utrecht en Zuid-Limburg besproken. Ook de toetsing van deze nieuwe
indelingenkomtaandeorde.Totslotwordtingegaan opde toepassingsmogelijkheden
vandegegevens,inhet algemeen enmeer specifiek voor streekplannen, "Gebieden
metspecifieke cultuurhistorischewaarden"(GSCW's)en bodembeschermingsgebieden
(hoofdstuk 5). Conclusies en aanbevelingen besluiten dit rapport.
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2 GEGEVENSVERZAMELING

2.1 Inventarisatiemethode
Debasisvoordeinventarisatiemethode isgelegd inhetproject "Steekproefsgewijze
inventarisatie vanperceelsvormeninNederland" (Barends, 1987).Dekenmerkenvan
de percelering zijn in dat project zowel voor de huidige situatie als voor 1900
geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van topografische kaarten. Van rond
hetjaar 1900bestaan voorheelNederland topografische kaarten schaal 1:25000,
diegoedvergelijkbaar zijn metdemodernetopografische kaarten.Dewerkwijze van
de steekproefsgewijze inventarisatie is als volgt. Opde recente topografische kaart
schaal 1 : 25 000 wordt per vierkant van 5 bij 5 kilometer met 16 punten een
steekproef van 16 percelen genomen. Deze 16 punten liggen binnen het
inventarisatievierkant steeds op dezelfde plek. De percelen zijn benoemd naar een
groot aantal kenmerken, o.m.de vorm, de regelmatigheid, de aard van de grenzen,
de omvang en het grondgebruik. Vervolgens zijn deze percelen teruggezocht opde
kaartvanrond 1900enopnieuwbenoemd.Ookzijndeveranderingen diezichtussen
1900 en de huidige situatie hebben voorgedaan, aangegeven. Op basis van de
steekproef kan de oppervlaktefractie van depercelen, die ineen bepaalde categorie
vallen geschat worden.
In de voorstudie van het huidige onderzoeksproject is een methode ontwikkeld om
naast de kenmerken van de percelering, ook kenmerken van bewoning en patroon
van wegen, dijken en waterlopen, met dezelfde steekproef te inventariseren, om
samenhangen tussen deze verschillende aspecten vanhet landschap opte sporen en
om tot een typologie te kunnen komen (Barends, 1988). Aangezien bewoning en
wegen, dijken en waterlopen, in tegenstelling tot de percelering, niet vlakdekkend
voorkomen,maarrespectievelijke punt-enlijnelementen zijn,kunnendekenmerken
hiervan niet met een punt op de kaart worden geselecteerd. Daarom zijn voor de
inventarisatievandezeaspectencirkelsronddesteekproefpunten getrokken.Binnen
deze cirkels zijn de kenmerken benoemd. Voor een overzicht van alle kenmerken
zie aanhangsel 1.
Bijdeaanvangvanditonderzoek warendekenmerkenvandeperceleringvoorgeheel
Nederland geïnventariseerd. De kenmerken van bewoning en wegen, dijken en
waterlopen waren slechts voor zes proefgebieden opgenomen (zie fig. 1).

2.2 Wijzigingen in de opname
2.2.1 Selectie van de kenmerken
Voor dekeuze van dekenmerken van bewoning enpatronen van wegen, dijken en
waterlopen bestondentweeuitgangspunten.Indeeersteplaatsmoetenzij informatie
geven over de genese van het landschap en onderscheidend zijn voor de
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bestaandeverschillen inontstaansgeschiedenis enuiterlijk. Indetweedeplaatsmoeten
dekenmerken,aangezien zijookvoordesituatievanrondhetjaar 1900opgenomen
moetenworden,afleesbaar zijn vandetopografische kaarten.Indevoorstudieisaan
de hand van de ontstaansgeschiedenis van in historisch-geografisch opzicht
verschillende gebieden nagegaan, welke kenmerken voor deze inventarisatie in
aanmerking komen. Vervolgens zijn dezekenmerken geoperationaliseerd, om zete
kunnen "meten" vanaf de topografische kaarten. Deresultaten zijn tot slot getoetst
aan de hand van onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de diverse
landschappen in de proefgebieden.
Voordatmetdeinventarisatievandekenmerkenvanbewoningenvanwegen, dijken
enwaterlopeninhetresterendedeelvanNederland isbegonnen,isnogeensnagegaan
of alle historisch-geografisch relevante kenmerken van het landschap in de
inventarisatie zijn opgenomen. Hiervoor zijn de recent verschenen beschrijvingen
vande 11doordeWerkgroep Landschapstypologie onderscheiden landschapstypen
(Barendsetal.,1986en 1988)gebruikt.Nagegaanisofdedaarinals onderscheidend
aangemerkte kenmerken van bewoning en infrastructuur in de inventarisatie tot
uitdrukking komen. Een beperking hierbij is dat deze kenmerken wel op de
topografische kaart te onderscheiden moeten zijn. Vervolgens zijn alle kenmerken
die in de voorstudie waren opgenomen, en die nog niet nader uitgewerkt waren,
alsnog bekeken om na te gaan of de verkregen uitkomsten aan de verwachtingen
voldoen en zinvolle resultaten geven, met name voor de toepassing in de praktijk.
Ineersteinstantie zijn alleen deafzonderlijke kenmerken uitgewerktper proefgebied
en voor zowel 1900 als 1980. Samenhangen of veranderingen zijn hier buiten
beschouwinggebleven,omdataangenomen isdatalsdekenmerken opzichrelevante
informatie geven, ook de samenhangen tussen de kenmerken relevant zullen zijn.
Naar aanleiding van de resultaten van deze uitwerkingen is de methode op enkele
punten bijgesteld.
Bij de uitwerking bleek de opname van de wegbeplanting niet consequent te zijn
opgezet. Berekening van het aandeel van elke soort beplanting bleek niet goed
mogelijk, aangezien in sommige gevallen meer soorten beplanting tegelijk voorkwamen.Indatgevalisindeoorspronkelijke opzetdelengtevandediverse soorten
beplanting afzonderlijk aangegeven.Hierdoorwordtechterdesomvandelengteper
soort wegbeplanting groter dan de totale lengte. Om dit te voorkomen is besloten
combinatiecategorieën inte voeren van bijvoorbeeld houtwallen incombinatie met
bomenrijen ofheggennaastbomenrijen. Delengtewordtnuper combinatiecategorie
aangegeven. Ookbijdeopnamevandijkbeplanting heeft eendergelijke aanpassing,
in de vorm van combinaties, plaatsgevonden.
Pleinen binnen kernen, lineaire nederzettingen en steden bleken niet eenduidig met
de ontwikkelde methode te inventariseren. Pleinen zijn namelijk niet altijd even
duidelijk te onderscheiden op de topografische kaart schaal 1 :25 000.Daarom is
dit kenmerk vervallen.
Na overleg met vertegenwoordigers uit de ruimtelijke ordening is besloten voor de
steekproefpunten deliggingbinnenverschillendesoortengebieden,zoalsprovincies,
landinrichtings- of ruilverkavelingsgebieden e.d. aan te geven. Hierdoor is het
19

mogelijk deresultaten bijdeuitwerkingnadertespecificeren. Hetisniet noodzakelijk
dit aspect in de inventarisatie zelf op te nemen, maar het kan naderhand aan het
gegevensbestand worden toegevoegd, door met de computer de ligging van de
steekproefpunten te confronteren met de grenzen van dergelijke gebieden.

2.2.2 Beperking van het geïnventariseerde gebied
In de oorspronkelijke opzet was in de inventarisatie een fasering aangebracht (zie
paragraaf 1.3.).Naar aanleidingvancontacten metbeleidsmedewerkers uitderuimtelijke ordening is besloten de eerste fase van het onderzoek te beginnen met de
inventarisatie van de provincies Overijssel en Utrecht. Om na te gaan of de ontwikkelde methode in alle typen landschappen goede resultaten oplevert, zouden
vervolgens in detweede fase van de inventarisatie de landschapstypen dienog niet
of onvoldoende aan bod zijn gekomen in de voorstudie, geïnventariseerd worden.
Dit betreft de volgende typen:
- kampontginningen met plaatselijk essen;
- heideontginningen en bossen;
- droogmakerijen;
- lössontginningen;
- rivierterrasontginningen;
- duinen en duinontginningen;
- jonge zeekleipolders.
Aangezienkampontginningen metplaatselijk essen,heideontginningen enbossenen
droogmakerijen zowelinOverijssel alsinUtrecht inruimemate aanwezig zijn, zou
in deze tweede fase de voorrang gegeven worden aan de andere bovengenoemde
landschapstypen. Tot slot zou de rest van Nederland aan bod komen.
Deze opzet bleek niet haalbaar. In de eerste plaats verliep de inventarisatie van de
kenmerken van bewoning en wegen, dijken en waterlopen langzamer dan in de
oorspronkelijke opzetwasvoorzien.Detijdsplanning wasgebaseerd opervaringen,
opgedaan bij de inventarisatie van de zes proefgebieden in de voorstudie. De
landschappelijke structuur van een groot deel van het nu te inventariseren gebied
bleekechter veelingewikkelder dandievandeproefgebieden. Ditgeldtvooralvoor
Twente en Salland, waar per opnamecirkel veel meer elementen aanwezig waren,
dan in de genoemde proefgebieden. In gebieden als de Krimpenerwaard of de
Veenkoloniën zijn cirkels die in de lintbebouwing liggen, qua bewoning en
infrastructuur geheelgevuld,maarcirkelsinhetbuitengebied zijn vrijwel "leeg"aan
kenmerken. In Twente en Salland worden in vrijwel elke steekproefcirkel
bewoningsaspectenenkenmerken vanwegen,dijken enwaterlopen aangetroffen. In
fig.42komtditverschilinhoeveelheid aanlijnelementen duidelijk naarvoren. Voor
een groot deel van het landschap van de rest van Nederland, zoals Noord-Brabant
en Gelderland (Veluwe, Achterhoek), geldt hetzelfde. In de tweede plaats is er in
de oorspronkelijk opzet vanuitgegaan dat er voor de inventarisatie twee full-time
medewerkers aangetrokken zouden worden.Helaasbleekditnietmogelijk. Vooreen
deel isdit probleem ondervangen door stagiaires aan te stellen. De begeleiding van
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deze stagiaires vergde meer tijd dan oorspronkelijke was voorzien. Ten derde is er
meer tijd dan voorzien besteed aanhet ontwikkelen vannieuwe procedures voorde
uitwerking van de gegevens (zie hoofdstuk 3).
Deinventarisatie isdaarombeperktgebleventotdeprovincies Overijssel en Utrecht,
en een deel van Zuid-Limburg. De twee eerste gebieden zijn gekozen voor de
uitwerking voor de praktijk. Het laatste gebied is in de eerste plaats uitgekoezen
omdatwijkt het landschap hier, het type van de lössontginningen, op veel aspecten
afwijkt van de rest van Nederland. Van belang is het daarom na te gaan of de ontwikkeldemethodeookinditlandschapstypedeaanwezigekenmerkengoed weergeeft.
In de tweede plaats is in opdacht van de Provinciaal Planologische Dienst van
Limburg voor dit gebied een vlakmatige inventarisatie van landschappelijke
kenmerken uitgevoerd, zodat toetsingvan deuitkomsten vande steekproefsgewijze
opname mogelijk is (Renes, 1988).Tot slot wordt gewerkt aanhet ontwikkelen van
een historisch-Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarbij dit deel van ZuidLimburgalsproefgebied isuitgekozen.Onderzocht isofkoppeling vanonzegegevens
met dit GIS mogelijk is. Nagegaan is of de resultaten van de steekproefsgewijze
opnameextrainformatie kunnen gevenvoorditGIS,ofandersom:geeft hetGISeen
aanvulling op het verzamelde gegevensbestand in dit project?
Behalve aan de inventarisatie van deze nieuwe gebieden is ook tijd besteed aan
controle van de reeds geïnventariseerde zes proefgebieden, en van de voltooide
opname van de percelering van geheel Nederland. Hiervoor zijn standaardcontroleprogramma's ontwikkeld, dienadeinvoervandegegevenskunnen worden
afgewerkt, om inconsistenties in het gegevensbestand op te sporen. De beide
gegevensbestanden kondenmetdezecontroles opdetailsworden aangepastennader
geperfectioneerd.

2.3 Resultaat
In aanhangsel 1 zijn alle geïnventariseerde kenmerken van de percelering, de
bewoning en van het patroon van wegen, dijken en waterlopen op een rij gezet.
De stand van zaken van de inventarisatie van de kenmerken van bewoning en het
patroon van wegen, dijken en waterlopen, bij het afronden van dit project wordt
weergegeven in fig. 2.Deze kaart geeft een overzicht van het tot nu toe geïnventariseerd gebied.
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3 VERWERKING VAN DE GEGEVENS

3.1 Ideevorming
Zowel inhetproject "Steekproefsgewijze inventarisatie vandeperceelsvormen" als
indevoorstudievanditproject isbijdeverwerkingvanderesultatensteedsgekozen
voorweergavevanderesultatenindevormvangemiddeldewaarden.Dezewaarden
werden berekend perinventarisatievierkant van5bij5kilometer, ofvooreengroter
gebied als geheel, bijvoorbeeld per provincie of proefgebied. Het resultaat kon
gepresenteerd worden ineentabelmetwaardenpergebied en/of perjaar. Daarnaast
werden verspreidingskaarten samengesteld, metwaardenper inventarisatievierkant,
weergegeven in klassen. De betrouwbaarheid van deze steekproefuitkomsten is
bepaald en getoetst. Alhoewel de uitkomsten per inventarisatievierkant slechts op
16 waarnemingen gebaseerd zijn, bleken zij toch zeer bevredigend.
Na overleg met potentiële gebruikers van deze gegevens, onder meer van de Rijksplanologische Dienst en de Provincie Overijssel (zie ook aanhangsel 4),bleek voor
de weergave van de resultaten op kaart de celgrootte van 25 km2 toch te grof. Dit
is zeker het geval op provinciaal niveau, maar ook op nationale schaal werd het
kaartbeeld opditpunt negatief beoordeeld. Gezocht isdan ooknaar mogelijkheden
omderesultaten opeenanderemanier,geografisch meergedetailleerd,weertegeven.
In tegenstelling tot andere bestanden die gebaseerd zijn op rastercellen, biedt de
steekproefsgewijze opname de mogelijkheid van deze rastercellen afte wijken. Dit
kan door de uitkomsten niet per inventarisatievierkant, gebaseerd op 16
steekproefpunten, maar voor andere gebieden te berekenen.
Ook de nieuwe technische mogelijkheden die sinds de beide voorstudies zijn ontwikkeld, hebben bij de nieuwe verwerking van de gegevens een belangrijke rol
gespeeld. Dit betreft nieuwe programmatuur voorhet samenstellen van de kaarten.
Bij de keuze van de presentatie speelt de betrouwbaarheid van de gegevens een
belangrijke rol. Daarom is hieraan opnieuw aandacht besteed.

3.2 Nieuwe aspecten voor de verwerking
3.2.1 Mogelijkheden om andere kaarten te maken
Doorhet verlaten vanhet uitgangspunt, dat dekaarten gebaseerd moeten zijn opde
rastercellen van 5 bij 5kilometer, neemt het aantal mogelijkheden voor de samenstelling van kaarten sterk toe. Verschillende soorten kaarten zijn bekeken. Hierbij
kan een onderverdeling worden gemaakt in kaarten gebaseerd op andere rasters en
kaarten met vloeiende lijnen.
Aangezien de kaarten, gebaseerd op de rastercellen van 25 km2, te grof werden
gevonden,isgezochtnaarmogelijkheden omkaartenvoorkleinererastercellen samen
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te stellen.Hiervoorbestaantweemogelijkheden. Bijdeeerstemogelijkheid worden
de uitkomsten in die kleinere rastercellen gebaseerd op minder steekproefpunten/cirkels, of zelfs opéén waarneming. De tweede mogelijkheid vormt de berekening
vaneensoortvoortschrijdend gemiddelde,waarbijdeuitkomstwordtbepaaldopbasis
van hetzelfde of een groter aantal waarnemingen. Deze uitkomst wordt telkens
weergegeven in de middelste, kleinere,rastercel. Het voordeel van deze werkwijze
is dat de betrouwbaarheid niet afneemt, aangezien deuitkomsten gebaseerd zijn op
meer steekproefpunten/-cirkels. Indit gevalisechter weliswaar sprakevan kleinere
rastercellen, deuitkomsten zijn gemiddelden over een groter gebied. Hierdoor iser
inruimtelijk opzicht sprake van een vervlakking vanhetresultaat. Voordeel vande
eerstgenoemde werkwijze is een ruimtelijk meer exacte weergave. In statistisch
opzicht zijn de gegevens minder betrouwbaar.
Verschillende mogelijkheden zijn uitgeprobeerd. In de eerste plaats is gedacht aan
rasters van 2,5 bij 2,5 km, waarbij het oorspronkelijk inventarisatievierkant wordt
opgedeeld in vier kleinere. De waarden in deze rastercellen zijn dan gebaseerd op
degegevens van 4 steekproefpunten/-cirkels. In de tweede plaats kunnen in rasters
van 1,25 bij 1,25 km,d.w.z.eenonderverdeling vanhet inventarisatievierkant in 16
vlakken,degegevenspersteekproefpunt/-cirkel weergegevenworden,dusgebaseerd
op één waarneming. In beide celgrootten kan ook het voortschrijdend gemiddelde
worden weergegeven door bijvoorbeeld de 8omliggende cellen in de berekeningen
mee te nemen. Tot slot zijn de gegevens weergegeven in rastercellen van 1km ,
waarbij deuitkomsten eveneens perpunt/cirkel worden bepaald, echter nu vertaald
naar de dichtsbijzijnde kilometercel. Van de 25 kilometercellen in een
inventarisatievierkant van 5bij 5kilometer worden er slechts 16gevuld. De andere
cellen blijven leeg, of erkanhiervoor een waarde bepaald worden door interpolatie
van degegevens van de omringende cellen. In dit laatste geval kunnen de waarden
van alle cellen door interpolatie van de uitkomsten van een van te voren vast te
stellen aantal omringende steekproefpunten/-cirkels worden bepaald, of slechts de
waardenvande"lege"kilometercellen.Hetvoordeelvanweergavevanderesultaten
per 1km2, is dat dit koppeling met andere gegevensbestanden mogelijk maakt (zie
paragraaf 3.3.)
Voorhet samenstellen van kaartenmetvloeiende lijnenmetde steekproefgegevens
bestaan eveneenstweemogelijkheden. Indeeersteplaatskanwordenuitgegaan van
bestaande grenzen of van vooraf te bepalen gebieden. Voor deze gebieden kunnen
de uitkomsten worden berekend op basis van gegevens van de steekproefpunten/cirkels die binnen de grenzen van deze gebieden voorkomen, zoals voor
ruilverkavelings-/landinrichtingsgebieden, bodembeschermingsgebieden,provincies,
gemeenten, bodemkundige eenheden enz. Binnen de grenzen van deze gebieden
kunnenmetrasters ofkleurendeverschillendewaarden opkaartworden aangegeven.
In de tweede plaats kunnen kaarten met vloeiende lijnen worden vervaardigd
gebaseerd op de gegevens zelf. Door interpolatie van de uitkomsten per
steekproefpunt/-cirkel kunnengroteregebiedenmetovereenkomstigewaardenworden
afgegrensd. Voor de begrenzing van dergelijke gebieden worden zogenaamde
"isolijnen" getrokken, analoog aan de hoogtelijnen op de topografische kaart die
eveneens op puntwaarnemingen gebaseerd zijn, namelijk de hoogtepunten.
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3.2.2 Betrouwbaarheid
Indebeidevoorafgaande onderzoeksprojecten isdebetrouwbaarheid vandegegevens
nagegaan. Om inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van de steekproef is het
betrouwbaarheidsinterval berekend. Dit betrouwbaarheidsinterval geeft de waarden
weer, waartussen dewerkelijke uitkomst meteen bepaalde zekerheid ligt. Voor een
aantal aspecten zijn de betrouwbaarheidsintervallen berekend. Daarnaast zijn deze
betrouwbaarheidsintervallen getoetst door een vergelijking van de werkelijke
uitkomsten (van een vlakdekkende inventarisatie) met die van de steekproef. In de
meeste gevallen vielende afwijkingen van desteekproef binnen degrenzen vanhet
betrouwbaarheidsinterval (Barends, 1987,p. 35 e.v. en Barends, 1988,p. 86e.V.).
Inhethuidigeonderzoekisnogeensnadernaardebetrouwbaarheid vandesteekproef
gekeken, om te bepalen of in alle gevallen uitgegaan moet worden van de 16
steekproefpunten/-cirkels, of ook minder punten/cirkels gebruikt konden worden.
Hierdoor kan een indruk worden verkregen van de betrouwbaarheid van verspreidingskaarten met kleinere rastercellen. Ook in dit project is naast de berekeningen
van diverse betrouwbaarheidsintervallen een toetsing van deresultaten uitgevoerd.
Na overleg met een statisticus van het DLO-Staring Centrum is besloten voor een
aantal kenmerken het betrouwbaarheidsinterval tebepalen met deresultaten van 10
inventarisatievierkanten,gekozeninverschillendegebieden.Hierdoorkrijgen weeen
indrukvandeverschilleninditbetrouwbaarheidsinterval bijverschillendeuitkomsten.
Bijdebewoning,maarookbijdewegen,dijken enwaterlopen,kunnendeuitkomsten
regionaal nogalverschillen integenstelling totdekenmerken vandepercelering die
overal in Nederland voorkomen. Gekozen is voor een inventarisatievierkant in elk
van de zes proefgebieden uit het vorige project. Tevens zijn min of meer verspreid
over de provincie Overijssel vier inventarisatievierkanten geselecteerd.
Dit resulteerde in de volgende serie inventarisatievierkanten:
07B2 - in het Gronings terpengebied;
11F2 - in het Westerkwartier;
17F2 - in de Gronings-Drentse veenkoloniën;
21E1 - in Overijssel (noord-west);
27F2 - in Overijssel;
28F4 - in Overijssel (noord-Twente);
34E1 - in Overijssel (zuid-Twente);
38D3 - in de Krimpenerwaard;
39G2 - in het Gelders rivierengebied;
49F2 - in westelijk Noord-Brabant.
Daarnaast zijn de kenmerken geselecteerd waarvoor het betrouwbaarheidsinterval
berekend is. Belangrijk voor deze selectie is de manier waarop de kenmerken zijn
opgenomen en verwerkt. De resultaten van de steekproef worden namelijk op verschillendemanierensamengesteld,intoenemendematevandetaillering.Alsbovenste
niveau kunnen resultaten gezien worden die direct uit het gehele bestand worden
geselecteerd. Eenvoorbeeld hiervan isdeoppervlakte aanbebouwdekommen ofde
lengte van de wegen. Bij een nadere specificering van de vraagstelling, wordt een
selectiegemaaktuiteendeelbestand,bijvoorbeeld devormvandelineairebewoning
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of het aantal bochten in de onverharde wegen. Het deelbestand wordt in het eerste
geval gevormd door de lineaire bewoning en in het tweede voorbeeld door de
onverharde wegen. Bij een dergelijke vraagstelling wordt de "onnauwkeurigheid"
van deuitkomsten over de vorm nog eens opgeteld bij de "onnauwkeurigheid" van
de uitkomsten van de lineaire bewoning en de onverharde wegen. Vervolgens kan
nog specifiekere informatie opgevraagd worden, bijvoorbeeld de samenhang van
rechtelintbebouwing metverschillendetypendijken. Degevraagdekenmerkenkomen
insteedsmindermatevoor,enhebbeneensteedskleinereverspreiding overonsland.
Dit maakt de trefkans binnen de steekproef kleiner. Dit is van grote invloed op de
betrouwbaarheid.
Voor de berekening van de betrouwbaarheidsintervallen is gekozen voor een serie
kenmerken vandewegen,intoenemende matevandetaillering.Aangenomen wordt
dat soortgelijke kenmerken van dijken en waterlopen een vergelijkbaar betrouwbaarheidsinterval zullenhebben.Aangezien bewoningeengeheelanderemaniervan
opname en verwerking kent, is daarnaast een reeks kenmerken van bewoning
geselecteerd, ook weer in toenemende mate van detaillering.
Kenmerken waarvoor het betrouwbaarheidinterval is bepaald zijn:
Wegen:
- lengte van de wegen;
- aantal bochten per kilometer;
- aandeel (%) onverharde wegen ten opzichte van de totale weglengte;
- wegbeplanting: aandeel (%) wegen met bomenrijen ten opzichte van de totale
weglengte.
Bewoning:
- dichtheidvandeverspreidebewoning (uitgedrukt inaantalwooneenheden perha);
- aandeel van kernen, d.w.z. het oppervlak kernen ten opzichte van de totale
oppervlakte binnen de cirkels;
- aandeel kernen met een onregelmatig raster (de oppervlakte van de kernen met
een onregelmatig raster ten opzicht van de totale oppervlakte kernen);
- aandeel kromme lineaire bewoning (de oppervlakte van de kromme lineaire
bewoning ten opzichte van de oppervlakte lineaire bewoning).
Het betrouwbaarheidsinterval is berekend met de volgende formule:
het 95% betrouwbaarheidsinterval= x ± t095.s/vAT
waarin
x =gemiddelde
s = standaardafwijking
n =aantal (16)
t095 = t-waarde van de Student-verdeling
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Dezeformule isechteralleen vantoepassingalsdeuitkomsten directuitdegegevens
wordenberekend.Alsdeuitkomsten vooreendeelverzameling worden bepaald,dan
is een andere standaard-afwijking van toepassing. Deze standaardafwijking is
berekend met de volgende formule:
sr = r V s|/y 2 + s-2/x2
waarin:
x = dichtheid van de wegen (km/ha)
y =dichtheid van de onverharde wegen (km/ha)
r =fractie onverharde wegen = ylx
s~f = Syln
Debetrouwbaarheidsintervallen zijn metdezeformules berekend,voor verschillende
omvangvandepopulatie,voor 16,voor9envoor4steekproefpunten/-cirkels. Voor
een aantal aspecten zijn de resultaten van de berekeningen van de betrouwbaarheidsintervallen weergegeven in aanhangsel 2. De berekende betrouwbaarheidsintervallen zijn in veel gevallen enorm breed en de nauwkeurigheid van
de gegevens daarmee zeer gering. Deze grote onnauwkeurigheid valt te verklaren
doordat indegekozen inventarisatievierkanten nogalwatwaarnemingen ontbreken.
Integenstellingtotdegegevensvandepercelering dieweminofmeer vlakdekkend
over ons land aantreffen, komen bewoning en infrastructuur ruimtelijk veel meer
geconcentreerd voor.Kernenenlineairebewoningnementenopzichtevanhetgehele
oppervlak vaneengebied ofinventarisatievierkant slechts eenbeperkte oppervlakte
in. De bewoning met de bijbehorende kenmerken wordt slechts in één of enkele
cirkels aangetroffen, terwijl zijontbreektinderestvanhetgebied.Hetverschiltussen
deuiterste waarden binnen een gebied of cel,en daarmee de standaardafwijking, is
daarom erg groot. Deze standaarddeviatie bepaalt mede de breedte van het
betrouwbaarheidinterval. Een grote onnauwkeurigheid van een gemiddelde waarde
voor een inventarisatievierkant of ander gebied ligt daarmee voor de hand. Bij
berekening van dergelijke gemiddelde waarden voor deinventarisatievierkanten of
andere(grote)gebiedenissprakevaneensterkevervlakkingvandeuitkomst.Omdat
wij in veel gevallen meer geïnteresseerd zijn in de ligging van de verschillende
aspectenenkenmerken,iseendergelijke gemiddeldewaardeookmindervanbelang.
De ruimtelijke spreiding van de kenmerken wordt beter weergegeven, indien van
kleinere eenheden of gebieden wordt uitgegaan. Ondanks de in statistisch opzicht
grote onbetrouwbaarheid vandezeweergave,geven wijdaaromtoch indiegevallen
de voorkeur aan presentatie van de gegevens voor dergelijke kleinere eenheden, of
zelfs persteekproefpunt/-cirkel. Inditlaatstegeval,bijpresentatievandeuitkomsten
per steekproefpunt/-cirkel, is het aantal waarnemingen 1. Gezien de formule voor
de berekening van het betrouwbaarheidsinterval wordt bij dit aantal (n) het
betrouwbaarheidsinterval enorm groot. In feite is er in dit geval geen sprake meer
van een steekproef, maar van de presentatie van puntwaarnemingen.
Aangezien de berekeningen van de betrouwbaarheidsintervallen voor dit doel,
weergave van resultaten voor kleinere eenheden of per steekproefpunt/-cirkel, te
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weiniginformatie omtrentdebetrouwbaarheid vandegegevensverschaffen, hebben
wij een nadere toetsing van de resultaten per steekproefpuntl-cirkel uitgevoerd.
Daartoe hebben wij gekozen voor een vergelijking van de uitkomsten van de
steekproefsgewijze inventarisatie met de werkelijke situatie. Naast de mate van
voorkomen van een verschijnsel is voor ons ook de ligging ervan binnen het
inventarisatievierkant vanbelang.Voordetoetsinghebbenwijdaaromgekozen voor
deopnamevandespoorwegen,aangeziendezebinneneeninventarisatievierkant niet
mooiverspreid,maarzeergeconcentreerd voorkomen.Naastdematevanvoorkomen
is daarom de ligging eveneens interessant. De spoorwegen in Overijssel zijn per
opnamecirkel (binnen cellen van 1km2) inkaart gebracht (zie fig. 3).Nagegaan is,
doorvergelijking vandezekaartmeteenkaartwaaropallespoorwegen in Overijssel
staan aangegeven (fig. 4) in hoeveel cellen de spoorwegen zijn aangetroffen, en in
hoeveel cellen erspoorwegen aangegeven hadden moeten worden,indien er sprake
wasvaneenvolledigopname.Uitdezevergelijking bleekdatin 113kilometercellen
spoorwegen staanaangegeven,terwijl diterinwerkelijkheid bijeenvolledigeopname
203 zouden moeten zijn. 56% van de spoorwegen is in de opname aanwezig.
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In deze steekproefsgewijze opname wordt ongeveer 1/8 deel van de oppervlakte
geïnventariseerd. Alsweervanuitgaandatditinhoudtdat 1/8 deelvandespoorwegen
in de opname aangetroffen zou moeten zijn, dan kunnen we deresultaten van deze
toets als zeer positief beoordelen. Tevens geeft deze kaart een zeer duidelijk beeld
vandeliggingvandespoorwegen,integenstellingtotbijvoorbeeld eenkaartwaarop
de aanwezigheid van despoorwegen per inventarisatievierkant van5bij 5km staan
weergegeven (zie fig. 5). Zonder grote bezwaren kunnen we de resultaten per
opnamepunt/-cirkel presenteren, indien weons er goed van bewust zijn dat ergeen
vlakdekkend beeld wordt gegeven.

3.2.3 Weergave van de resultaten in dit project
Naaraanleidingvandevraaguitdepraktijk zijn deverschillendemogelijkheden voor
depresentatievanderesultatenvoorkleinereeenhedendanhet inventarisatievierkant
van 25km nader onderzocht. Hierbij wordt de statistische betrouwbaarheid van de
uitkomsten afgewogen tegenover de geografische exactheid.
De verschillende overwegingen hebben er toe geleid voor de verdere analyse van
de gegevens voor dit project te kiezen voor presentatie van de resultaten per
steekproefpunt/-cirkel. Hierbij worden de uitkomsten weergegeven in cellen van 1
km2. Dit houdt in dat "gaten" inhet kaartbeeld ontstaan aangezien binnen een blok
van 25km2 steeds slecht 16cellen gevuld zijn. Opvullen van deze "gaten" is onder
meermogelijk doorinterpolatie vandegegevensuitdeomliggendecellen.Dit geeft
echter weer een vervlakking, indien deze interpolatie voor alle cellen wordt
uitgevoerd,ofeenvertekeningvanhetbeeld,wanneeralleende"lege"cellenworden
meegenomen. In dit laatste geval is de inhoud van de verschillende km-hokken
namelijk verschillend.In 16cellen wordtdewerkelijke opnameweergegeven, terwijl
indeandere9eenberekendegemiddeldewaardestaat.Eenandereoplossingiscellen
van 1,25 bij 1,25 km te gebruiken. Nadeel hiervan is dat koppeling met andere
bestanden die veelal gebaseerd zijn op km-hokken, niet mogelijk is.
Devoordelenvandezemaniervanpresentatie,naastdeze koppelingsmogelijkheden
en een zuiver beeld van de steekproefsgewijze opname, is dat de ligging van de
verschijnselen zoexactmogelijk isaangegeven,energeenvervlakkingvanhetbeeld
optreedt door de berekening van gemiddelden. Vergelijk ter illustratie hiervan fig.
6metfig.7.Infig.7ishetgrondgebruikinNederlandin 1900weergegevenincellen
van25km2.Voorhet samenstellen vandezekaartmoesten deverschillende soorten
grondgebruik inzeergroveklassen wordeningedeeld.Decategoriegemengd neemt
dan ook een grote plaats in. In fig. 6 is het grondgebruik per steekproefpunt
gepresenteerd.Voordezekaartiseenklasse-indeling nietnodig,maarkandirecthet
aangetroffen grondgebruik worden aangegeven. Het grote nadeel van deze kaarten
is echter de statistische onnauwkeurigheid. Deze manier van presenteren is slechts
één van demogelijkheden, en afhankelijk vanhet doelendegewenste schaal,moet
steedsdebesteoplossinggekozenworden.Vooreennationaal overzichtkanwellicht
worden volstaan metcellenvan5bij 5kilometer,opprovinciaalniveau ofnoglager
is een meer gedetailleerder kaartbeeld wenselijk.
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3.3 Koppeling met andere bestanden
Een groot voordeel vanpresentatie vanderesultaten vandeinventarisatie in cellen
van 1km2 is de mogelijkheid deze gegevens de combineren met andere gegevensbestanden. Zowel binnen het DLO-Staring Centrum, als bij andere instituten, zijn
dergelijke gegevensbestanden aanwezigdiebelangrijke aanvullendeinformatie kunnen
verschaffen. Voor een overzicht van bestanden waarmee koppeling mogelijk is zie
aanhangsel 3.
Een koppeling met andere gegevensbestanden kan om diverse redenen zinvol zijn.
De andere bestanden kunnen informatie bevatten die als verklaring kunnen dienen
voor de verspreiding van bepaalde kenmerken. Een voorbeeld hiervan is het
gegevensbestand dat is verzameld voor de Landschapsecologische Kartering van
Nederland (LKN).Hierin zijngegevens opgenomen vanbiotischeenabiotische aard.
Deze gegevens kunnen ons extra informatie verschaffen over bepaalde
landschappelijke kenmerken.Koppelingmetanderegegevensbestanden betekentook
een grote uitbreiding van ons materiaal. In het gegevensbestand van de
Cultuurhistorische Kartering vanNederland,schaal 1: 400000(CKN),zijn globaal
landschappelijke kenmerken van rond 1840 opgenomen. De koppeling van deze
gegevens met onze inventarisatie betekent een verdere verdieping in de tijd.
Vergelijkingen tussen zowel 1840, als 1900, als 1980 zijn hierdoor mogelijk. Tot
slot betekent een confrontatie van ons materiaal met andere gegevensbestanden een
extra toets van onze steekproefsgewijs verzamelde gegevens. Zo kan de vanaf de
topografische kaart verzamelde informatie over de soort opgaande perceelsrandbegroeiing vergeleken worden met de gegevens uit het bestand van LKN over de
soortensamenstelling van deze begroeiing.
Koppeling metanderegegevensbestanden isniet zondermeermogelijk. Inhoudelijk
moeten beide bestanden met elkaar overeenkomen. De mate van gedetailleerdheid
van de gegevens speelt hierbij een rol. Koppeling van een gegevensbestand dat is
gebaseerd op een opname vanaf kaarten schaal 1 : 100 000 met gegevens die
verzameld zijn vanaf kaart schaal 1 :25 000, is weinig zinvol, gezien het verschil
inbetrouwbaarheid. Ookdemaniervanopnamevandegegevensisvangrootbelang.
Gegevensdiealsgemiddeldevaneencelzijn opgenomen,kunnen moeilijk gekoppeld
worden aan gegevens die op hun exacte lokatie staan aangegeven. Aangezien de
gegevens van de steekproefsgewijze inventarisatie exact op het steekproefpunt of
binnen de steekproefcirkel gelokaliseerd kunnen worden, is koppeling met exacte
informatie beter dan met gegevens die gebaseerd zijn op gemiddelde waarden per
cel.
Ter illustratie van een dergelijke koppeling van gegevensbestanden zijn de
mogelijkheden totkoppelingvandegegevensuitdesteekproefsgewijze opnamemet
hetgegevensbestand vandeLandschapsecologische Katering vanNederland (LKN)
nader onderzocht. Deinhoud van beide bestanden isnaast elkaar gezet. Hieruit zijn
vragennaarvorengekomenwaaropdoordekoppelingvandegegevenseen antwoord
kan worden gegeven. Deze vragen zijn zowel in wetenschappelijk opzicht als voor
de toepassing in het beleid relevant.

31

4

¥

ï

-k

1,

*-

m

iso

m

["•""] «tir
I

Ffnm*t!tiifJt(in|

| akkerbout
veeteelt
tutnbout/boofflgoord
bos

heide/ioeste grand
gtattuinboue
stad
•eg

Fig.6 Grondgebruik inNederland in1900 per eelvan 1 bij1 km

32

I«IMI : 16110 titln

legenda :1.bouwland
2. grasland
3. bos

4. heide,woestegrond
5.tuinbouw, boomgaarden
6.gemengd

50km

33

Relevante vragen voor het beleid zijn:
- In welk type landschap komen weidevogels voor? Is er een verband tussen het
voorkomen van weidevogels en specifieke combinaties van perceelsvormen,
bewoningsvormenenpatronenvanwegen,dijken enwaterlopen?Zoja,dankunnen
met de steekproefgegevens de belangrijke gebieden voor weidevogels worden
aangewezen.
- Bestaat er een verband tussen gebieden waar de percelering niet of nauwelijks
veranderd is, en die daarom mogelijk stabiel genoemd kunnen worden, en het
voorkomen van zeldzame vogels en zoogdieren, zoals dassen, ringslangen, uilen
e.d.?
- Bestaat ereen verband tussendeaanwezigheid vanperceelsrandbegroeiingenhet
voorkomen van bepaalde zoogdieren?
Op deze wijze is het mogelijk planners op waardevolle landschappen te wijzen.
Gebieden dieopbasisvandebeideapartegegevensbestanden alswaardevolworden
aangemerkt, kunnen elkaar overlappen, waardoor de resultaten van de beide
karteringen elkaar kunnen versterken. Ook zouden landschappen of onderdelen
daarvan die volgens de aparte gegevensbestanden niet waardevol genoemd zouden
worden, in samenhang beschouwd toch van grote waarde blijken te zijn.
Vragen met meer wetenschappelijke achtergrond zijn:
- Bestaatereenverbandtussendeopgesteldetypologie(hoofdstuk 4)endebodem?
Kandegevondenindelingmogelijkerwijs verklaard ofnaderverfijnd wordendoor
een dergelijke samenhang? Eenzelfde vraag kan worden gesteld over de
geomorfologische gesteldheid van het landschap.
- Is de soort opgaande perceelsrandbegroeiing nader onder te verdelen?
- Bestaat er een verband tussen de geomorfologische gesteldheid van een gebied
endevoorkomendenederzettingsvormen? Iserbijvoorbeeld eencorrelatietussen
het voorkomen van dekzandruggen en nederzettingsvorm te vinden?
Voor dit project is het niet mogelijk en zinvol bovengenoemde vragen nader uit te
werken en tebeantwoorden. In detoekomst zalhieraan welnader aandacht besteed
moeten worden.
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4 TYPOLOGIE

4.1 Typologie van onderaf
Een van de doelstellingen van het onderzoek is te komen tot een typologie van het
Nederlandsecultuurlandschap.Uitgangspuntvandezetypologieisdatdezevanonderaf,
inductief, wordt samengesteld, en gebaseerd is opde geïnventariseerde kenmerken.
In het eerste deel van het project "Typologie op basis van historisch-geografische
karakteristieken van het landschap" is op basis van een beperkt aantalkenmerken tot
een indelingvanhet landschap indezesproefgebieden gekomen.Degegevens waren
toen berekend per inventarisatievierkant van 5 bij 5 kilometer. Ook de opgestelde
typologie gold daarom voor deze vierkanten. De kenmerken, waarop deze typologie
gebaseerd is, waren:
1. dichtheid vandeverspreide bewoning (uitgedrukt inhet aantal wooneenheden per
ha);
2. kernen (uitgedrukt in een oppervlaktepercentage voor het gehele inventarisatievierkant);
3. lineaire bewoning (eveneens in een oppervlaktepercentage);
4. blokvormigepercelen (ookeen oppervlaktepercentage, waarbij geldtdat alsereen
kleine percentage blokvormige percelen wordt aangegeven, er in dit
inventarisatievierkant juist veel stroken voorkomen);
5. ongeperceleerd gebied (in een oppervlaktepercentage);
6. grasland(oppervlaktepercentage; ookhiergeldtdatweiniggrasland veelbouwland
betekent);
7. heide en bos (oppervlaktepercentage);
8. vorm van de wegen (uitgedrukt in het aantal bochten per kilometer);
9. perceelsrandbegroeiing(indevormvaneenoppervlaktepercentagevanpercelenmet
veel perceelsrandbegroeiing, ongeacht de soort begroeiing).
Voor het opstellen van de typologie is gebruik gemaakt van clusteranalyse, met het
computerprogramma CLUSTAN (Wishart, 1987).Hetresultaat van deze analysewas
een indeling vanhet landschap van de zes proefgebieden in 8typen (ziefig. 8).Deze
typen blekeninhistorisch-geografisch enlandschappelijk opzichtgoedtevoldoen.De
verschillende landschappen in de proefgebieden kwamen duidelijk naar voren.
Uitzonderingvormdehetrivierengebied dateensterkversnipperd beeldopleverde.Dit
kan worden verklaard doordat de verschillen binnen het landschap, met name tussen
dekommenendestroomruggenenoeverwallen,tekleinschaligzijn omopdezewijze,
in rastercellen van 25km ,in kaart te brengen (zie ook Barends, 1988,p. 184).
De in het vorige project opgestelde typologie was in verschillende opzichten beperkt
vankarakter.Indeeersteplaatsbetreft ditdekeuzevandekenmerken.Slechtseendeel
van de geïnventariseerde kenmerken is in de typologie opgenomen. De opgenomen
kenmerken zijn vrij willekeurig gekozen. Ook hebben in de gevolgde procedure alle
kenmerkenevenzwaarmeegeteld.Hetismogelijk omhierineenwegingaantebrengen,
zodat bepaalde kenmerken van meer invloed zijn dan andere, minder belangrijke
aspecten.Indetweedeplaatsisdetypologieopgestelddoorkoppelingvandegegevens
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Fig. 8 Indeling vande zes proefgebieden in 8 typen
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perinventarisatievierkant.Ditheeft eenaantalnadelen.Degegevenszijnvoorsommige
gebieden, zoals hetrivierengebied,altegrof gebleken.Maar ook zijn deresultaten bij
deze werkwijze mindernauwkeurig.Gemiddelde waarden voordevierkanten worden
aanelkaargerelateerd,terwijldezewaardennietaltijd bijelkaarhoren.Als bijvoorbeeld
ineeninventarisatievierkanteenoppervlaktepercentagevan50%strookvormigepercelen
voorkomt,eneenpercentagegraslandvan50%,wordendezetweekenmerkenaanelkaar
gekoppeld,terwijldezemisschienslechtstendeleofzelfshelemaalnietbijelkaarhoren.
De50%graslandkanjuistgerelateerd zijn aande50%niet-strookvormige percelering.
Daaromishetbeterombijhetopstellenvaneentypologieuittegaanvandeindividuele
steekproefpunten/-cirkels•
Hetvoordeelvaneenkoppelingperpunt/cirkelisdegroterebetrouwbaarheid.Erkleeft
hieraan weer een ander bezwaar. Als per punt wordt gemeten kunnen sommige
kenmerken elkaarnamelijk uitsluiten.Indienindecirkeleenkernwordt aangetroffen,
kandaarnatuurlijk geenperceleringvoorkomen.Overeensamenhangtussendezekern
en de bijbehorende percelering kan in dit voorbeeld geen uitspraak worden gedaan.
Voor de nieuw op te stellen typologie zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Dit
betreft dekeuzevandeeenheden,dekeuzevandekenmerkenendegevolgdeprocedure.
Voordenu optestellen typologie hebben wedeinformatie vande steekproefpunten/cirkelsgebruikt.Ditgeeft eengroterenauwkeurigheid vandekoppelingvandeverschillendekenmerken. Ookdeverspreiding vandetypen isopdeze manier extacter aante
geven.Hetnadeelhiervanisaleerdergenoemd,namelijk hetwederzijds uitsluitenvan
diversekenmerkenpersteekproefpunt/-cirkel. Eenanderprobleemisdatdekenmerken
nietinoppervlaktepercentages ofaantallenperha/kilometerkunnenwordenuitgedrukt,
zoalsbijdeanalyseperinventarisatievierkant,maaropeenanderemanierbepaaldmoeten worden.
Een volgendekeuzebetreft detevolgen clusterprocedure. Inhet vorigeproject ismet
dehiërarchische methode vanWardsbinnenhetcomputerprogramma CLUSTANeen
indeling gemaakt in clusters (Wishart, 1987).Geprobeerd is voor denu op te stellen
indeling zoveelmogelijk opdezelfde maniertewerkgegaan alsbijdetypologieinhet
vorigeproject. Daaromiservoorgekozen hetzelfde computerprogramma tegebruiken
endaarbinnen zoveelmogelijk dezelfdeproceduretevolgen.Deverschillenindegegevenshebbenechterconsequentiesvoordewerkwijzevandeclusteranalyse.Omdatveel
meer cases in de berekeningen worden betrokken (120 inventarisatievierkanten in de
oudeopzettegenover2429steekproefpunten/-cirkels nu,vooralleendeprovincieOverijssel)kondeinhetvorigeprojectgevolgdeprocedurenietwordengebruikt.Dezeprocedure is namelijk slechts geschikt voor maximaal 999 cases. Daarom is gekozen voor
een andere procedure binnen hetzelfde computerprogramma die op zoveel mogelijk
punten overeenkomt metdievanhet vorigeproject. Dezeproceduregebruikt dezelfde
indelingscriteria als de vorige. Ook de procedure RELOCATE, waarbij achteraf nog
eens wordt gecontroleerd of alle gevallen wel in de goedecluster zijn ingedeeld, kon
het grotere aantal cases niet aan. Daarom hebben wedeze procedure laten vervallen.
Tercontroleisvoordezesproefgebieden uithetvorigeprojectdeclusteranalysevolgens
deze andereprocedureuitgevoerd. Deuitkomstenhiervan zijn vergeleken metdeoorpronkelijke resultaten. De verschillen tussen de beide uitkomsten bleken zeergering.
In grote lijnen komen beide indelingen met elkaar overeen.
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Hetlaatsteverschilmetde"oude"indelingbetreft dekeuzevandekenmerken waarop
detypologie gebaseerd wordt.Indeoorspronkelijke opzetwaren slechts 9kenmerken
voordetypologie geselecteerd. Eengrootdeelvandegeïnventariseerdekenmerken is
niet opgenomen. In denieuwe indeling willen wemeerkenmerken van het landschap
betrekken. Dit betekent een uitbreiding vanhet aantal variabelen. Toegevoegd zijn de
regelmatigheid van de percelering, de aanwezigheid van natte sloten, het voorkomen
van bochtige waterlopen en de aanwezigheid van dijken.
Indeoudeopzetwerdendekenmerkenperinventarisatievierkant uitgedrukt in oppervlaktepercentages ofinaantallenperhaofperkm.Aangezien wenudeinformatie van
desteekproefpunten/-cirkels gebruiken,moetendezekenmerkenopeenandere manier
worden gemeten. Van elk kenmerk is aangegeven of deze in de betreffende opname
wel of niet aanwezig is.
In eerste instantie is gekozen voor 17 aspecten:
Percelering: vorm

bodemgebruik

begrenzing
Bewoning:

verspreid
kernen
lineaire
vorm

Wegen:
Dijken:
Waterlopen: vorm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

blokken
stroken
ongeperceleerd
regelmatig
onregelmatig
bouwland
grasland
bos
heide
natte sloten
veel begroeiing
veel (meer dan 5 wooneenheden per ha)
aanwezigheid
aanwezigheid
meer dan 3 bochten per km
aanwezigheid
meer dan 3 bochten per km

Helaas bleek het programma CLUSTAN dit grotere aantal variabelen, in combinatie
metdegrotehoeveelheidcases,nietaantekunnen.Binnenditprojectwasergeengelegenheid dit programma voor meer gegevens geschikt te maken. Daarom ishet aantal
variabelen teruggebracht tot 14.Dit leidde inhoudelijk niet tot problemen, aangezien
erindelijst van 17kenmerkenopsommigepuntensprakeisvaneendubbeltellingvan
devariabelen.Ditbetreft bijvoorbeeld deregelmatigheidvandepercelering:eenperceel
isofregelmatigofonregelmatig.Alsalleenregelmatigalskenmerkwordtmeegenomen,
dangeldtdatclustersmetweinigregelmatigepercelen automatischveelonregelmatige
percelenhebben.Nadeelhiervanisechterdathetontbrekenvaneenregelmatigperceel
ineensteekproefpunt nietinallegevallenbetekentdatersprakeisvaneenonregelmatig
perceel,maar ookkan inhouden dat erhelemaal geen sprake isvan eenperceel,maar
van ongeperceleerd gebied, bebouwing, een weg of water.
Het aantal kenmerken is als volgt aangepast: Hetreeds genoemde kenmerk "onregelmatig" isweggelaten. Omdezelfde reden is ookhet bouwland vervallen. Totslot zijn
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bosenheide alsgrondgebruik samengevoegd,netalsindeoudetypologie.Deoverige
kenmerken zijn ongewijzigd. Hetoverzicht vandegeselecteerde kenmerken zieternu
als volgt uit:
Percelering: vorm

bodemgebruik
begrenzing
Bewoning:

verspreid
kernen
lineaire
vorm

Wegen:
Dijken:
Waterlopen: vorm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

blokken
stroken
ongeperceleerd
regelmatig
bouwland
bos en heide
natte sloten
veel begroeiing
veel (meer dan 5 wooneenheden per ha)
aanwezigheid
aanwezigheid
meer dan 3 bochten per km
aanwezigheid
meer dan 3 bochten per km

Opbasisvandeze 14kenmerkenisdeprovincieOverijssel intypeningedeeld,ziepar.
4.2.OokdeprovincieUtrechtisopdezemanierintypeningedeeld (ziepar.4.3.).AangezienUtrechtkleineris,endaardoormindercasesbevatdanOverijssel,kondeclusteranalysehierwelvoor alle 17variabelenplaatsvinden.Omnategaanwelke informatie
verlorenisgegaandoordereductievanhetaantalkenmerken,isdeclusteranalysevoor
Utrechtzowelvoor14alsvoor17variabelenuitgevoerd.Deresultatenvanbeideclusteranalysenstaanweergegevenintabel3 en4.Uitvergelijking vandezeuitkomsten blijkt
duidelijk datindeanalysemet 17variabelen deregelmatigheid van deperceleringen
hetgrondgebruik eenveelgrotererolhebbengespeelddanindeanalysemet 14aspecten.Waardenvan100%voordezeaspectenkomenveelmeervoordanbijdeuitkomsten
voor14variabelen.Hetdubbelopnemenvandergelijkekenmerkenleidtdusongemerkt
tot een soort weging ervan. De vraag is of we een dergelijke weging ook wenselijk
achten ofdatweachteraf gezienmetdeanalyseopbasisvande 14variabelen nieteen
beter resultaat hebben gekregen.
Bijdezenadere analysevanderesultaten iseen andernadeel van deze clusteranalyse
aanhetlichtgekomen.Degebruiktevariabelenzijnwatdeverspreidingbetreft namelijk
ongelijkwaardig. Degekozen kenmerken vanpercelering komen vrijwel vlakdekkend
voor.Inelke"case"zitdaaromweleenwaardevoordepercelering.Dekenmerkenvan
infrastructuur enbewoningkomenechtermeergeconcentreerd voor.Ditkomtvooreen
deeldoordemanierwaaropdekenmerkenvanbewoningeninfrastructuur gedefinieerd
zijn,doorbijvoorbeeld nietalleverspreidebewoningoptenemen,maaralleenhetvoorkomen vanveelverspreidebewoning,ofdooralleendebochtigewegenenwaterlopen
optenemen.Vooreendeelisdit ookinherent aanhet landschap.Juist de afwisseling
tussenkernenoflineairebewoningmetdaartussengebiedenzonderbewoning,isinteressant. Dit houdt echter twee consequenties voor de resultaten in.
In de eerste plaats worden in de gehanteerde methode "cases"in de geconcentreerde
bewoning ineen anderecategorieingedeeld dan "cases"indeopenliggendetussengebieden. Dit is op zich weljuist, maargeeft een wat onduidelijke indeling,eneen zeer
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rommelig kaartbeeld.
Een tweede gevolg is dat de kenmerken die het meeste vertegenwoordigd zijn in de
opnamen,bijdeindelinghetzwaarsthebbenmeegeteld.Kenmerkenvandepercelering
hebben daarom een belangrijker rol gespeeld in de clustering dan de kenmerken van
bewoning en van wegen, dijken en waterlopen. Ongemerkt is er op deze manier een
wegingindeanalysemeegenomen diewijnietvooraf zelfhebbeningevoerd.Ditgeldt
innogsterkerematebijderesultatenvandeanalysemetde17variabelen,waarinenkele
aspectenvandeperceleringnaderzijnuitgesplitstdiedaardooreennogsterkereinvloed
opde uitkomsten hebben gehad. Enige weging van depercelering heeft ophet eerste
gezicht geennadeligeinvloed opdeindeling,omdatdekenmerken vandepercelering
inhetlandschapeenbelangrijkerolspelen.Dekeuzevande14kenmerkenlijktdaarom
wel verantwoord.

4.2Typologie opbasis vanhistorisch-geografïsche karakteristieken vanhet landschap
4.2.1 Resultaten van de clusteranalyse in Overijssel
Alvorens in te gaan op de inhoudelijke, landschappelijke aspecten van de verkregen
indeling in typen in Overijssel, moeten weeerst nagaan welke indeling voor onsdoel
het beste resultaat oplevert. Dit betreft de keuze van het aantal clusters. Deze keuze
wordt ondermeerbepaald doordeinhoud.Nagegaanmoetwordenofdezeinhoudvan
deverschillende gevondenclusters ookinhoudelijk, inhistorisch-geografisch enlandschappelijk opzichtzinvolis,enbijsamenvoegingvanclustersindeverschillendeclusterrondes geenrelevante, onderscheidende,informatie verloren gaat.Daarnaast isook
deverspreidingvandeclustersvanbelang.Totslotgeeft hetcomputerprogrammavoor
elke indeling de zogenaamde "criterion value", een waarde die de verhouding tussen
dematevanovereenkomstbinnendenieuwgevormdeclusterstenopzichtevandemate
vanverschiltussendezeclustersaangeeft (deexactebepalinghiervanisafhankelijk van
degekozenprocedure,zieWishart, 1987). Opbasisvandezedrieoverwegingenkunnen
webepalen welke indelinghet besteresultaat geeft. We zullen duseerst deresultaten
vandeverschillendeclusterrondesbespreken,alvorensmeerinhoudelijk opdegevonden
indeling in te gaan.
Hetmaximaleaantalclusterswaarwijindezeanalysevoorgekozenhebbenis 10. Gezienhet aantallandschapstypen indereeds bestaande indelingen van Overijssel (m.n.
derecente indeling van deWerkgroep Landschapstypologie, zie Barends et al.,1986,
1988)lijkt dithetmaximaleaanwezige aantal.Ookinhetvorigeproject isalshoogste
aantalclustersuitgegaanvan 10. Hetonderscheidenvanmeertypenlijkt landschappelijke
gezien niet relevant en de overzichtelijkheid van de indeling geen goed te doen.
De uitkomsten van deze 10clusters per variabele voor de provincie Overijssel staan
weergegeven in tabel 1.De verspreiding van deze 10clusters vindt u terug in fig. 9.
Beschrijvingvan de 10clustersin Overijssel
Cluster1 bevat uitsluitend strookvormigepercelen, voor 2/3regelmatig, met vrijwel
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alleen grasland en veel natte sloten. Er komen vrij veel bochtige wegen voor (in 1/3
van het aantal punten), wat verspreide bewoning, geen kernen, wel wat lineaire bewoning, enkele dijken en enkele bochtige waterlopen. In Overijssel is dit de enige cluster
met strookvormige verkaveling,metuitzondering van cluster7dieeveneens strookvormige percelen heeft, echter in dat geval met bos en heide.
Tabel 1Indelingvan Overijssel in10 clusters
Clusters
4 5
1. blokken
2. stroken
3. ongeperceleerd
4. regelmatige percelering
5. grasland
6. bos en heide
7. natte sloten
8. perceelsrandbegroeiing
9. bochtige wegen
10. veel verspreide bewoning
11. kernen
12. lineaire bewoning
13. aanwezigheid dijken
14. bochtige waterlopen

0
100
0
66
93
1
87

100
0
0
18
72
9
69
0
33 67
17 35
2 3
10 12
16 93
22 35

6

7

8

9 10

100 9 100 0 0 100 94 83
0 0
0 0 100
0 0 0
0 4 0 0 100 0
0 0 0
41 2 21 0 67 31 17 8
97 20 83 0 0 0 35 13
0 3 0 97 78 90 2 47
86 0 67 0 59 39 7 20
1 0 0 2 0 0 0 5 1
43 59 70 55 36 47 98 64
0 36 94 10 18 22 59 35
7 8 4 1 0 2 2 4
0
4 13 1 0 5 5 5 1
3 30 1 8 3 6 3 1
31 17 46 17 14 2 6 99

Depercelering incluster2 wordtgekenmerkt doorblokken,voornamelijk onregelmatig,
met vrij veel grasland, wat perceelsrandbegroeiing en voor 2/3 omringd door sloten.
Dewegen zijn overwegend bochtig.Erzijn eveneens wat bochtigewaterlopen aanwezig.
De bewoning bestaatuit lineaireenverspreide bebouwing. Hetbelangrijkste onderscheidende criterium vormtdeaanwezigheid van dijken. Inbijna allecirkels zijn dijken aangetroffen. Met name door deze dijken vinden we deze cluster voornamelijk langs de
Ussel, maar ook in het zuiden, langs de Schipbeek.
Ook in cluster 3 wordt de percelering gekenmerkt door blokken met grasland en natte
sloten. Er zijn echter meer regelmatige percelen (41%) en perceelsrandbegroeiing ontbreekt. Wat betreft de aanwezigheid van bochtige wegen en waterlopen is deze cluster
eveneens ongeveer gelijk aan cluster 2. Opvallend is dat in de cluster de dijken geheel
ontbreken. Ook verspreide bewoning ontbreekt, lineaire bewoning komt weinig voor,
kernen daarentegen zijn wat meer vertegenwoordigd. Deze cluster komt min of meer
gecombineerd voor met cluster 2, vooral in het rivierengebied.
Hetgebied van cluster4 isvoorbijnadehelft ongeperceleerd. Hetgrondgebruik hiervan
is voor de helft grasland, voor de andere helft bouwland. Er komt in deze cluster vrij
veel verspreide bewoning voor, kernen en lineaire bewoning zijn eveneens aanwezig.
Erzijn veelbochtigewegen,watdijken enenkele bochtigewaterlopen. Decluster komt
zeer verspreid in Overijssel voor.
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Cluster5wordtgekenmerktdooreenblokvormigeverkaveling,onregelmatigvanvorm
met voornamelijk grasland. Depercelen worden voor 2/3 begrensd door natte sloten
en ookkomt wat perceelsrandbegroeiing voor.Wat dekenmerken van de percelering
betreft is de cluster vrijwel gelijk aan cluster 2. Ook komen in deze cluster vrij veel
bochtige wegen voor.Wat verschillend is,isechterhet grote aandeel cirkels metveel
verspreidebewoning(94%).Ookkernenkomenwelvoor,lineairebewoningontbreekt.
Een ander verschil met cluster 2 is het ontbreken van dijken. Wel zijn bochtige
waterlopen in bijna de helft van het gebied vertegenwoordigd. Ondanks de
overeenkomstenindekenmerkenmetcluster2,isdeverspreidinggeheelanders.Cluster
5 komt met name in het zandlandschap van Overijssel voor, zowel in Salland als in
Twente.
Cluster 6 wordt gevormd door ongeperceleerd gebied met bos en heide. Bewoning
ontbreekt vrijwel met uitzondering van wat cirkels met verspreide bewoning. Dijken
en bochtige waterlopen ontbreken eveneens vrijwel geheel. In ongeveer de helft van
hetgebiedkomen bochtige wegenvoor.Declustervertegenwoordigthet onontgonnen
gebiedin 1900.Hijkomtondermeervoorindeonontgonnenveengebiedentennoorden
van de Vecht, opde Holterberg en Lemelerberg, in het zuidoosten, het Buurserveld,
en verder versnipperd over het gehele zandgebied van Overijssel.
Depercelering in cluster7is strookvormigenregelmatig. Het grondgebruik is overwegend bos of heide. Sloten komen weinig voor, perceelsrandbegroeiing ontbreekt.
Bochtige wegen komen eveneens maar weinig voor, evenals in nog sterkere mate
bochtige waterlopen. Dijken ontbreken. Bewoning komt ook maar weinig voor, uitsluitendverspreidenlineairvanvorm.Kernenontbrekengeheel.Wekunnendezecluster
vooral situeren in de veenkoloniën, rond Nieuw-Leusden, Dedemsvaart en
Vroomshoop/Westerhaar/Sibculo. Ook in het zandgebied van Overijssel komt deze
cluster voor, echter zeer versnipperd.
Cluster8bestaat uit onregelmatige blokken met bosenheide.Hij heeft weinig sloten
enperceelsrandbegroeiing ontbreekt.Dijkenenbochtigewaterlopenkomennauwelijks
voor,bochtige wegendaarentegen wel(47%).Debewoningisvoornamelijk lineairof
verspreid. Deze cluster wordt met name in dejongere ontginningen aangetroffen.
Ook cluster9 bestaat uit onregelmatige blokken, echter in dit geval met grasland en
bouwland. De perceelsbegrenzingen worden niet gevormd door natte sloten; perceelsrandbegroeiingkomtdaarentegenwelvoor.Declusterwordtmetnamegekenmerkt
door veel bochtige wegen (98%), vrij veel kernen en veel verspreide bewoning.
Daarnaast komen ook enkele bebouwingslinten voor. Dijken en bochtige waterlopen
ontbreken vrijwel geheel.Wekunnendezeclustermisschienhetbesteomschrijven als
een kampenlandschap.
De percelering in cluster10 bestaat voor 83% uit onregelmatige blokken en voor de
restuit ongeperceleerd gebied.Hetgrondgebruik isgemengd bouwland,bosenheide.
Er komen vrij veel bochtige wegen voor. Met name kernen en lineaire bewoning
ontbreken, verspreide bewoning komt wel voor. Dijken zijn afwezig. Bepalend voor
deze cluster is het grote aandeel bochtige waterlopen (99%).
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Bekijken we de verspreiding van deze 10 clusters (fig. 9) dan zien we dat cluster 1
duidelijk geconcentreerd voorkomt, enwelvooral inde veengebieden. Cluster2en 3
komen eveneens grotendeels geconcentreerd voor, in een brede zone langs deUssel.
Ookvancluster6,ongeperceleerdgebiedmetbosenheide,kunnenwegrotereeenheden
onderscheiden. Voor een deel komen de andere clusters met bos en heide, cluster 7,
verdeeld in stroken, en cluster 8,in onregelmatige blokken, aan deranden van, of in
samenhangmet,cluster6voor.Deoverigeclusters,d.w.z.declustersmetonregelmatige
blokken,echtervariërendwatbetreft deandereaspecten (cluster5,9en 10)encluster
4, met ongeperceleerd bouw- en grasland, komen min of meer gemengd over geheel
midden- en oost-Overijssel voor. Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit gebied
gekenmerkt wordt door kampen, afgewisseld met essen, en door heideontginningen.
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Fig. 15 Boomstructuur van de clusteranalyse in Overijssel

Bij deindeling in 9clusters worden cluster 5en 9samengevoegd (ziefig. 15).Overeenkomsten tussendezeclustersliggenmetnameindeperceelsvorm,inbeideclusters
komen onregelmatigeblokkenvoor.Ookkomenzowelincluster5alsincluster9veel
bochtige wegen voor, en vrij veel verspreide bewoning. Dijken ontbreken in beide
gevallen.Hetverschilligtvooralindebegrenzing vandepercelen.Incluster5wordt
dezevoornamelijkgevormddoornatteslotenenperceelsrandbegroeiingontbreekt,terwijl
incluster9juistwelperceelsrandbegroeiingvoorkomtennatteslotenafwezig zijn.Ook
inbewoning zijn erverschillen.Incluster9komen veelkernen voor,incluster5maar
enkele.
In devolgende clusterronde worden 2en 3bijelkaar gevoegd.Hetgrote onderscheid
tussen cluster 2en3isdeaan-respectievelijk afwezigheid vandijken. Depercelering
isvrijwelgelijk;ookhetgrondgebruikisinbeidegevallengrasland.Natteslotenkomen
eveneensinbeideclustersveelvoor.Incluster2en3zijnbochtigewegenenwaterlopen
in gelijke mate aanwezig. Verschillen treden op in percelering: cluster 2 kent meer
onregelmatigepercelen dancluster3enincluster2komtgeen perceelsrandbegroeiing
voor, in cluster 3 wel. Ook in bewoning zijn er verschillen: in cluster 2 komt meer
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verspreide bewoning voor, in cluster 3 zijn wat meer kernen.
Bijdevolgendestapindeclusteranalyse wordencluster8en 10gecombineerd. Beide
clusters bevatten onregelmatige blokken met bos en heide,echter in cluster 10komt
daarnaastongeperceleerdgebiedenbouwlandvoor.Cluster 10wordttevensgekenmerkt
doorzeerveelbochtigewaterlopen.Inbeidegevallenkomenveelbochtigewegenvoor
en veel verspreide bewoning. Dijken ontbreken.
Vervolgens worden declusters 4en 6samengevoegd. Cluster 6wordtgetypeerd door
ongeperceleerdgebiedmetbosenheide.Bochtigewaterlopenontbreken.Intype4wordt
eveneenseengrootgedeelteingenomendoorongeperceleerdgebied,echternuingebruik
als cultuurland.
Bijeenclusteringtot5 clusterswordenvervolgens 1 en7gecombineerd.Hierbijworden
de beide typen met strookvormige percelen samengevoegd. Aangezien cluster 1door
grasland en natte sloten wordt gekenmerkt, en cluster 7door bos enheide, stuit deze
samenvoeging op grote inhoudelijke bezwaren.
Dezelfde bezwaren gelden voor de clusterronde hiervoor, waarin ongeperceleerde
heidegebiedenmetessenenongeperceleerdgraslandinééntypewordenondergebracht.
Daaromgeldt alsminimaal aantalclusters 7.Ookdecombinatie vancluster5en 9,in
deeerstgenoemde clusterronde,isininhoudelijk opzichtnietergbevredigend.Cluster
9,gekenmerkt dooronregelmatige blokken metbegroeiing opdeperceelsscheidingen,
lijkt op het eerste gezicht het meeste op het kampenlandschap, terwijl cluster 5,met
natte sloten als perceelsgrenzen, meer in de jonge heideontginningen gezocht moet
worden.
De"criterionvalue"biedtvoordekeuzevandebesteindelingweinighouvast.Vaneen
sprongsgewijze toename van deze waarde die een indicatie kan geven van een
onverantwoord samenvoegen vantweeclusters opbasis vanhuninterne homogeniteit
tenopzichtvandeexterneheterogeniteit,isindezeclusteringgeensprake.De"criterion
value"neemt bij de samenvoeging van 11tot 10cluster slechts weinig toe,daarnain
ietsgroterematetot4clustersenvervolgensstijgthijzeersterk.Deze"criterionvalue"
kan ons dus geen uitsluitsel geven voor de beste indeling.
Tabel2 "Criterion value"inde verschillende
clusterrondes van Overijssel
Aantal clusters

Criterion value

Verschil

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4,85
5,54
7,48
9,19
9,65
11,96
13,63
16,32
24,22
51,31
69^6

0,68
1,94
1,72
0,46
2,31
1,67
2,69
7,90
27,08
18,06
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Bekijken we het kaartbeeld van de verschillende indelingen (fig. 9t/m 14),dan zien
wedatsamenvoegen vandeverschillendeclustersgeenduidelijker verspreidingsbeeld
oplevert.Ditgeldtmetnamevoorhetoostelijk enzuidelijkedeelvandeprovinciewaar
sprake is van een grote afwisseling van clusters.Dit is natuurlijk niet verwonderlijk,
aangezien dit gebied ook in landschappelijk opzicht zeer gevarieerd is. Gezien de
gevolgde methode,d.w.z.doordeuitkomsten persteekproefpunt/-cirkel te gebruiken,
ishet logisch datdezekleine,lokaleverschillen indelandschappelijke situatie ookin
deresultaten totuitdrukking komen.Gezien degevarieerdheid van ditlandschap lijkt
het ook wenselijk dat dit aspect in de indeling van Overijssel tot uitdrukking komt.
Aangezien zowelde"criterion value"alsdeverspreidingskaarten geennadere bijdrage
leverenindekeuzevanhetbesteaantalclusters,moetenweonsvoorOverijssel richten
op de inhoud van de gevonden clusters. Zoals boven is besproken, levert de eerste
samenvoeging(vancluster5en9)alhistorisch-geografisch enlandschappelijk gezien,
bezwaren op.Op basis van deze overweging kiezen wedus als meest bevredingende
indeling voor die in 10clusters.

4.2.2 Beschrijving van de typologie van Overijssel
Uitgangspuntvoordebeschijving vandetypologievanOverijsselvormtdekaartwaarop
deindelingin 10typen staat aangegeven (fig. 9).Ingrotelijnen kunnenwe Overijssel
indelen in4gebiedendienaderonderverdeeld zijn insubtypen.Dezetypenzullenhier
naarhunbelangrijksteonderscheidendelandschappelijkekenmerkenwordengesproken.
1. Het gebied vande veenontginningen (type1)
Hoofdkenmerken van dit type zijn de strookvormige percelen met grasland en natte
sloten.Debewoningheeft bijdeindelingeenminderbelangrijkerolgespeeld.Alledrie
typen zijn aanwezig. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur. Ook hier zijn de
verschillende soorten infrastructuur aanwezig binnen het type, maar spelen geen onderscheidende rol.

2. Het rivierengebiedlangsdeIJssel (type2 en3)
Dit gebied valt volgens deze indeling in 2 subtypen uiteen. Beide typen worden gekenmerktdoorblokvormigepercelen,voornamelijk metgraslandenomgevendoornatte
sloten.Debeide typen verschillen wat betreft de bewoning endeinfrastructuur. Type
2onderscheidtzichdoordegrotehoeveelheiddijken.Daarnaastkomenvrijveelbochtige
wegen voor. Ook is er veel bewoning aanwezig met name in de vorm van lineaire
bebouwing, maar ook verspreide bewoning komt veel voor. In type 3 ontbreekt
bewoningvrijwelgeheel,metuitzonderingvaneenenkelekern.Ookdijken zijn vrijwel
afwezig.
3. Niet-cultuurgebieden (type6, 7 en8)
Dezedrietypentezamen vormen deheideenbosgebieden in 1900.Zij onderscheiden
zich van elkaar wat betreft de percelering. Type6 bestaat vrijwel geheel uit ongeperceleerdeheidevelden.Bewoningeninfrastrucuur komennauwelijks voorinditgebied,
met uitzondering van bochtige wegen. In type7 zijn de bossen en de heide verdeeld
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in regelmatige stroken. Ook hier komt weinig bewoning voor; slechts enkele cellen
kennenverspreidebewoning.Ookdijkenenwaterlopenontbrekengrotendeels.Bochtige
wegen zijn in geringe mate aanwezig. In type8 bestaat de percelering van de bossen
en de heide uit onregelmatige blokken. Er is sprake van wat meer bochtige wegen en
wat meer verspreide bewoning.
4. Essen- en kampenlandschap (type4, 5, 9 en10)
Kenmerkend voor dit gebied isdegrote afwisseling van deverschillende typen. Type
4 valtvooreendeelindebebouwing,voorderestvallen deongeperceleerde gebieden
met bouw- en grasland hieronder. Met name de essen zullen in dit type terecht zijn
gekomen. Type 5,9en 10worden gevormd door onregelmatige blokken. Type 5kent
als onderscheidend criterium de grote aanwezigheid van verspreide bewoning.
Grondgebruik is voornamelijk grasland. Kenmerkend voor type9 is de overheersing
van de kernen, het grote aandeel bochtige wegen en de aanwezigheid van perceelsrandbegroeiing. Hier kennen de blokvormige percelen voornamelijk bouwland als
grondgebruik.Wekunnendittypehetbesteomschrijven alseenkampenlandschap. Type
10,totslot,kenteveneenseenonregelmatige,blokvormigeverkaveling,met afwisselend
gras-,bouwland,bosenheide.Typerendisechterhetgroteaandeelbochtigewaterlopen.
Bekijken we dit geheel, dan geeft deze indeling een redelijk beeld van de diverse
gebiedendieweinOverijssel kunnen onderscheiden. Hierbij moeten webedenkendat
hetindezeindelinggaatomeencombinatievankenmerkenbinnenéén steekproefpunt/cirkel. Eengrotegevarieerdheid, metnamewat betreft degeconcentreerde bewoning,
ligt hierbij voor de hand.

4.2.3 Resultaten van de clusteranalyse in Utrecht
Bij de beoordeling van de clusteranalyse die voordeprovincie Utrecht is uitgevoerd,
spelentweeaspecteneenrol.Indeeersteplaatsdienttewordennagegaan,welkeanalyse
wealsuitgangspunt kiezen,namelijk de analyse die is gebaseerd op 17variabelen,of
die gebaseerd is op 14 variabelen. In de tweede plaats moet worden bepaald welke
indeling dehistorisch-geografische en landschappelijke situatie van Utrecht het beste
weergeeft, dat wil zeggen welk aantal clusters.
Indetabellen 3en4staan deuitkomsten vandeclusteranalysen vanUtrecht voor 10
clusters, opbasis van 14en 17variabelen. Opvallend is dat bij de indeling gebaseerd
op 17variabelen metnamederegelmatigheid vandepercelering enhet grondgebruik
een veel grotere rol hebben gespeeld dan bij de indeling op basis van 14 variabelen.
Dit ligt voor dehand, omdat deze aspecten in de 17variabelen apart zijn opgenomen
(zie ook paragraaf 4.1.). Aangezien er over het algemeen al vrij veel aspecten vande
percelering in de clusteranalyse zijn opgenomen (8 van de 14t.o. 11van de 17) lijkt
een dergelijke dubbeltelling niet wenselijk. De kenmerken van de bewoning en de
infrastructuur spelen bij de indeling gebaseerd op 17 variabelen duidelijk een
ondergeschikterol.Hogepercentagesvandezekenmerkenkomennauwelijks voormet
uitzondering van de bochtige wegen. Aangezien het uitgangspunt was een polythematischetypologieoptestellen,gebaseerdopzoweldebewoning,alsdepercelering
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als het patroon van wegen, dijken en waterlopen, lijkt het zinvol voor de nadere
uitwerking van de typologie van de provincie Utrecht uit te gaan van de indeling
die gebaseerd is op 14 variabelen.
VoordekeuzevanhetaantaltypendatinUtrecht onderscheiden kanworden,beginnen we weer met een beschrijving van de indeling in 10 clusters (zie tabel 3). De
verspreiding van deze 10 clusters is weergegeven in fig. 16.
Tabel3Inhoud van de 10 clusters inUtrecht, gebaseerd op 14 variabelen
Clusters
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

blokken
stroken
ongeperceleerd
regelmatige percelering
grasland
bos en heide
natte sloten
perceelsrandbegroeiing
bochtige wegen
veel verspreide bewoning
kernen
lineaire bewoning
aanwezigheid dijken
bochtige waterlopen

2

3

4

5

6

0
0
0 100 100 0
100 100 100
0
0 99
0
0
0
0
0 0
82 98
0 27 43 55
7 95 100 63 76 89
34
1
0
0 0
0
97 95 100 85 84 96
0
0
0
0
0 0
18
4
0 100 14 91
19
2
5 33
3 34
1
1
0 0
0
6
7 16 12 32
4 16
7 25 29 46 33 66
10 13 14 96 17 44

7

8

9

0
37
22
7
11
33
0
0
45
14
5
20
23
13

89
0
0
7
33
13
35
0
72
67
8
0
11
7

94 100
0
0
0
0
24 17
51
0
3 96
59 16
0
0
57 50
31
5
0
0
100
5
7 14
7
1

10

Beschrijving van de 10 clusters in Utrecht:
Cluster1wordtgekenmerkt dooreenstrookvormigepercelering.Hetmerendeelvan
deze stroken isregelmatig. Vooreen deel bestaat het grondgebruik uit bosen heide
(34%), de overige cellen kennen bouwland. De meeste percelen worden begrensd
door natte sloten. Wat betreft bewoning en infrastructuur komen alle soorten voor
in deze cluster, geen enkele isechterdominant. Cluster 1komt versnipperd voorin
Utrecht, met name in het westen van deze procincie.
Ookcluster2bestaatuitstrookvormigepercelen,echterhiermetgrasland alsgrondgebruik. De percelering is ook overwegend regelmatig. De perceelsbegrenzingen
bestaan ookhier uitnatte sloten.Er zijn vrij weinig bochtige wegen en waterlopen;
erzijnechterwelrelatief veeldijken aanwezig.Lineairebewoningkomtvoor;kernen,
daarentegen, ontbreken geheel.
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Tabel 4 Inhoud van de 10 clusters in Utrecht, op basis van 17 variabelen
Clusters

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

blokken
stroken
ongeperceleerd
regelmatige percelering
onregelmatige percelering
bouwland
grasland
bos
heide
natte sloten
perceelsrandbegroeiing
bochtige wegen
veel verspreide bewoning
kernen
lineaire bewoning
aanwezigheid dijken
bochtige waterlopen

1

2

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
50
20
9
35
33
28

0 100
0
0 100 100
0 50
99
0 100 100
0
0 100 7
0 41
0
0
0
0
0
0
0
0 100 100 100
0
0 3
100 100
0
0 100 100 54
0
0
0
0 59 13 79 50 0
99 100 98
1
0 0
0 68
0
2 47 0
0
0 37 12
0
0
0
0100
0
0
3
93 78 95 84 74 63 44 0
0
0
0
0
0
0
0 0
32 51 18 21 33 74 47 45
14 25
9 15 20 35 27 5
0
3
0
1
0
5
0 0
14 18 14 14 19 29
5 5
39 36 32 12 30 17 22 13
23 34 20 14 18 29
8 0

3

4

5

6

7

8

9

10
100
0
0
0
100
0
0
98
0
11
1
48
15
3
3
10
2

Cluster3wordteveneensgekenmerktdoorstrookvormigepercelen.Hetgroteverschil
met cluster 2 is echter dat hier deze stroken voornamelijk onregelmatig van vorm
zijn. Het grondgebruik wijkt af van cluster 1door een aanwezigheid van grasland
van 100%. De perceelsbegrenzingen bestaan eveneens voor 100% uit natte sloten.
Erkomenindezeclusterwatdijken enbochtigewaterlopenvoor,maargeenbochtige
wegen.Ookindezeclusterkomtquabewoningvrijwel alleenlineairebewoningvoor.
Opvallend ishet verschil in verspreiding van cluster 2en 3.Cluster 3komt vrijwel
alleen inEemland voor,terwijl cluster 2dominant isvoorvrijwel hetgehele westen
van de provincie Utrecht.
Cluster4 bestaat uit blokvormige percelen, voor een deelregelmatig, vooreen deel
onregelmatig van vorm. Het grondgebruik isten dele grasland, ten dele bouwland.
Veelpercelen worden begrensddoornattesloten.Bewoningkomtvrijwel uitsluitend
voorindevormvan verspreide enlineairebebouwing.Watbetreft de infrastructuur
zijn metnamedebochtigewegen enwaterlopenbepalend geweestvoordezecluster.
Dijkenkomeneveneensvrijveelvoor.Ookindezeclusterishet verspreidingspatroon
sterk versnipperd.
100%vandecluster5wordtgevormddoorblokvormigepercelen.Veelblokken zijn
in gebruik als grasland. Deze blokken zijn voordehelft regelmatig, voorde andere
helft onregelmatig.Debegrenzingenworden voornamelijk gevormddoornattesloten.
Een aantalpunten kent dijken. Alleanderekenmerken, zowelvan bewoning alsvan
infrastructuur, ontbreken vrijwel geheel. Deze cluster komt vrij veel voor in het
Kromme Rijngebied en het oostelijke gedeelte van het rivierengebied.
De percelen van cluster 6 bestaan uit stroken. Deze zijn echter meer onregelmatig
vanvormdandestrokenuitcluster 1 en2.Hetgrondgebruikisoverwegend grasland.
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Bewoning komt voor in de vorm van verspreide bewoning en lintbebouwing. Kernen
ontbreken in deze cluster. Daarnaast wordt deze cluster gekenmerkt door veel bochtige wegen,veel bochtige waterlopen en zeerveel dijken. Dezecluster wordt gevormd
door de lintbebouwing in het strokengebied. Hij komt dan ook overal voor in combinatie met cluster 2 en 3.
Cluster 7 vormt de volgende cluster met strokenverkaveling. De stroken zijn hier
echter niet overheersend. Naast stroken komt ongeperceleerd gebied voor. De overige
punten liggen in de bebouwing of op een weg, dijk of waterloop. Grondgebruik is
11% grasen 33%bos en heide.Natte sloten als perceelsscheidingen ontbreken. Kenmerkend voor deze cluster is het grote aandeel lineaire bewoning. Ook verspreide
bewoning komt voor, en enkele kernen. Tevens komen vrij veel bochtige wegen voor,
vrij veeldijken en tevens enkele bochtige waterlopen. Cluster 7treffen we voornamelijk aan op de Utrechtse Heuvelrug.
Cluster 8wordt gekenmerkt door onregelmatige blokken met zowelgrasland, bouwland, bos enheide als grondgebruik. Eenderde deel van depercelen worden omgeven
door natte sloten. Bochtige wegen komen ervrij veelvoor, bochtige waterlopen minder, evenals dijken. Verspreide bewoning is in grote mate aanwezig binnen deze
cluster. Ook kernen zijn aanwezig, lineaire bewoning ontbreekt.
Hoofdkenmerk van cluster 9 is de lineaire bewoning. In alle cases wordt deze vorm
van bewoning aangetroffen. De percelering wordt gevormd door onregelmatige en
regelmatige blokken. De grenzen van depercelen bestaan voor ongeveer de helft uit
natte sloten. Er komen vrij veel bochtige wegen voor, en daarnaast enkele bochtige
waterlopen en dijken. Kernen ontbreken, verspreide bewoning komt wel voor.
Cluster 10wordt gekenmerkt door 100%blokvormige envoornamelijk onregelmatige
percelen. Het merendeel van deze blokken kent bos enheide alsgrondgebruik. Natte
sloten komennauwelijks voor. Ook bewoning isgrotendeels afwezig. Hetzelfde geldt
voor bochtige waterlopen. Bochtige wegen zijn er wel vrij veel. Ook deze cluster
vinden we terug op de Utrechtse Heuvelrug.
Bekijken we de verspreidingskaart van deze 10 clusters over de provincie Utrecht
(fig. 16),dan zien wedat cluster 10uitsluitend opdeUtrechtse Heuvelrug voorkomt.
Ook cluster 7 komt voor een groot deel op de Heuvelrug voor, zij het wat meer aan
de randen. Daarnaast komt deze cluster hier en daar verspreid voor in de rest van
de provincie. Het strokengebied van de veenontginningen wordt onderverdeeld in
delen met bewoning (met name lineair) en infrastructuur (cluster 6) en delen waar
deze voor een deel ontbreekt (cluster 2, 3 en ten dele cluster 1).
Bij een samenvoeging tot 9 clusters worden cluster 8 en 9 gecombineerd (zie fig.
22). Dit betreft twee clusters met voornamelijk onregelmatige blokvormige percelen
met een gemengd grondgebruik. Het grote onderscheid tussen beide clusters vormt
de bewoning. Cluster 9kent namelijk 100%lineaire bewoning, incluster 8 ontbreekt
deze vormechter geheel. Cluster 8kent daarentegen veelmeer verspreide bewoning.
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Fig. 22 Boomstructuur van de clusteranalyse in Utrecht

In de volgende clusterronde worden de categorieën 2 en 3samengevoegd. Op veel
aspectenkomendezebeideclusters metelkaarovereen.Beidekennenstrookvormige
percelen metgrasland ennatte sloten erlangs.Dijken komen eveneensinbeideclustersvrijveelvoor.Hetgroteverschilligtechterinderegelmatigheid vandepercelen.
Incluster2komenuitsluitendregelmatige stroken voor,incluster3alleen onregelmatige.Aangezien ditverschilinpercéelsregelmatigheidookinruimtelijk opzichtduidelijk naarvorenkomt,inhetonderscheid tussen deveengebieden inhetwestelijk deel
van Utrecht en Eemland, is deze samenvoeging in historisch-geografisch en landschappelijk opzicht niet wenselijk.
Devolgendestap,van8naar7clusters,betreft denummers4en8waarbij alcluster
9wasgevoegd.Dezesamenvoegingbetreft drieclustersmetblokvormige,vrijonregelmatigepercelen meteengemengd grondgebruik. Bepalend voorcluster4isechter
de dominantie van bochtige wegen en bochtige waterlopen.
In de volgende ronde van de clusteranalyse wordt cluster 1samengevoegd met de
clustercombinatie van2en3. Overeenkomst tussendezedrieclustersisdestrookvormige percelering. Quagrondgebruik en regelmatigheid wijken zijechter van elkaar
af.
Bijeenvereenvoudigingtot5clusterswordencluster4diealgecombineerd wasmet
de clusters 8en 9,en cluster 5 samengevoegd. Cluster 5 komt qua percelering min
ofmeer overeen metdeandereclusters,echter watdebewoningende infrastructuur
betreft, vertonen de clusters nogal wat verschillen. In cluster 5 ontbreken bochtige
wegen, lineaire en verspreide bewoning.
Bij een volgende stap tot 4clusters worden cluster 1,die algecombineerd was met
de clusters 2en 3,en cluster 6 bij elkaar genomen. Met uitzondering van cluster 7
(opdeUtrechtse Heuvelrug) zijn met deze stap alleclusters diegekenmerkt worden
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door een strookvormige percelering, samengevoegd. Aangezien de verschillen in
landschappelijke structuur van dit strokengebied in de nadere onderverdeling goed
tot uitdrukking lijken te worden gebracht, is een dergelijke samenvoeging van het
strokengebied totééngroteclustervoordeoptestellentypologienietwenselijk. Ook
het onderscheid tussenhetwestelijk deelvandeprovincieenEemland ishistorischgeografisch en landschappelijk gezien belangrijk. Daarom moet in de typologie dit
verschil tot uitdrukking worden gebracht. Opbasis van inhoudelijke overwegingen
bedraagt daarom het optimale aantal clusters 9.
Bekijken we de "criterion value" van de verschillende clusterrondes (tabel 5),dan
zien we dat met name de clusterronde van 9naar 8, van 8naar 7 en van 6 naar 5
clusters,eenrelatief grotetoename vandewaardetotgevolgheeft. Deoverigestappengeveneenmeergeleidelijke toenamevande"criterion value".Degrotetoename
vandezewaardebijdecombinatietot 8clustersgeeft aan,datdeinterne verschillen
tussen dekenmerken binnen deze 8clusters erg groot zijn geworden, wat ook aluit
debovenstaande inhoudelijke beschrijvingen vandeindelingnaarvorenisgekomen.
Tabel 5 "Criterion value" inde verschillende
clusterrondes in Utrecht
Aantal clusters

Criterion value

Verschil

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3,04
3,16
3,34
4,12
4,95
5,37
6,73
7,17
8,18
16,28
48,16

0,12
0,18
0,78
0,83
0,43
1,36
0,44
1,01
8,10
31,88

Betrekken we tot slot het kaartbeeld in onze beschouwingen (fig. 16 t/m 21), dan
zien we dat bij elke afname van het aantal clusters het kaartbeeld wat minder rommeligenwatmeeroverzichtelijk wordt.Het verschiltussen het strokengebied ende
Utrechtse Heuvelrug komt steeds duidelijk naar voren. Dit pleit voor een zo klein
mogelijk aantal clusters.Deinformatie binnen de clusters moet echter wel inhistorisch-geografische opzicht relevantie hebben.
Geziende"criterion value"engeziendeinhoud vandeclusters verdienthetdevoorkeurdegrensbij9clusterstetrekken.Hetonderscheidtussendeverschillendetypen
binnenhetstrokengebied,tussendeonregelmatigenregelmatigingedeeldegebieden,
en tussen het meer open gebied te midden van de bewoningslinten en deze linten
zelf, blijft in deze indeling nog gehandhaafd. Hetzelfde geldt voorhet onderscheid
tussen strokengebieden met min of meer rechte bewoningsassen en gebieden met
voornamelijk bochtige wegen en waterlopen.
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4.2.4 Beschijving van de typologie van Utrecht
De inhoud van de 9 clusters die het uitgangspunt vormen voor de typologie van de
provincie Utrecht staat weergegeven in tabel 6. De verspreiding van deze typen vinden we terug in fig. 17.
Tabel6Inhoud vande9 clustersin Utrecht
Clusters

1. blokken
0 0 0 100 100 0 0 91 100
2. stroken
100 100 100 0 0 99 37 0
0
3. ongeperceleerd
0 0 0 0 0 0
22 0
0
4. regelmatige percelering 82 98 0 27 43 55 7 12 17
5. grasland
7 95 100 63 76 89 11 39
0
6. bos en heide
34 0 0 1 0 0 33 10 96
7. natte sloten
97 95 100 85 84 96 0 43 16
8. perceelsrandbegroeiing
0 0 0 0 0 0 0 0
0
9. bochtige wegen
18 4 0 100 14 91 45 67 50
10. veel verspreide bewoning 19 2 3 34 5 33 14 55
5
11. kernen
1 0 1 6 0 0 5 5
0
12. lineaire bewoning
7 16 12 32 4 16 20 33
5
13. aanwezigheid dijken
7 25 29 46 33 66 23 10 14
14. bochtige waterlopen
10 13 14 96 17 44 13 7
1
Globaal gezien kunnen we een zonering aanbrengen in drie hoofdtypen:
1. De Utrechtse Heuvelrug (type 7 en 9)
Hierin komen beide typen met grotendeels bos en heide als grondgebruik voor. In
type 7 is dit gebied verdeeld in stroken, blokken of onverdeeld, in type 9in onregelmatige blokken.
2. Het gebied met strookvormige percelering (type 1,2,3 en 6)
Hoofdkenmerk van dit gebied vormen de stroken, met grasland en omgeven door
natte sloten. Hierin komen vier subtypen voor:
Type 1 wijkt qua grondgebruik wat af, aangezien bos en heide hierin voorkomen.
Type 2 bevat vrij veel dijken, met regelmatig stroken, met weinig bochtige wegen
en waterlopen en met weinig lineaire bewoning. Type 3 bevat eveneens wat lineaire
bewoning, en ook enkele dijken, met onregelmatige stroken, en met weinig bochtige
wegen en waterlopen. Type 6 kent veel bochtige wegen, veel verspreide en lineaire
bebouwing, veel dijken en veel bochtige waterlopen.
Deze typen vormen tezamen de lintbebouwing met de meer open tussengebieden,
waarbij intype 2en 3lineaire bewoning ontbreekt of langs relatief rechte bewoningsassen isgesitueerd. Type 6wordtjuist gevormd door bewoningslinten langs bochtige
wegen, dijken en bochtige waterlopen. Opvallend is het verschil tussen de Lopiker-
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waard en een deel van noordwest-Utrecht met Eemland. In de Lopikerwaard overheerst type 2, met regelmatige stroken. In Eemland is type 3 dominant, waarin de
stroken veel onregelmatiger van vorm zijn, namelijk geknikt of gebogen.
3. Het Kromme Rijngebied en de Gelderse Vallei (type 5 en 8)
In beide gebieden aan weerszijden van de Utrechtse Heuvelrug, overheerst type 8.
Dit type wordt gekenmerkt door een onregelmatige blokverkaveling, met gemengd
bouwland,grasland,bosenheidealsgrondgebruik. Erzijn veelbochtigewegen,veel
verspreideenlineaire bewoning.Dijken enbochtigewaterlopenkomenslechtsweinig
voor.Ook type 5met ondermeer blokken metgrasland, komt indezegebieden veel
voor. Dittype komen weechterookin anderegebieden tegen,ondermeerbij Woerden en langs de Vecht.
Tot slot vormt type4 een soort restcategorie, waarin met name bochtige wegen en
bochtigewaterlopen overheersen.Ookkomenallevormenvanbewoningrelatief veel
voor in dit type. Deze categorie treffen wegeheel verspreid over de provincie aan.

4.2.5 Resultaten van de clusteranalyse in Zuid-Limburg
Debeschrijving vanderesultaten vandeclusteranalyse vanZuid-Limburg beginnen
we,netalsbij Utrecht enOverijssel, meteenoverzichtvandeindeling in 10clusters
(zie tabel 7). Op basis van dezeinhoud, de "criterion value" (zie tabel 8)en de verspreidingskaarten (fig. 23t/m 29)proberen weweerdebeste landschappelijke indeling te vinden.
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Tabel 7Inhoud van de 10 clusters in Zuid-lintburg, gebaseerd op 14 variabelen
Clusters
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

blokken
stroken
ongeperceleerd
regelmatige percelering
grasland
bos en heide
natte sloten
perceelsrandbegroeiing
bochtige wegen
veel verspreide bewoning
kernen
lineaire bewoning
aanwezigheid dijken
bochtige waterlopen

2

3

4

0
0 100 66
100 80
0 0
0
0
0 6
30
0
0 0
10
0
0 0
10
0
0 13
0
0 0
10
0
0
0 0
100 60 100 86
0 0
0 100
20
0
0 93
10 20
0 0
0
0 0
10
20
0
0 0

5

6

7

8

9

10

100 100 85 100 33 87
0
0 33 0
0
0
0
0
0 12
0
0
0
0
0
0
0 0
100
0
0
0 66 0
0 10
0
0
0 0
0 66 0
18 30
0
0
0 0
0
0
0
81 90 100 87 100 0
0
0 100 100 0
36
27 50
0
0
0 0
0 12
18 20 100 25
7
0 33 0
18 20
0 100
0 12 100 0

Beschrijving van de 10 clusters in Zuid-Limburg:
Cluster1 inZuid-Limburg wordtmetnamegekenmerktdoorstrookvormigepercelen
en veel bochtige wegen. Depercelering isgrotendeels onregelmatig van vorm. Het
grondgebruikbestaatuitbouwland.Verspreidebewoningontbreekt.Kernenenlineaire
bewoning zijn beperkt aanwezig. Ook dijken en bochtige waterlopen komen voor.
Ook cluster2 kent voornamelijk onregelmatige stroken met bouwland als grondgebruik. Verspreide bewoning komt inelke cel voor. Bochtige wegen worden minder
aangetroffen dan in cluster 1. Dijken en bochtige waterlopen ontbreken.
Deperceleringincluster3bestaatuitonregelmatigeblokkenmetbouwlandalsgrondgebruik. Bewoning ontbreekt evenals dijken en bochtige waterlopen. Daarentegen
komen overal bochtige wegen voor.
Cluster4vormteencombinatie vankernen,ongeperceleerde bos-enheidegebieden
enonregelmatigeblokken.Bochtigewegenkomenerveelvoor.Bochtige waterlopen
en dijken ontbreken juist. Ook andere bewoningsvormen dan kernen zijn afwezig.
Kenmerkend voorcluster5isdeonregelmatige blokvormigeperceleringmetgrasland
alsgrondgebruik. Eendeelvandepercelen kentnatte sloten alsbegrenzing. Binnen
deze cluster komen alle vormen van bewoning voor. In veel cellen zijn bochtige
wegen aanwezig.Ookdijken komenvoorbinnendezecluster.Daarentegen ontbreken
bochtige waterlopen.
Ookcluster6kentonregelmatig blokken alsperceelsvorm,echternumetbouwland,
bos enheide.Bochtige wegenkomen vrijveelvoor.Opvallend zijn debochtigewaterlopeninallecases.Ookdijken zijn aanwezigindezecluster.Verspreidebewoning
ontbreekt, kernen en lineaire bewoning komen wel voor.
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Typerend voor cluster 7 zijn de bochtige wegen en de lineaire bewoning (beide in
100%vandecases).Overigevormenvanbewoningontbreken.Ookbochtigewaterlopen zijn afwezig in deze cluster. De percelering bestaat uit onregelmatige blokken
met bouwland.
Verspreide bewoning is dominant in cluster 8. Ook hier bestaat de percelering uit
onregelmatigeblokken,metbouwland alsgrondgebruik.Erkomen vrijveel bochtige
wegenvoorenenkelebochtigewaterlopen.Kernenontbreken,maarlineairebewoning
is wel aanwezig.
Cluster9wordt gekenmerkt door bochtige wegen, bochtige waterlopen enveel verspreide bewoning. Ookdijken komen voor.Kernen en lineaire bewoning ontbreken
echtergeheel.Deperceleringisgemengd,zowelregelmatigeblokkenalsregelmatige
stroken komen voor. Ook het grondgebruik is gemengd bouw- en grasland. In 2/3
van de gevallen worden de perceelsgrenzen gevormd door natte sloten.
Delaatstecluster10vormteencombinatievanonregelmatigeblokkenenongeperceleerd gebied, inbeide gevallen metbouwland. Metuitzondering van enkele lineaire
bewoning ontbreken alle overige aspecten.
Bij samenvoeging tot 9 clusters worden de clusters 1en 2 gecombineerd (zie fïg.
30).Dezeclusterswordenbeidegekenmerktdoorstrookvormigepercelering.Incluster 1 isdezeechterregelmatigerdanincluster2.Ookkomtincluster 1 wat grasland,
bosenheidevoor,watincluster2juist ontbreekt.Hetgroteonderscheidtussenbeide
clusters vormt de verspreide bewoning in cluster 2 en de afwezigheid hiervan in
cluster 1.
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Fig. 30Boomstructuur van declusteranalyse in Limburg
In de volgende clusterronde worden de clusters 8 en 9 samengevoegd. Overeenkomsten tussen beide clusters vormen de verspreide bewoning en bochtige wegen.
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Inpercelering,grondgebruikenperceelsscheidingenverschillenbeideclustersnogal
vanelkaar.Ookdeaanwezigheid vanbochtigewaterlopenisafwijkend. Voorcluster
9 waren deze bepalend, in cluster 8zijn bochtige waterlopen nauwelijks aanwezig.
Devolgendesamenvoeging betreft declusters3en 10.Overeenkomsten zijn deonregelmatige blokvormigepercelen metgrasland. Ookhet ontbreken vanveel aspecten
komt in beide typen naar voren, zoals van bos en heide, van natte sloten, van verspreidebewoningenvankernen,vandijken enbochtigewaterlopen.Groteverschillen
zijn de bochtige wegen,in cluster 3in allecellen, incluster 10ingeen enkele.Ook
de aanwezigheid van ongeperceleerd gebied, binnen cluster 10 veel aanwezig, is
afwijkend.
Bij de combinatie tot 6clusters worden declusters 5 en 8(die al met cluster 9was
samengevoegd) bijelkaargenomen.Doorslaggevendhiervoorzijn deverspreidebewoning, bochtige wegen en blokvormige percelering geweest.
Indevolgendeclusterronde,van6naar5clusters,wordtcluster4gevoegd bijcluster
6. Overeenkomsten tussen deze clusters zijn de bochtige wegen en dekernen. Verschillenliggenmetnameindeaf- respectievelijk aanwezigheid vanbochtigewaterlopen.
Indevolgenderondewordtcluster 3,samenmet 10,bijcluster7gevoegd.Alledrie
kennen voornamelijk onregelmatige blokken. Wat bewoning betreft verschillen zij
echter sterk. In cluster 7 is de lineaire bewoning dominant, terwijl in beide andere
clusters bewoning juist vrijwel ontbreekt.
Verdere samenvoeging lijkt onsniet zinvolmeer.Declusters 4en6,metvoornamelijkkernen alsbewoningsvorm,wordendangecombineerd metdeindevorigeronde
gevormdeclustermetoverheersend lineairebewoning.Deverschillentussendeclusters die worden gecombineerd worden te groot. De "criterion value" neemt bij de
stapvan4naar 3clustersdan ookenormtoe(zietabel8).Opbasis vande "criterion
value" ligt de optimale indeling bij 8, 6 of 4 clusters.
Tabel 8 "Criterion value" inde verschillende
clusterrondes in Zuid-Lintburg
Aantal clusters

Criterion value

Verschil

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0,29
0,30
0,34
0,37
0,46
0,53
0,63
0,72
0,99
1,05
1,62

0,02
0,04
0,04
0,08
0,07
0,11
0,09
0,27
0,06
0,57

Betrekken wevervolgens hetkaartbeeld (ziefig. 23totenmet29)bij onzeoverwe65

gingen, dan blijkt dat dit over het algemeen sterk versnipperd is.Gezien dit versnipperde kaartbeeld is het wenselijke het aantal clusters zo klein mogelijk te houden.
Ook de geringe omvang van het gebied en het kleine aantal "cases" (110) pleiten
vooreenklein aantalclusters.Omdat erin inhoudelijk, historisch-geografisch gezien,
geen overwegende bezwaren bestaan tegen een samenvoeging van de clusters tot 4,
en omdat ook de "criterion value" hierbij een grens legt, kiezen we voor Zuid-Limburg voor een indeling in 4 clusters.

4.2.6 Beschrijving van de typologie van Zuid-Limburg
Op de kaart, waarop de indeling van Zuid-Limburg staat aangegeven, kunnen we
globaal gezien een zonering in landschapstypen onderscheiden (zie fig. 29). Hierbij
komen in de eerste plaats de plateaus tot uitdrukking, gelegen aan weerszijden van
het dalvan deGeul.Deinhoud van de aangegeven typen staat aangegeven intabel 9.
Type 1:Het landschap van de strookvormige percelering
Heteerste type vinden wemetname inhet westelijk deel vanhet weergegeven gebied
inderichting van het Maasdal. Dittype wordt vooral gekenmerkt dooreen strookvormige percelering. Een voorhet gebied aanzienlijk deel van depercelering is regelmatig. Het grondgebruik is overwegend bouwland. Alle soorten bewoning komen er in
voor, echter geen enkele is overheersend. Dat zelfde geldt voor de wegen, dijken en
waterlopen.
Tabel9Inhoud van de4clustersin Zuid-Limburg
Clusters
1 2
1. blokken
2. stroken
3. ongeperceleerd
4. regelmatige percelering
5. grasland
6. bos en heide
7. natte sloten
8. perceelsrandbegroeiing
9. bochtige wegen
10. veel verspreide bewoning
11. kernen
12. lineaire bewoning
13. aanwezigheid dijken
14. bochtige waterlopen

0
93
0
20
6
6
9
0
86
33
13
13
6
13

3

4

93 80 90
0 0 4
2 4 0
0 0 0
0 0 59
0 12 0
0 12 18
0 0 0
83 88 86
0 0 68
0 76 13
31 8 18
2 8 13
0 40 18

Type 2: De plateaus
Kenmerkend voor dit type is de lineaire bewoning. Er komen in dit landschap vrij
veel bochtige wegen voor. Depercelering isblokvormig en onregelmatig. Het grondgebruik is bouwland. Natte sloten ontbreken uiteraard.
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Type 3: De beekdalen
Typerend voorde beekdalen zijn dekernen. Ditkomtdan ookduidelijk uit deindeling naar voren. Daarnaast komen er hier natuurlijk zeer veel bochtige waterlopen
voor.Naastbouwlandwordtinditlandschapstype ookbosenheidealsgrondgebruik
aangetroffen. De percelen zijn onregelmatig en blokvormig.
Type 4: De overgang tussenplateau enbeekdal
Meer aan de randen van het plateau, op de overgang naar het beekdal, ligt type 4.
Vrijwel alle vormen vanbewoning treffen wehier aan,echter verspreide bewoning
komt erzeerveelvoor.Deonregelmatige blokkenindittypekennenbehalve bouwland ookgrasland alsgrondgebruik.Zoweldijken, alsbochtigewaterlopen alsbochtige wegen zijn aanwezig.

4.3 Toetsing van de typologie
Eenaanleiding voorhetonderzoeksproject washetontbrekenvaneenbruikbareindelingvanhetNederlandsecultuurlandschapvoorhetbeleid.Aandebestaandetypologieënkleefden teveelnadelen.Uitgangspuntvoorditproject wasdanookeennieuwe
landschapstypologie opte stellen. De vraagisnu of dedoor ons opgestelde nieuwe
indelingendehistorisch-geografische enlandschappelijke kenmerkenbeterweergeven
dandereedsbestaandeindelingen.Daartoehebben wededooronsopgesteldetypologieënvanUtrechtenOverijsselvergelekenmetenkeleoudeindelingen.Zuid-Limburg
blijft hier vanwege de geringe omvang van het gebied verder buiten beschouwing.
Wekunnen een onderscheid maken inpolythematische en monothematisch typologieën van het landschap. Monothematisch indelingen zijn gebaseerd opéén onderwerp,bijpolythematische typologieën worden meeraspecten betrokken bijdeindeling.Omdaterinhetlandschap sprakeisvaneengrootaantalverschillende elementen die op de een of andere manier met elkaar samenhangen, hebben wij voor onze
indeling gekozen voor een polythematische typologie. Bij de vergelijking gaan we
daarom eveneens uit van polythematische typologieën.
Tevens is het uitgangspunt van de indeling van belang. De indeling kan gebaseerd
zijn op de vormen van de diverse landschapselementen, zoals die in het landschap
herkenbaar zijnenvandetopografisch kaartafgelezen kunnenworden.Een dergelijke
formele typologie isde in dit project opgestelde indeling. Daarnaast kan de functie
of de ontstaansgeschiedenis van de landschapselementen als uitgangspunt worden
gekozen. In veelgevallen iserechter sprakevaneencombinatie vandezeuitgangspunten.
Totslot speeltdeschaaleenbelangrijke rolvoordegevonden indeling.Eenindeling
vaneenkleingebiedkangedetailleerder zijn watbetreft deonderscheidende kenmerken dan een indeling voor geheel Nederland.
Voor detoetsing van de opgestelde typologie aan bestaande indelingen hebben we
polythematische typologieën gebruikt die voor geheel Nederland zijn opgesteld en
dievooreenbelangrijk deeleenformele benaderingswijze hanteren.Gekozenisvoor
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de indelingen van:
- Keuning(In:AtlasvanNederland, 1963-1977;BladXI-1, "Nederzettingsvormen");
- Bijhouwer ("Het Nederlandse landschap", 1971/1977) en
- de Werkgroep Landschapstypologie (Barends et al., 1986).

4.3.1 De indeling van nederzettingsvormen volgens Keuning
Keuningheeft alsuitgangspuntvoordeindelinginnederzettingstypen debewoningsvorm, het cultuurland en de ligging hiervan ten opzichte van elkaar, gebruikt. Bij
de classificatie is uitgegaan van het principe dat elke landelijke nederzettingsvorm
in beginsel bestaat uit twee delen,namelijk uit denederzetting zelf, inde vorm van
eenmeerofmindersterkeconcentratievandeagrarischewoon-en bedrijfsgebouwen,
enerzijds endedaarbij behorende cultuurgronden anderzijds. Indeligging van deze
componenten ten opzichte van elkaar en in de omvang van de combinatie daarvan,
wordthetcriteriumgevondenvoordeonderscheiding vantypenvanlandelijke nederzettingen (Keuning, in: Atlas van Nederland, 1963-1977). Daarnaast spelen echter
nog andere aspecten bij de indeling een rol, zoals de bodem en de infrastructuur.
Keuning onderscheidt in ons land de volgende typen:
- Esdorpen Drents type
- Variant: esgehuchten
- Variant: buurtschappen van hoevenzwerm
- Variant: esdorpen Veluws type
- Esdorpen Brabants type
- Incomplete esdorpen: type van de duinstreken en waddeneilanden
- Incomplete esdorpen: type van de rivier- en zeeklei
- Incomplete esdorpen: Zuidlimburgs type
- Verspreide nederzettingsvorm van het Friese type
- Variant: terpgehuchten
- Verspreide hoeven in veen- of kleigebied
- Wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf
- Variant: wegdorpen Vlaamse type
- Wegdorpen der hoogveenranden
- Kanaaldorpen der hoogveengebieden
- Wegdorpen der laagveenontginningen
- Wegdorpen der oudere zeekleipolders
- Moderne verspreide bewoning der jonge polders en nieuwe ontginningen.
CentraalstaathetideaaltypevandeDrentseesdorpen,metgeconcentreerde bewoning
in dedorpen endaaromheen debouwlandcomplexen (essen),dewei-enhooilanden
enhet "veld",dewoesteheidegronden.Naastdit"grondtype"zijnhiervan7varianten
onderscheiden, op basis van de omvang van de bewoning en het cultuurland, het
aantalescomplexen endeaan-ofafwezigheid vaneenvandegenoemde componenten.
Het terpengebied wordt onderverdeeld in twee varianten. De eerste, de verspreide
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nederzettingsvorm vanhetFriesetype,kentnietdeterpdorpen als indelingscriterium,
maarjuistdeverspreideboerderijen die"hetwezenlijk deelvanhet cultuurlandschap
uitmaken". Devariant "terpgehuchten"komtvoorindeoudstbevolkte delen vanhet
terpengebied.
Kenmerkend voordewegdorpenisdegroeperingvandenederzettinglangseenweg,
het uitgangspunt van de occupatie, en de opstrekkende cultuurgronden daarachter.
Wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf worden gesitueerd in de
zandgebieden van Nederland. Onder de wegdorpen vallen verder ontginningen aan
derandenvandevoormaligehoogveengebieden endenederzettingenindelaagveengebieden van Nederland. In dit laatste geval wordt de bewoningsas vaak gevormd
door een dijk of kade.Dekanaaldorpen indehoogveengebieden vormen een aparte
categorie.
TotslotonderscheidtKeuninghettypevandemoderneverspreidebewoning, waarbij
deboerderijen temiddenvandeuiteenaantalblokvormigepercelen bestaandelanderijen zijn gelegen.
AlvorensdeindelingvanKeuningtevergelijken metdedooronsontwikkeldetypologiezijneerstwatalgemenekanttekeningen bijdezeindelingtemaken.Deindelingscriteria zijn niet voor alle gebieden opdezelfde manier toegepast. Behalve formele
en functionele uitgangspunten die tot uitdrukking komen in de criteria bewoningsvorm, cultuurland en hun onderlinge relatie, speelt bij deze indeling voor sommige
typen debodem ofnatuurlijk substraat eendoorslaggevende rol,terwijl voor andere
degenese van belang is.Deindeling is sterk beïnvloed door ideaaltypen, met name
van het Drentse esdorp. Andere typen zijn hieraan ontleend. Voor een deel hangt
ditsamenmetdegevolgdewerkwijze,namelijkeenindelingvanbovenaf.Eendergelijkeindelingwordtingrotematebepaalddoorkennisoverdeverschillendegebieden.
Nadeelvaneendergelijke benaderingisdatovergangstypen ontbreken.Tevenswordt
niet altijd uitgegaan van daadwerkelijk aanwezige kenmerken. In het terpengebied,
bijvoorbeeld, wordtdeverspreide bewoning alsuitgangspunt gekozen,terwijl dezo
karakteristieke,geconcentreerde,terpdorpen alsminderbepalend wordenbeschouwd.
Hetzelfde geldt voor het type van de wegdorpen op basis van het oorspronkelijk
gemengdbedrijf, waarin voorbijgegaan wordtaanhetwerkelijk aanwezigegrondgebruik.Totslotisookdetijdsdimensie inditopzicht onduidelijk. Sommigetypen zijn
gebaseerd opeen oudere situatie,zoalsdeboven genoemde wegdorpen opbasisvan
oorspronkelijk gemengd bedrijf, of de diverse vormen van de esdorpen. De jonge
heideontginningen blijven indit laatstegeval buiten beschouwing, maarworden als
een onderdeel gezien van het esdorpenlandschap. Daarentegen zijn wel de nieuwe
IJsselmeerpolders in de indeling zijn opgenomen.
Vergelijking met de opgestelde indeling
Voordevergelijking vandeindelinginnederzettingstypen volgens Keuningmetde
dooronsopgesteldeindelingvanOverijssel enUtrechtzijn beidekaartenop dezelfde
schaal afgebeeld (zie fig. 9 en 31).
Leggenwebeidetypologiekaarten vandeprovinicieOverijsselnaastelkaar,danzien
we een opvallende overeenkomst tussen type 1uit de steekproefsgewijze opname
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Verspreide hoeven inveen- of kleigebied

^

Wegdorpen der oudere zeekteipolders
Wegdorpen op basis van oorspronkelijk
gemengd bedrijf
Wegdorpen der laagveenontginningen

Esdorpen
Drentse type
Esgehuchten
Buurtschappen van hoevenzwermen

Wegdorpen der hoogveenranden
Kanaaldorpen der hoogveengebieden

Fig.31Landschapsindeling vanOverijssel volgens Keuning
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Fig. 32 Landschapsindeling vanUtrecht volgens Keuning

en de vier verschillende wegdorpen die in Overijssel door Keuning worden onderscheiden. In dewegdorpen opbasis van oorspronkelijk gemengd bedrijf endewegdorpen der laagveenontginningen is type 1dominant. In de wegdorpen der oudere
zeekleipolders komttype 1 incombinatiemetvooraltype3 voor,enindewegdorpen
derhoogveenranden komttype 1 naastmetnametype 6en7(met vnl.bosenheide)
voor. In beide indelingen worden deze gebieden vooral gekenmerkt door
strookvormige percelen.Wat betreft de overige typen zijn weinig overeenkomsten
tebespeuren. Dekanaaldorpen derhoogveengebieden komen vooreendeelovereen
mettype7,echterookinanderegebiedenkunnenwedittypeterugvinden.Dediverse
door Keuning onderscheiden vormen van esdorpen vertonen geen enkele
overeenkomst met de door ons gevonden indeling. Van een onderscheid tussen de
zonelangs de IJssel enhet midden en oosten van deprovincie isin deindeling van
Keuning geen sprake. Dit gebied wordt door Keuning gerekend tot het
esdorpenlandschap (metbuurtschappenvanhoevenzwermen),terwijlinonzeindeling
zich duidelijk een aparte zone aftekent. Ook de onontgonnen heidegebieden die in
1900 nog een groot deel van Overijssel beslaan (type 6), komen op de kaart van
Keuning niet voor.
Opheteerstegezichtvertonenbeidekaartenvan Utrechtmeerovereenkomsten (vergelijk fig. 17met fig. 32).Met name de Utrechtse Heuvelrug springt er wat betreft
de
overeenkomsten indeverspreiding uit.Keuning omschrijft dit gebied als esdorpenlandschap vanhet Drentsetype.In onzeindeling wordt dit gebied echter vooralgekenmerkt door het voorkomen van bos en heide in 1900.
Dewegdorpen derlaagveenontginningen vertonen quaverspreidingveel overeenkomstenmethetdooronsgevondengebied metstrookvormigepercelering,echterinons
gevalis dit gebied nader onderverdeeld intypen 1,2,3en 6,d.w.z inde bewoningsassen met wegen, dijken en/of waterlopen afgewisseld met open gebieden metof
zonder dijken en waterlopen.
De wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf zijn minder duidelijk
terugtevinden.Ookdeincompleteesdorpen inhetKrommeRijngebied endebuurtschappenvanhoevenzwermen zijn inonzeindelingnietduidelijk teherkennen.Mogelijk isindezegebieden sprake vaneencombinatie vantype5en8,met onregelmatigeblokken,metrespectievelijk graslandenbouwland,bosenheidealsgrondgebruik,
met veel bochtige wegen en vrij veel lineaire en verspreide bewoning.
Als conclusie komt duidelijk uit deze vergelijking het verschil in benaderingswijze
naar voren. Hierbij speelt onder meerde schaal een rol. Indeindeling van Keuning
worden dediverseonderdelenvanhetlandschaptotééntypegerekend,zoals bijvoorbeeld de dorpen, de bijbehorende escomplexen, het weidegebied en de omringende
heidegronden. In onzetypologie worden deze onderdelenjuist apart ingedeeld. Een
genetische offunctionele samenhangdieindeindelingvanKeuningwordt verondersteld aanwezigtezijn, betrekken wijniet indeindeling. Doorgebruik temaken van
eenvastmoment,inonsgeval 1900,envandeopdatmomentaanwezigekenmerken,
komt het onontgonnen gebied in onze indeling duidelijk als aparte categorie naar
voren, terwijl ditindeindeling van Keuning een onderdeel uitmaakt vanhet esdor72

penlandschap. Daarentegen wordthet gebied meteen strookvormige percelering bij
Keuning nader onderverdeeld, naar genese en bodem of natuurlijk substraat.

4.3.2 De indeling naar ontginningstypen van Bijhouwer
De volgende typen werden door Bijhouwer onderscheiden (1971, 1977):
- Terpenlandschap
- Woerdenlandschap
- Esdorpenlandschap
- Kampenlandschap
- Keileem-tuunwallenlandschap
- Slagenlandschap
- Landschap van de droogmakerijen en aandijkingen
- Landschap van de hoogveenontginningen uit de 19e en 20e eeuw.
Duidelijke indelingscriteriazijnnietaanwezig.Elktypewerdonderscheiden opbasis
vandemeestopvallendekenmerken.Hierbijhebbendebewoningsvorm,depercelering,degeneseen debodemeenheid ofde ondergrond inverschillende mateeen rol
gespeeld.Bij de omschrijving vandeverschillende typen treedt naastdeze aspecten
met name het uiterlijk naar voren. De verspreiding van de onderscheiden typen is
oplossekaartjes aangegeven.Eenoverzichtskaart ontbreekt.Reneshadalgeconcludeerd dat "een beschrijving van de verschillende hoofdtypen (...) belangrijker was
danhetontwerpen vaneensluitendeindeling"(1982,p.12).Ditbleekbijeennadere
analyse van dezeverspreidingskaarten vooreenvergelijking metonzeindeling.Geprobeerd is opbasis vandeze losse kaartjes deverschillende typen diein Overijssel
en Utrecht voorkomen, net ala bij de vergelijking met de indeling van Keuning, in
één kaart, opdezelfde schaal als dekaarten van denieuwe indeling, weer te geven.
Helaasleverdeditnogalwatproblemen op,aangeziensommigetypenelkaaroverlappen,terwijl anderegebiedenjuistnietingedeeld zijn (ziefig.33enfig.34).Vergelijking voor deze gebieden is hierdoor moeilijk.
Vergelijking met de opgestelde indeling
Hetslagenlandschap inNoordwest-Overijssel, onderscheiden doorBijhouwer, komt
zeer goed overeen met ons type 1,met als voornaamste kenmerk de strookvormige
percelering (fig. 33enfig. 9).DeoverigedoorBijhouwer aangegevengebieden met
een slagenlandschap kennen echter volgens onze inventarisatie geen overwegende
strookvormigepercelering.OokdeanderedoorBijhouwer aangegeventypenvertonen
watbetreft hun begrenzinggeenenkeleovereenkomst metonzeindeling.Weliswaar
overlappenhetesdorpenlandschapenhetkampenlandschapindeindelingvanBijhouwerminofmeermethetdooronsaangegevengebiedmetessen-enkampenlandschap
(type 4,5, 9en 10),van een duidelijk onderscheid tussen esdorpen enkampen zoals
Bijhouwer dat maakt, is oponzetypologiekaart echter geen sprake. Ookde begrenzingvanhetterpen-enwoerdenlandschap bijKampereiland vindenweinonzeindeling niet terug.
Uit vergelijking van de beide kaarten blijkt ook in Utrechteen grote overeenkomst
in de verspreiding van het door ons aangegeven gebied met strokenverkaveling en
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het slagenlandschap van Bijhouwer (zie fig. 34 en fig. 17). De begrenzingen van
beide indelingen stemmen echter nauwelijks met elkaar overeen. De overige door
Bijhouwer onderscheiden typenhebbengeenenkeleovereenkomstmetonzeindeling.
Door het overlappen van deze typen en de zeer grove begrenzingen is een verdere
vergelijking ook weinig zinvol. Ook vallen grote delen van de provincie Utrecht
buiten de indeling van Bijhouwer.
We concluderen dat, aangezien de indeling van Bijhouwer in landschapstypen en
debegrenzingen hiervan erggrof zijn,delandschappen elkaar blijken te overlappen
en er daarnaast nogal wat gebieden niet ingedeeld zijn, was een goede vergelijking
nauwelijks temaken.Ookhierlijkt dewerkwijze vanbovenaf, waarbij is uitgegaan
van kennis over de verschillende landschapstypen, niet goed te voldoen, aangezien
teweinigrekeningisgehoudenmetdewerkelijk aanwezigekenmerkenendeinterne
landschappelijke variatie.Eendergelijke indeling istesubjectief enteweinigsystematisch, om bruikbaar te kunnen zijn.

4.3.3 Historisch-geografische landschapstypen vanNederlandsamengesteld doorde
Werkgroep Landschapstypologie
De kaart van de historisch-geografisch landschapstypen van Nederland geeft een
indelinginontginningstypen,waarbij defysisch-geografisch gesteldheidendeontginningsgeschiedenis debelangrijkste onderscheidende elementen vormen (Barends et
al., 1985, 1988).Voor de fysisch-geografische gesteldheid wordt uitgegaan van de
situatieindeperiodevoordathetgebiedisontgonnen.Dezeoorspronkelijke fysischgeografische gesteldheid isnietinallegevallendezelfde alsdehuidige.Denatuurlijkegesteldheidvaneengebiedbiedtmogelijkheden enbeperkingen voorhet menselijk
gebruik. Op deze manier ontstonden in verschillende gebieden verschillende
landschappen. Ook het tijdstip van ontginning verschilt per gebied.
Behalve de fysisch-geografisch gesteldheid en de ontginningsgeschiedenis hebben
bij de indeling van het landschap tevens de vorm van de percelering en het
bewoningspatroon een rol gespeeld. De percelering is nader onderscheiden in
blokvormige en strookvormige, en in regelmatige en onregelmatige percelen.
Daarnaast is aangegeven of in een type sprake is van een enkelvoudige of meervoudigepercelering.Inheteerstegevalisersprakevanééntypepercelering binnen
het gebied. Bij een meervoudige percelering zijn er binnen het landschapstype
verschillende eenheden te onderscheiden met elk een eigen type percelering. Het
bewoningspatroon wordt nader onderscheiden in verspreide, lineaire en
geconcentreerde bewoning.
De volgende typen zijn onderscheiden:
- Lössontginningen
- Rivierterrasontginningen
- Kampontginningen met plaatselijk essen
- Stroomrug- en komontginningen
- Duinen en duinontginningen
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Veenontginningen
Veenkoloniën
Oudere zeekleipolders
Recente zeekleipolders
Droogmakerijen
Heideontginningen en bossen (sedert 1850)

Demeest recente inzichten overde ontstaansgeschiedenis van het landschap zijn in
deze typologie verwerkt.
Vergelijking met de opgestelde indeling
Vergelijken we deze indeling van het cultuurlandschap van Overijssel met de
typologie zoals die is opgesteld op basis van resultaten van de steekproefsgewijze
inventarisatie,dan zien we opeen aantalpunten grote overeenkomsten tussen beide
kaarten (fig. 9 en fig. 33). In het type van de veenontginningen vinden we vrijwel
geheel onstype 1 terug.Het landschap vandeveenontginningen wordt gekenmerkt
doorregelmatige strokenenvoornamelijk lineairebewoning.Ooktype 1 indenieuwe
indelingkentstrookvormigepercelen,overwegendregelmatig.Debewoningislineair,
maar tevens komt verspreide bewoning voor.
Ook destroomrug- enkomontginningen komen vrijwel geheel overeen metdeinde
nieuwe indeling aangegeven zone langs de IJssel, waarin type 2 en 3 overheersen.
Debegrenzing van dezetypen komt goed metelkaar overeen,deinhoud echter veel
minder.Vaneenmeervoudigeperceleringenoverwegendgeconcentreerde bewoning
in de stroomrug- en komontginningen is in de typen 2 en 3 geen sprake. In beide
typenoverheersteenblokvormigepercelering.Debewoningsvormenkomenalledrie
voor, alhoewel in type 3 kernen dominant zijn. In type 2 komt echter vrij veel
verspreide bebouwing voor in combinatie met lineaire bewoning.
Debegrenzing vanhetgebiedmetkampontginningen enplaatselijk essenvindenwe
eveneens min of meer op de nieuwe kaart terug. Uitzondering hierbij vormt het
gebied gelegen aan weerszijden van de Vecht dat in onze indeling nog grotendeels
uit ongeperceleerd gebied bestaat. De grote variatie in percelering en
bewoningspatroon komt in de nieuwe indeling duidelijk tot uitdrukking.
De begrenzing van de heideontginningen en bossen komt niet overal overeen met
de door ons gevonden typen 6, 7 en 8 (met bos en heide). Wel komt type 6
(ongeperceleerde heide en bossen) relatief zeer veel voor in dit type.
De veenkoloniën en droogmakerijen zijn op de nieuwe typologiekaart nauwelijks
onderscheiden. Voor een deel komt type 7 vrij veel voor in het landschap van de
veenkoloniën. Inhoudelijk klopt dit, aangezien zowel de veenkoloniën als type 7
gekarakteriseerd wordendooreenregelmatigestrookvormigeperceleringenlineaire
bewoning.
Opvallend ishet gebied rond Vriezenveen dat inonze indelingduidelijk naar voren
springt, maar in de indeling van de Werkgroep Landschapstypologie niet tot uitdrukking komt.
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In Utrechtlijken degrenzen vanbeidelandschapsindelingen veelmindermetelkaar
overeen te komen (vergelijk fig. 17met fig. 36). Uitzondering vormt de Utrechtse
Heuvelrug die op beide kaarten duidelijk naar voren komt. Door de
WerkgroepLandschapstypologie wordtditgebiedingedeeldbijdeheideontginningen
enbossen.Indeandereindeling overheersenhierdetypen7en9,beide gekenmerkt
door bos en heide. De zones aan weerszijden van de Utrechtse Heuvelrug met
kampontginningenmetplaatselijk essenvindenweechteropdenieuwe typologiekaart
niet terug.
Voor een deel zijn de veenontginningen wel weer goed te herkennen op de typologiekaart. In de nieuwe indeling wordt dit gebied echter nader onderverdeeld, in
een type (6) met veel bewoning en infrastructuur entwee typen (2en 3) waarin dit
juist grotendeels ontbreekt. Ook kunnen er verschillende gebieden worden onderscheidenbinnendezeveenontginningen.IndeLopikerwaard, bijvoorbeeld, overheerst
type 2, in de Eemland type 3.
Het gebied van de stroomrug- en komontginningen verschilt nogal van de typologiekaart, met name inhet westen. Het gebied van de Lopikerwaard e.o. wordt bij
de nieuwe indeling bij het gebied met strookvormige percelen en lintbebouwing
gerekend. Wel
is er een verschil tussen dit gebied en de rest van het "strokengebied", zoals
hierboven isvermeld.Type2,dathiermeervoorkomt,wordtgekenmerktdoor dijken
en bochtige waterlopen.
Weconcluderendatookhierhetverschilinbenaderingswijze vanbeidetypologieën
opvallend is. In de eerste plaats is er een verschil in detaillering. In Utrecht wordt
het landschap van de veenontginningen nader onderverdeeld; in Overijssel geldt
hetzelfde voor het landschap van de kampontginningen met plaatselijk essen.
Daarnaastkomendeheideontginningen enbossenvanna 1850indenieuweindeling
van Overijssel nauwelijks totuitdrukking, doordat inhet laatste geval sprake isvan
eenmomentopname vanrond 1900.Opdattijdstip warendezegebiedenin Overijssel
nog niet ontgonnen, en ze zijn dan ook als zodanig op de kaart aangegeven. In
Utrecht, daarentegen, komt dit ontginningstype wel goed naar voren.

4.4 Conclusie
Uit de beschrijvingen van denieuwe indelingen van Overijssel en Utrecht en uit de
vergelijkingen hiervan met andere,reeds eerder opgestelde landschapstypologieën,
komen voor- en nadelen van de in dit project gevolgde werkwijze en de daarmee
opgestelde typologie naar voren.
Degevonden indelingen lijken de landschappelijke situatie goed weer te geven. De
verschillendegebiedenkomenuitdekaartennaarvoren.Eenvoordeelisdat werkelijk
aanwezige kenmerken van het landschap worden gebruikt, zoals die in de
inventarisatie zijn opgenomen. Veronderstellingen over het voorkomen van deze
aspecten die vaak gebaseerd zijn opkennis overeen beperkt gebied, spelen daarom
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geen rol. Subjectieve aspecten die bij de andere indelingen een grote rol hebben
gepeeld,wordenbiionzewerkwijze vermeden.Ookzijnhierdoordetypen onderling
goed vergelijkbaar, aangezien zij op dezelfde aspecten zijn ingedeeld. Een tweede
voordeelisdat eropeenvast tijdstip wordtgemeten,zodatdetypen ookopditpunt
onderling goed overeenkomen, en er geen sprake is van verschillen in periode van
indelen tussen de verschillende landschappen.
Op een aantal aspecten is detypologie zoals die in dit project isuitgewerkt, echter
niet geheel bevredigend. Het combineren van de informatie op het niveau van de
steekproefpunten/-cirkels isnietaltijd evenduidelijk, omdatdesamenhangen tussen
bewoning,perceleringeninfrastructuur zichvaakopeenwathogerniveau afspelen.
Relatiestussen debewoning enhet omringende cultuurland komen indeze indeling
niet altijd tot uitdrukking, zoals bijvoorbeeld tussen een kern en de omringende
escomplexen. Wel geeft deze manier van aanpak de mogelijkheid tot een grotere
detaillering van de onderscheiden typen.
Een andere kanttekening die bij de nieuwe typologie geplaatst kan worden, is dat
sommige gevonden typen zijn gebaseerd op kenmerken die zich slechts lokaal
voordoen, zoalsbijvoorbeeld in Overijssel type 10,dat zichmetname onderscheidt
van de overige typen door de aanwezigheid van bochtige waterlopen. Dit komt in
deeersteplaats omdat dekenmerken per steekproefpunt/-cirkel zijn opgenomen. In
detweedeplaats wordt dit veroorzaakt doordat allegekozenkenmerken even zwaar
hebben meegeteld in de clusterananlyse. Op deze manier kunnen kenmerken als
bochtigewaterlopen ofdijken doorslaggevend zijn vooreenbepaaldtype.Vooralle
typen geldt echter dat de aangegeven aspecten zichook inwerkelijkheid binnen die
typen, en het op de kaarten aangegeven gebied, voordoen.
TotslotdragendevoorOverijssel, UtrechtenZuid-Limburgopgestelde typologieën
nog een voorlopig karakter. Dit betreft een aantal aspecten van de nu gevolgde
werkwijze. De indelingen zijn opgesteld voor de beide provincies apart, zodat de
gevonden typen niet met elkaar te vergelijken zijn. In een vervolg van het project
zou uiteindelijk een indeling voor heel Nederland in een keer opgesteld moeten
worden. Een aanpassing van de gebruikte computerprogramma's is dan echter
noodzakelijk.
Ookzijn deindegevolgdeprocedure alsbesteuitgekozen indelingen van Overijssel
en Utrecht arbitrair. De keuze hiervan is afhankelijk van het doel waarvoor een
typologie wordt opgesteld. Een grotere detaillering van de verschillende typen is
mogelijk, indien dit nodig wordt geacht.
De gehanteerde selectie en het aantal in de clusteranalyse opgenomen kenmerken
is eveneens slechts één van de vele mogelijkheden. Ookhierin kan, afhankelijk van
hetdoel,eenanderekeuzewordengemaakt.Ommeervariabelenindeclusteranalyse
optekunnennemen,isechterwelweereenuitbreiding vandeprogrammatuurnodig.
Daarnaast ishet mogelijk een weging vandekenmerken inde analyse optenemen.
Aangezien een aantal relaties bij de koppeling op het niveau van de steekproefpunten/-cirkels buiten beschouwing blijven, kan gedacht worden aan een andere
manieromdekoppelingvandegegevenstotstandtebrengen.Mogelijkerwijs kunnen
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de kenmerken van omringende punten/cirkels in de analyse betrokken worden, om
relaties tussen bijvoorbeeld kernen en cultuurland opte sporen en mee tenemen in
de typologie.
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5 TOEPASSING VAN DE GEGEVENS

Het beleid over het landschap is in een groot aantal nota's en plannen vastgelegd.
Op nationaal niveau betreft dit beleidsnota's als de nota over de Ruimtelijke
Ordening, het Natuurbeleidsplan, Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud,
Structuurschema Landinrichting enz. Op provinciaal niveau is het beleid vastgelegd
in de diverse streekplannen, en op lokaal niveau in gemeentelijke structuurplannen,
bestemmingsplannen en landschapsstructuurplannen. De historisch-geografische
aspecten van het landschap komen in de diverse plannen aan bod. Daarnaast zijn er
wetten die voor het cultuurlandschap van belang zijn, zoals de Wet Bodembescherming.
Voor dit project is nagegaan welke informatie noodzakelijk is om dergelijke
beleidsnota's en plannen op te stellen, indien het gaat om de historisch-geografische
aspecten van het landschap. Deze vraag wordt in dit hoofdstuk op twee manieren
behandeld. Inde eerste plaats wordt nagegaan welke informatie nodig is,en op welke
manier de verzamelde en verwerkte gegevens van de steekproefsgewijze inventarisatie
hieraan een bijdrage kunnen leveren (par. 5.1). Ten tweede wordt ingegaan op de
bestaande plannen, en wordt bekeken of en in hoeverre deze plannen anders zouden
zijn indien bij de opstelling ervan kon worden beschikt over de in dit project
verzamelde gegevens (par. 5.2).

5.1 Historisch-geografische waarden van het landschap
In de diverse nota's en plannen wordt gesproken over het behoud of herstel van de
historisch-geografische waarden van het landschap.In historisch-geografisch opzicht
waardevolle elementen en structuren worden omschreven als elementen en structuren
die informatie geven over het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap.
Waardevolle gebieden vormen die gebieden waarvan de ontstaansgeschiedenis van
het landschap (nog) duidelijk herkenbaar aanwezig is. Dergelijke elementen,
structuren en gebieden komen in aanmerking voor een specifiek beleid, waarbij het
behoud ervan vaak voorop staat. In sommige gevallen wordt zelfs gesproken over
het herstel of het versterken van de waardevolle kenmerken.
In de loop van de tijd is veel onderzoek verricht om deze historisch-geografische
waardevolle elementen, structuren of gebieden op te sporen en aan te wijzen. Er zijn
criteria ontwikkeld omdergelijke historisch-geografische waarden tekunnen bepalen.
Het rapport "Levend Verleden" (Haartsen et al., 1989) geeft een vrij volledig
overzicht van deze criteria. In dit rapport worden onderscheiden:
- landelijke zeldzaamheid
- gaafheid
- kenmerkendheid voor de natuurlijke terreingesteldheid
- ouderdom
- samenhang
- diversiteit.
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Een aantal van deze waarderingscriteria kan worden bepaald met de gegevens van
de steekproefsgewijze inventarisatie.
Uitgangspunt van het waarderingscriterium zeldzaamheid is dat naarmate elementen
of structuren schaarser zijn, zij een grotere waarde vertegenwoordigen. Het
referentiekader om deze zeldzaamheid te bepalen is van belang. Zeldzaamheid kan
worden bepaald op provinciale, op nationale of zelfs internationale schaal. Voor het
bepalen van de zeldzaamheid van elementen of structuren op nationale schaal is een
landelijk overzicht van deze elementen en structuren noodzakelijk. Aangezien één
uitgangspunt van de steekproefsgewijze inventarisatie juist het verkrijgen van zo'n
landelijk overzicht is,kunnen de resultaten een belangrijke rol spelen bij het bepalen
van de nationale zeldzaamheid van de geïnventariseerde kenmerken van het
landschap.
Een voorbeeld van een dergelijk zeldzaam landschapskenmerk vormen de gebogen
en geknikte percelen (zie fig. 37). De plaats van de knikken in de percelen geeft de
ligging aan van de oude ontginningsassen. Vanaf deze "lijnen" vond een stapsgewijze
ontginning van het gebied plaats. Bij een voortschrijden van de ontginning werd de
bewoning, op de kop van de strookvormige percelen, steeds verder het gebied in
verplaatst en de oude assen werden verlaten. Deze specifieke vorm van de percelering
geeft ons dus nadere informatie over de ontwikkeling van een gebied. Uit fig. 37
blijkt dat deze vorm slechts in beperkte delen van ons land voorkomt.
Gaafheid, of het tegenovergestelde de mate van verandering, wordt veel gebruikt als
waarderingscriterium. Hieraan kleven echter drie problemen. In de eerste plaats is
juist de verandering inherent aan het landschap. Er is sprake van een voortdurende
dynamiek. De moeilijkheid is vast te stellen wanneer niet langer sprake is van een
"normale", geleidelijke verandering, maar van een veel ingrijpender verandering,
waarbij metname deherkenbaarheid van delandschappelijke karakteristieken verloren
is gegaan. Een tweede probleem is de keuze van het referentiemoment. Om de mate
van verandering te bepalen wordt een vergelijking gemaakt met een vroeger tijdstip.
De keuze van dit tijdstip beïnvloedt echter de uitkomsten. In de derde plaats zijn
relatief jonge landschappen meestal weinig of onveranderd, maar daarom zijn deze
niet automatisch het meest waardevol.
Indesteekproefsgewijze inventarisatie vandehistorisch-geografische karakteristieken
van het landschap stond de vergelijking tussen 1900 en de huidige situatie centraal.
De veranderingen in percelering, bewoning en infrastructuur in deze periode kunnen
daarom heel goed worden bepaald. Als voorbeeld van gaafheid tonen we een kaart,
waarop de mate van verandering van de percelering staat aangegeven (fig. 38). De
niet ofnauwelijks veranderde gebieden zijn wat betreft depercelering gaaf te noemen.
Daarnaast kunnen we met de verzamelde informatie heel goed vaststellen, welke
elementen in het verleden vrij algemeen voorkwamen, maar tegenwoordig ten gevolge
van grote veranderingen juist heel zeldzaam zijn geworden. Kijken we bijvoorbeeld
naar de kaarten van de perceelsrandbegroeiing, dan zien we dat in 1900 deze
begroeiing nog veel voorkwam, terwijl in 1980 opgaande begroeiing daarentegen
zeldzaam is geworden (zie fig. 39 en 40).
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Een andere waarderingscriterium is de kenmerkendheid voor de natuurlijke terreingesteldheid. De basis voor de landschappelijke structuur vormt de natuurlijke
uitgangssituatie van reliëf, bodem en waterhuishouding. Indien de relatie van het
huidige landschap met de situatie van voor de ontginning nog duidelijk aanwezig
is, kan dit hoger gewaardeerd worden dan wanneer een dergelijke relatie ontbreekt.
Een dergelijke landschappelijke structuur bevat meer informatie.
Aangezien kenmerken vandenatuurlijke terreingesteldheid geen onderdeel vormen
vandesteekproefsgewijze inventarisatie,kanditwaarderingscriterium nietdirectuit
hetgegevensbestand vandezeinventarisatie wordenopgevraagd.Welishet mogelijk
een koppeling te maken met bodemkaarten, geomorfologische kaarten of met het
gegevensbestand vandeLandschapsecologische Kartering vanNederland. Viadeze
koppeling is het wel mogelijk de relatie tussen de verschillende landschappelijke
kenmerken metdenatuurlijke gesteldheid vaneengebiedteachterhalen (zieook par.
3.3).
Een criterium dat niet op basis van de steekproefgegevens kan worden bepaald is
de ouderdom. Als waarderingscriterium is de ouderdom echter omstreden. Het feit
dat een landschapselement ouder is dan een ander, maakt het niet in alle gevallen
meer waardevol. Hetene landschap of landschapselement isper definitie ouderdan
het andere.Droogmakerijen zijn relatief jong, maar daarom niet minder waardevol.
Ook zijn bijvoorbeeld natuurlijke waterlopen ouder dan boerderijen. Een landschap
is vaak samengesteld uit elementen en structuren van uiteenlopende ouderdom,
stammend uit verschillende perioden. Met name deze diversiteit in ouderdom geeft
een landschap extra waarde.
Desamenhangentussen dediverse landschapselementen, zoalstussen de bewoning
endepercelering,iseenvolgend waarderingscriterium. Dediverseelementen kunnen
een ruimtelijk, functionele en/of genetisch samenhang hebben.
In desteekproefsgewijze inventarisatie isgeprobeerdjuist die samenhang tussen de
diverse aspecten van het landschap tot uitdrukking te brengen. Gezien de gevolgde
werkwijze ishetmogelijk deruimtelijk samenhangen opsystematischewijze inkaart
te brengen. Tot nu toe is de samenhang uitsluitend uitgewerkt voor de
steekproefpunten/-cirkels. We zagen al bij de evaluatie van de op deze wijze
opgestelde typologie dat dit niet altijd tot bevredigende resultaten leidt. De relatie
tussen de bewoning enhet omringende cultuurland komt opdeze manier niet altijd
even goed tot uitdrukking. Een uitbreiding van de gevolgde werkwijze, door
omringende punten/cirkels bij deanalysete betrekken, isook voorhet onderzoeken
van samenhangen wenselijk.
Alsvoorbeeld isdesamenhangtussenbewoningsvormen enhetvoorkomenvanholle
wegen in het geïnventariseerde gebied van Zuid-Limburg uitgewerkt. Nagegaan is
welke bewoningsvorm(en) voorkomt(en)incellen waarin holle wegen aangetroffen
zijn (zie fig. 41oppag.62).Opvallend isdat inveelcellen voornamelijk verspreide
ofgeenbewoningvoorkomt incombinatiemethollewegen.Dezecellenliggen bijna
allemaal op de plateaus. In de richting van de dalen komt meer lineaire of
geconcentreerde bewoning voor bijdeholle wegen. Beide vormen komen ongeveer
in dezelfde mate voor.
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Behalvedesamenhangtussendeinhetsteekproefproject geïnventariseerdekenmerken
van het landschap kunnen door koppeling van deze gegevens met andere
gegevensbestanden ook andere samenhangen worden bepaald, onder meer met de
fysisch-geografische gesteldheid vaneengebied,deaanwezigheid vanbepaaldevogels
of zoogdieren en dergelijke.Ook dediversiteit inhet landschap speelt veelaleen rol
bijdewaardering.Eengrotematevanvariatie wordthooggewaardeerd, een geringe
laag. Dehoeveelheid verschillende landschapskenmerken kan met degegevens van
deinventarisatie worden bepaald. Hierbij dienen echter welkanttekeningen worden
geplaatst. In de eerste plaats hoeft een in historisch-geografisch opzicht interessant
landschap niet altijd een grote diversiteit te hebben. Een homogeen landschap kan
juist karakteristiek zijn voor een bepaalde ontstaansgeschiedenis.
Ook kan met de gevolgde methode slechts de ruimtelijk variatie worden gemeten.
Variatieinouderdom of ontwikkeling kanniet opdeze manier worden bepaald.Om
een indruk te geven van de diversiteit van de infrastructuur in de verschillende
geïnventariseerde gebiedenisnagegaanhoeveellijnelementen erper steekproefcirkel
zijn aangetroffen in 1900 (fig. 42). Gebieden met in elke cirkel veel lijnelementen
vinden we onder meer in Twente, in de Drentse veenkoloniën en op de Utrechtse
Heuvelrug.Vaneen afwisseling vancirkels metveellijnelementen met vrijwel lege
cirkels is sprake in de Krimpenerwaard, westelijk Noord-Brabant, het Gronings
terpengebied en het Gronings Westerkwartier.

5.2 Toetsing van de aangewezen gebieden
Om meer inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van de resultaten van de
steekproefsgewijze inventarisatie is een vergelijking uitgevoerd met opgestelde
beleidsplannen diebetrekking hebbenopdehistorisch-geografische kenmerken van
het landschap. Nagegaan is welke informatie gebruikt is voor het opstellen van
dergelijke plannen,enofmetderesultaten vandesteekproefsgewijze inventarisatie
tot eenzelfde gebiedsaanwijzing wordt gekomen of dat een afwijking plaatsvindt.
Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van dezelfde selectiecriteria. Dit is
uitgevoerd voor:
- Streekplannen (provinciaal niveau)
- Gebieden met Specifieke Cultuurhistorische Waarden (GSCW's) uit het Natuurbeleidsplan (nationaal niveau)
- Bodembeschermingsgebieden (provinciaal niveau).
Aangezien demeeste in ditproject verzamelde gegevens tot nu toe beschikbaar zijn
voor deprovincies Overijssel en Utrecht, zijn de vergelijkingen tot deze provincies
beperkt gebleven.
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5.2.1 Streekplannen
Hetruimtelijk beleid van deprovincie Overijssel isvastgelegd in vier streekplannen,
de streekplannen Noordwest-Overijssel (1987), Noordoost-Overijssel (1984),
IJsselvallei (1986) en Twente (1985).De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
landschap ende historisch-geografische aspecten hiervan, zijn in devier streekplannen
vastgelegd in de zonering van het landelijk gebied. Deze zonering heeft betrekking
op de functies
landbouw, natuur, landschap, bosbouw enrecreatie. Dezonering isinde verschillende
streekplangebieden ongeveer op dezelfde manier tot stand gekomen. De zonering is
onder meer gebaseerd op de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van het
gebied,
waarbij met name de begroeiingselementen een belangrijke rol hebben gespeeld. Op
de streekplankaarten isdeze zonering van het landelijk gebied aangegeven. Er is een
indeling gemaakt in 4 zones:
I. Cultuurgronden: in deze zone is sprake van een groot- of middenschalig landschap. In deze gebieden staat het bevorderen van de agrarische ontwikkeling
centraal.
II. Cultuurgronden met een kleinschalig, besloten of juist open karakter, zonder
bebouwing. Deze zonewordt gekenmerkt doordeaanwezigheid van landschappelijke waarden, in devorm van onder meerreliëf,essen,kampen, karakteristieken
slootpatronen, dijken, beekdalen, houtwallen, kolken, kleine bosjes en natuurwaarden. In deze zone moet de agrarische ontwikkeling worden bevorderd,
waarbij de aanwezige landschaps-ennatuurwaarden gehandhaafd moeten blijven.
III. Cultuurgronden met een kleinschalig karakter. Natuurwaarden zijn in ruime mate
aanwezig. In deze gebieden staat juist het bevorderen van de ontwikkelingen
van natuur en landschap centraal.
IV. Natuurgebieden. Uitgangspunt hier is het bevorderen van de ontwikkeling van
natuur en landschap.
Historisch-geografische aspecten komen met name voor in de zone's II en III. Zone
IV bestaat voornamelijk uit natuurgebieden en bossen.
De wijze waarop deze streekplankaarten en de zonering tot stand zijn gekomen, en
welke criteria eraan ten grondslag liggen, komt niet duidelijk tot uiting in de vier
bijbehorende toelichtingen op het streekplan.
Vergelijking met de resultaten van de steekproefgewijze inventarisatie
Aangezien decriteria waarop de zonering vanhet landelijke gebied gebaseerd is niet
duidelijk zijn geformuleerd in de diverse streekplannen en de bijbehorende
toelichtingen, iseen exacte vergelijking met de steekproefgegevens moeilijk te maken.
Het is niet te bepalen welke informatie te grondslag heeft gelegen aan de vier
streekplankaarten. Daarom is ook niet vast te stellen of de in de steekproefsgewijze
opname verzamelde gegevens bruikbare informatie geven.
Een aantal aspecten, die in de zonering tot uitdrukking komen, zijn in de
steekproefsgewijze inventarisatie opgenomen. Dit betreft opgaande (perceelsrand)begroeiing, bos, essen, dijken, bijzondere slootpatronen en beken (bochtige
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waterlopen). Vandeze aspecten zijn dan ook steekproefkaarten samengesteld die zijn
vergeleken met de vier streekplankaarten.
Omdat de begroeiing een belangrijke rol heeft gespeeld is in de eerste plaats naardit
aspectgekeken.Leggen wedesteekproefkaart vandeperceelsrandbegroeiing(fig.43)
naastdestreekplankaarten,danblijken beidekaartengoedovereentekomen.Gebieden
met veelperceelsrandbegroeiing vallen alle inde zones IIen in. Ook de verspreiding
van bos komt op beide kaarten zeer goed met elkaar overeen (zie fig. 44). Voor de
karakteristieke aspecten die met name in zone II vertegenwoordigd zijn, de dijken,
slootpatronen, beken en essen, kunnen we eveneens concluderen dat de
steekproefgegevens geen aanpassing vandezoneringnoodzakelijk maken (ziefig.45,
46, 47 en 48). Een enkele uitzondering vormt wellicht het gebied ten noorden van
Steenwijk,waarindedaaraangegevenzoneIIvolgensdesteekproefkaart geenbochtige
waterlopen voorkomen.
Vergelijken we de streekplankaarten met de verspreiding van de ongeperceleerde
gebieden die in de steekproefsgewijze opname zowel in 1900 als in 1980 als zodanig
zijn aangegeven (fig. 49),endie behalve gaveopen bouwlanden ook ongecultiveerde
(natuur)gebieden bevatten,dan zienweookhiereengoedeovereenkomsttussen beide
kaarten. De uiterwaarden van de IJssel bij Wijhe vallen in deze categorie, en ook
ongeperceleerde gebieden ten oosten van Haaksbergen en Buurse en bij de Vecht.
Tot slot is de aangegeven zonering vergeleken met de mate van verandering van de
percelering, gebaseerd op de steekproefgegevens (fig. 50). De mate van verandering
vandeperceleringkunnen wealsindicatiegebruiken voordematevanveranderingof
"gaafheid" van de gehele landschappelijke structuur van een gebied. Ook opdit punt
blijktdeindelinginzonesvanOverijsselgoedgekozentezijn.Overhetalgemeenvallen
deweinigveranderdegebiedenindezonesII,IIIenIVendesterkveranderdegebieden
in zone I. Wel zijn er enkele uitzonderingen aan te wijzen. Zo valt het in percelering
weinig veranderde gebied bij Dedemsvaart in zone I. Hetzelfde geldt voor de polder
Mastenbroek.Eenaantalsterkveranderdegebiedenisdaarentegeningedeeldindezone
II, zoals het Kampereiland, het gebied bij Denekamp, het gebied ten westen van
Haaksbergen en het gebied ten zuiden van Goor, bij Diepenheim. Bij deze indeling
hebbenkennelijk anderemotieveneenrolgespeeld dandegaafheid vanhetlandschap.
Deideeën omtrent detoekomstige ruimtelijke ontwikkelingen indeprovincie Utrecht
zijnvastgelegdinhetStreekplan Utrecht(1986),dathetgebiedvandegeheleprovincie
bestrijkt.Eenhoofduitgangspunt inditstreekplanvoorhetlandschapiszoveelmogelijk
de grote verscheidenheid aan landschapstypen en cultuurhistorische en/of visueellandschappelijke waardentebehouden.Toekomstigelandschapsontwikkelingen moeten
aansluitenbijhetkarakterendeopbouwvanhetlandschap (p.26).Opde uiteindelijke
streekplankaart komen echter als specifieke cultuurhistorisch en/of visueellandschappelijk waardevol aangewezen gebieden niet voor.Welisinde bijbehorende
toelichting uitgebreid aandacht besteed aandeze aspecten.Voorhet streekplan vande
provincie Utrecht is een aparte studie verricht naar de landschappelijke waarden.
Nagegaan isinhoeverreenwaarhethuidige landschapnoggezienkanworden alseen
afspiegeling vandeontwikkelingsgeschiedenis vanhetgebied.Aspecten diehierbijin
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de aanmerking zijn genomen, zijn gaafheid en harmonie in het landschap. Daarnaast
spelen samenhang met de natuurlijke gegevenheden en de herkenbaarheid van het
landschapstype, de karakteristiek ervan, een belangrijke rol. Als bepalend voor deze
herkenbaarheid worden het bodemgebruik, de ruimtewerking en de kavelvormen
beschouwd.
Er is een groot aantal kaarten samengesteld die tesamen een beeld geven van de
landschappelijke waarden in de provincie Utrecht. Dit zijn:
- de kavelvormen;
- de dynamiek in het bodemgebruik tussen 1880enheden, van de infrastructuur, de
bebouwing en de begroeiing;
- cultuurhistorische elementen, zoals eendekooien, tabaksschuren, molens, forten,
buitenplaatsen enz.;
- waardevolle boerderijstroken.
Opbasisvandezedeelkaarteniseen"sectorkaartlandschap"(ziefig.51)samengesteld.
Deze kaart geeft weer waar zich in Utrecht landschappelijke waarden voordoen,
opgesplitst naar de bovenstaande aspecten. Behalve met deze aspecten is de kaart
aangevuld met gegevens over bos,boomgaarden enhoutwallen en de ruimtewerking.
Bijhetsamenstellenvandezekaartisgeenrekeninggehoudenmetaspectenalsgaafheid
en landschappelijke variatie.
Vergelijking metde resultatenvande steekproefgewijze inventarisatie
Veel van de voor het streekplan verzamelde gegevens zijn ook in dit project volgens
desteekproefmethode geïnventariseerd.Ditbetreftdekavelvormen/perceelsvormen,de
veranderingen in bebouwing, infrastructuur en begroeiing/bodemgebruik, en bos,
boomgaardenenhoutwallen.Deaspectenalslosselandschapselementenenwaardevolle
boerderijstroken ontbreken echter in de steekproefsgewijze inventarisatie.
Dekavelvormen/perceelsvormen verschillenwelinbeideopnamen.Indeeersteplaats
wordenvoorhetstreekplandekavelsalsuitgangspuntgenomen,deeigendomseenheden,
terwijl in de steekproefsgewijze opname juist is uitgegaan van de topografische
eenheden,depercelen.Bovendienverschillenbeideopnameingedetailleerdheid.Voor
hetstreekplan Utrechtisnietuitsluitendnaardevormvandekavelsgekeken,maarzijn
ookmeergenetische enfunctionele aspecten opgenomen. Daarom komen kenmerken
alsvasteenvrijeopstrekvaneenstrokenverkaveling opdekavelvormenkaartnaarvoren.
Ookengen en meenten staan hierop aangegeven. Dergelijke aspecten ontbreken inde
steekproefsgewijze inventarisatie.Daarentegenisdegaafheid ofdematevanverandering
van de percelering in delaatstgenoemde opname weer wel opgenomen. Opbasisvan
de kaart "kavelvormen" is voor de sectorkaart landschap een selectie gemaakt van
"gebieden met bijzonder karakteristieke verkavelingspatronen", waarbij van de
verschillende soorten demeest waardevolle gebieden zijn uitgekozen, ondermeereen
cope-ontginning, een restontginning, meentgronden, enggronden enkromakkers.Een
dergelijke selectie kan niet worden samengesteld op basis van uitsluitend de
steekproefsgewijze inventarisatievanperceelsvormen.Aanvullendeinformatieishiervoor
noodzakelijk.
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De informatie die is weergegeven op de kaart "Veranderingen in het bodemgebruik
(periode 1880-heden)" uit het streekplan van Utrecht, waarbij een onderverdeling is
gemaaktinveranderingen inbegroeiing (bodemgebruik),infrastructuur enbebouwing,
is ook op basis van de steekproefsgewijze inventarisatie beschikbaar. Met de
steekproefgegevens kunnen we eenzelfde detaillering verkrijgen. De steekproef geeft
zelfs meer informatie over de mate en de aard van de veranderingen.
Bos, houtwallen en boomgaarden zijn eveneens uit het steekproefbestand exact opte
vragen.
Degrotegedetailleerdheid vandeopnamevancultuurhistorischeelementen,zoalsvoor
het streekplan isuitgevoerd, ismetde steekproefsgewijze inventarisatie niethaalbaar.
Weliswaarbevatdezeinventarisatieenkeleopgenomenelementen,zoalseendekooien,
molens,forten enkastelen,demaniervaninventariseren levertgeenvolledigbeeldop.
Alsuitgangspunt voorvergelijking isgekozen voordesectorkaart landschap (fig.51).
Waarnodigisechtervoorextrainformatie teruggegrepennaardedeelkaarten.Ookzijn
slechts die apecten bij deze vergelijking betrokken die in beide opnames voorkomen,
zoals "gebieden met weinig veranderinginhet bodemgebruik", "gebieden dierijk zijn
aan boomgaarden" en "gebieden die rijk zijn aan houtwallen".
Degebieden met weinig verandering inhetbodemgebruik zijn geconfronteerd metde
steekproefkaaiten, waaropdeveranderingenvandebewoningstaataangegeven(verschil
in dichtheid van de verspreide bewoning, verandering kernen en verandering lineaire
bewoning; fig. 52,53 en 54),kaarten waarop de verandering van de infrastructuur is
aangegeven (onveranderde wegen, dijken en waterlopen; fig. 55,56 en 57),de kaart
waarop cellen met onveranderd bodemgebruik isaangegeven (fig. 58)endekaartmet
onveranderde perceelsrandbegroeiing (fig. 59). De gebieden die rijk zijn aan
boomgaarden of aan houtwallen zijn vergeleken met de steekproefkaarten van
boomgaarden (fig. 60) en van perceelsrandbegroeiing (fig. 61). Bovendien zijn de
"gebieden met een bijzonder verkavelingspatroon" geconfronteerd met de mate van
verandering van de percelering (fig. 62).
Nagegaan is of en in hoeverre de percelering in de gebieden met een bijzonder
verkavelingspatroon tussen 1900en 1980isveranderd.Ditkaneenindicatiegevenvan
de herkenbaarheid van deze bijzondere verkaveling. Gebieden die op de sectorkaart
landschap staan aangegeven zijn:
1. De cope-ontginningen rond Kockengen;
2. De strokenverkaveling rond Kamerik;
3. De stervormige verkaveling van Zegveld en van Loosdrecht;
4. De zeer lange kavels van Tienhoven en Westbroek;
5. De restontginning van de Polder Blokland in de Lopikerwaard;
6. Kromakkers bij Schalkwijk;
7. Enggronden langs de stuwwal;
8. Meentgronden langs de zuidoost zijde van de Heuvelrug.
Vergelijken wedezegebiedenmetdesteekproefkaart waaropdematevanverandering
van de percelering in Utrecht is aangegeven, dan zien we dat de verkaveling rond
Kockengen,KamerikenZegveldnietofnauwelijks isveranderd tussen 1900en 1980.
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Fig. 52 Verandering indedichtheid vande verspreidebewoning in Utrecht tussen 1900en 1980
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Fig. 53 Veranderingen inde omvang vandekernen in Utrecht tassen 1900 en1980
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Fig. 54Veranderingen indeomvang vandelineaire bewoning inUtrechttussen 1900 en 1980
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Fig. 55Veranderingen inde vorm vandewegen inUtrechttussen 1900 en 1980
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Fig. 56 Veranderingenin de dijken in Utrechttussen 1900 en1980
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Fig. 57 Veranderingenin de vorm van waterlopenin Utrechttussen 1900 en1980
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Fig. 58 Onveranderd bodemgebruik in Utrechttussen 1900en 1980
veel begroeiing zovel in 1900 als in 1980
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Fig. 59 Onveranderde perceelsrandbegroeiingin Utrechttussen 1900en 1980
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Fig. 60 Boomgaarden in Utrecht in 1980

Meentgronden aan de randen van de Utrechtse Heuvelrug liggen in gebieden die als
De stervormige verkaveling bij Loosdrecht ligt echter wel in een gebied, waarvan
volgensdesteekproefopnamedeperceleringnogalisveranderd.Destrokenverkaveling
vanTienhovenenWestbroek isweinigveranderd,evenalsdepercelering inhetgebied
rondBlokland.ZoweldekromakkersbijSchalkwijk, alsdeenggrondenende veranderd
op de steekproefkaart worden aangeduid.
Op basis van de perceelsveranderingenkaart van Utrecht, gebaseerd op de steekproefsgewijze inventarisatie,zoudendegebiedenbijLoosdrechten Schalkwijk, enengen meentgronden in het zuidoosten van de provincie niet als waardevol geselecteerd
zijn. Daarentegen zouden, als wordt uitgegaan van de steekproefgegevens, behalve
bovengenoemdegebieden,hetgebiedtennoorden vanVinkeveen,deLopikerwaarden
eventueel het gebied ten noorden van Amersfoort (Hoogland) als "gaaf', en daarom
waardevol zijn aangemerkt.
De"gebiedenmetweinigveranderinginhetbodemgebruik"opdesectorkaartlandschap
zijn gebaseerd opverschillende aspecten,bebouwing,infrastructuur en bodemgebruik.
Over al deze aspecten levert de steekproefsgewijze inventarisatie gegevens. Deze
informatie isechter onderverdeeld naar soort bewoning,kernen, lineaire bewoningen
verspreide bewoning, en naar soort infrastructuur, wegen, dijken en waterlopen. Van
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Fig. 61 Perceelsbegroeiing in Utrecht in 1980
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Fig.62 Matevanverandering van depercelering in Utrecht tussen 1900 en 1980
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alledezeaspectenzijnvoordeprovincieUtrechtkaartensamengesteld (fig.45t/m51).
Uit de vergelijking van deze 7deelkaarten met de sectorkaart landschap komen geen
grote verschillen naar voren. Wat betreft het onveranderde bodemgebruik zijn alle
gebieden goed gekozen. Hetzelfde geldt voor de wegen en de kernen. Een aantal
gebieden "scoort" op enkele aspecten echter wat minder goed. In het gebied in het
uitersteoostenvandeprovincie,indeGelderseVallei,isdeverspreidebewoningnogal
veranderd. Ook de waterlopen ende dijken zijn hier sinds 1900gewijzigd. Indedrie
noordelijke gebieden zijn tussen 1900ennudijken verdwenen.Devormvandewaterlopen in de Lopikerwaard is in deze periode ook veranderd/ Tot slot is in sommige
gebiedensprakevaneenuitbreidingvandelineairebewoning,ondermeerinhetgebied
bij Loosdrecht en Eemland.
Boomgaarden zijn in beide opnames in kaart gebracht. De beide kaarten komen ook
vrijwel geheel met elkaar overeen (fig. 51 en 60).
Op de sectorkaart Landschap staan vervolgens gebieden aangegeven dierijk zijn aan
houtwallen. Vergelijken we deze gebieden met de steekproefkaart "Perceelsrandbegroeiingin1980inUtrecht"(fig.61),danzienwedatvolgensdezekaartindegehele
provincieUtrechthoutwallen ontbreken,endatindeaangeduidegebiedentendeleook
zeerweinigandereopgaandebegroeiingvoorkomt.AlleenindeGelderseValleienlangs
deLangbroekerWeteringkomtvolgensdesteekproefkaart in1980nogalwatbegroeiing
voor, in de vorm van bomenrijen, heggen of diverse soorten randbegroeiing. In het
westenvandeprovincie,ondermeerbijVleuten,isdaarentegenooknogalwatopgaande
begroeiing aangegeven, die niet op de sectorkaart landschap tot uitdrukking wordt
gebracht.
Conclusie
DeverzameldeengebruikteinformatievoordestreekplannenvanUtrechtenOverijssel
isgrotendeelsinhetgegevensbestandvandesteekproefsgewijze inventarisatieaanwezig.
Groot verschil tussen gegevens, weergegeven in deverschillende "Toelichting bijhet
Streekplan" en die van de steekproefsgewijze inventarisatie, is echter de mate van
detaillering en interpretatie, met name voor de provincie Utrecht. In de steekproefgegevens staat devorm vandekenmerken centraal,terwijl voorhet streekplan tevens
aandacht is besteed aan andere aspecten, zoals genetische en functionele. De steekproefsgewijze opname geeft daarentegen meer en gedetailleerdere informatie omtrent
de "gaafheid" van de diverse kenmerken.
Eenanderverschiltussenbeideopnamesisdewerkwijze.Dekaartenuitdetoelichting
bijhetstreekplan zijnhandmatig,vlakdekkend,enspeciaalvoorditdoelsamengesteld,
enbevattentendeleal(subjectieve)interpretaties.Desteekproefkaarten zijn systematisch
en objectief.
Nadeelvandesteekproefgegevens is,dat-vooralsnog -degegevens opapartekaarten
staanaangegeven.Samenvoeging vandezekaarten isechtergrotendeels eentechnisch
probleem. Opbasis vandekaarten waarop degegevens incellen vankm2 staat weergegeven,ishettevensmoeilijk gebieden aftegrenzen dieaanbepaalde criteria,zoals
"weinigveranderd" voldoen. Dezecellen geven voordit doel vaak eente versnipperd
beeld.Dooreen anderecelomvang tekiezen,een soortvoortschrijdend gemiddeldete
berekenen ofdoorkaarten metvloeiende lijnen temaken,kanditnadeel ondervangen
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worden. Voor deze vergelijking is dit niet gedaan.
De steekproefsgewijze opname van landschapskenmerken levert niet rechtstreeks een
streekplankaart op,maardezeinventarisatie bevatwelzeerbruikbare basisinformatie.

5.2.2 Gebieden met specifieke cultuurhistorische waarden
In hetNatuurbeleidsplan zijn gebieden aangewezen met specifieke cultuurhistorische
waarden. Deze gebieden zijn gebaseerd op de speerpunt- en aandachtgebieden die in
het onderzoeksrapport Levend Verleden (Haartsen et al., 1989) zijn vastgelegd.
Voordeselectievandeze speerpunt-enaandachtgebieden ishetgegevensbestand van
de Cultuurhistorische Kartering van Nederland (1 : 400 000) gebruikt (Profijt en
Bakermans, 1988). Als selectiecriteria worden genoemd de gaafheid, zeldzaamheid,
samenhang, streekeigenheid en ouderdom.
De gaafheid is bepaald door de situatie van 1850te vergelijken met de huidige. Dit
betreft:
1. de percelering;
2. het patroon van wegen, dijken en waterlopen;
3. deperceelsrandbegroeiing;
4. het nederzettingspatroon.
Dezeldzaamheid, samenhang,streekeigenheid enouderdom zijn achteraf toegevoegd.
Allereerst zijn de gebieden geselecteerd, waar de percelering onveranderd is, d.w.z.
gebiedenmetonveranderdeblokken,onveranderdestrokenenonveranderdeopenakkercomplexen.Dezeselectieleverdedeaandachtsgebieden.Vervolgensisnagegaaninwelke
gebieden het patroon van wegen, dijken en waterlopen onveranderd is gebleven.
Gebieden die op 2 van de 3 aspecten onveranderd zijn, en waar de percelering
onveranderd is, zijn aangegeven als speerpuntgebieden. Extra voorwaarde isdat deze
groter dan 12 km2 zijn. Tot slot is nagegaan of gebieden met een onveranderd
nederzettingspatroonofonveranderdeperceelsrandbegroeiingnogeennadereaanpassing
nodig maakten.
Aangezien het gegevensbestand van de Cultuurhistorische Kartering van Nederland
(CKN) en de gegevens van de steekproefsgewijze inventarisatie op veel punten
overeenkomeniseengedetailleerdevergelijking mogelijk.Opbasisvandezelfdecriteria,
diegehanteerd zijnvoorhetaanwijzen vandespeerpunt-enaandachtgebieden,zijnmet
hetgegevensbestand vandesteekproefsgewijze inventarisatiekaartenvervaardigd.Op
eenaantalpuntenwijken beidegegevensbestandenechteraf.Indeeersteplaatsverschilt
het tijdstip van inventarisatie. In CKN wordt uitgegaan van hetjaar 1850,terwijl de
steekproefsgewijze inventarisatie als vergelijkingsdatum 1900hanteert. In de tweede
plaatsverschiltdemaniervaninventariseren.CKNheeft cellenvan2bij2kmgebruikt,
waarvandoormiddelvaneencodede(belangrijkste ofmeestvoorkomende)kenmerken
wordenaangegeven.Bijdesteekproefsgewijze inventarisatieiseensteekproef gebruikt,
waarbij de kenmerken exact bepaald zijn. De resultaten kunnen voor verschillende
gebieden worden berekend (voor cellen van 5 bij 5 km, per steekproefpunt of voor
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voorafgeselecteerdegebieden),meteenwisselendebetrouwbaarheid.Totslotverschillen
voor een deel de opgenomen kenmerken en vooral de manier waarop deze zijn
aangegeven.
Voordeselectie vandespeerpunt-enaandachtgebieden zijn kaarten samengesteldop
basis vanhetgegevensbestand vandeCultuurhistorische Kartering vanNederland.
1. Onveranderde percelering
Indeeersteplaats iseenkaart gemaakt metdaaropdecellen waardepercelering niet
is veranderd tussen 1850en 1980,decategorie waarin decelvoor 1850isingedeeld
is dezelfde voor 1980.Deonveranderde percelering is onderverdeeld in:
- onveranderdestroken:hierinzijnverschillendecategorieënsamengevoegd,zoals"meer
dan50%strookvormigepercelen,gecombineerdmetmeerdan25%blokken,ofmeer
dan25%geenpercelering"en"meerdan25% stroken,gecombineerd met meerdan
50% geen percelering".
- onveranderdeblokken:hierinzijneveneensverschillendecategorieën samengevoegd,
overeenkomstig de onveranderde stroken.
- onveranderde openakkercomplexen:dezemoetenmeerdan25%vanhet oppervlak
van decelinnemen.
Hierbij kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats zijn de
categorieën erg"grof. Deveranderingen daarbinnen kunnen nogerggroot zijn.Ten
tweedewordtgeenaanduidinggegevenvandeveranderingvandegrenzenvandepercelen zelf.Deblokken in 1850hoeven niet overeen tekomen metdeblokken uit 1980.
Met de gegevens van de steekproefsgewijze inventarisatie kan hierin nader inzicht
gegevenworden.VoordeprovincieOverijsselisnagegaanwatbinnendegebiedenmet
zowel in 1900als 1980strookvormige of blokvormige percelering demate vanveranderingisgeweest.Infig.56en57endaarbijbehorendefrequentieverdelingen, komt
zeer duidelijk tot uitdrukking dat,depercelen in deze gebieden van Overijssel wel
degelijk sterk veranderd kunnen zijn, ookalisdevorm opbeide tijdstippen gelijk.
2. Onveranderde wegen,dijkenen waterlopen
Voor de aanwijzing vandegebieden met onveranderde infrastructuur is een onderverdeling gemaakt indedrie categorieën wegen, dijken en waterlopen.
Bij deonveranderde wegenzijn alle cellen aangegeven waarin debochtigheid gelijk
is gebleven tussen 1850en 1980,de categorie over debochtigheid is binnen decel
dezelfde opbeide momenten. Onderscheiden categorieën zijn:
- recht of raster: hierin komen uitsluitend rechte wegen voor.
- radiair of gebogen: binnen decelkomen indewegen 1of meer bochten voor.
De lengte vandewegen isbuiten beschouwing gebleven. Ookbetreft hetuitsluitend
onverharde en verharde wegen. Voetpaden, heisporen, spoorwegen, tramwegen,
oprijlanen enautowegen zijn niet indeinventarisatie opgenomen.
Bij de onveranderde waterlopen zijn eveneens alle cellen aangegeven waarin de
bochtigheidgelijkisgebleventussen 1850en1980.Deonderscheidencategorieën zijn:
- gegraven waterlopen: dit zijn uitsluitend rechte waterlopen.
- natuurlijke of vergraven waterlopen: waterlopen meteenof meer bochten.
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De lengte van de waterlopen is ook hier buiten beschouwing gebleven. Kanalisatie
(geheelofgedeeltelijke) vanbekentussen 1850en 1980isdoordegevolgde werkwijze
moeilijk uit deze indeling op te maken, aangezien dit vrijwel nooit een geheel
rechttrekken van de waterloop betekent.
Voordeonveranderde dijkenzijn aangegeven allecellen waarin zowelin 1850alsin
1980 dijken voorkomen. Veranderingen van de aanwezige dijken worden niet aangegeven.
Deze gegevens zijn op dezelfde manier uit het gegevensbestand van de steekproefsgewijzeinventarisatieoptevragen.Vergelijkbaar alsbijdeperceleringishetvoordeze
aspecteneveneensmogelijk opbasisvandesteekproefgegevens meerinformatietegeven
overdeaardvandeveranderingen,zoalseentoenameofafname vanhetaantalbochten
vandewegenenwaterlopenofvandetotalelengtevandewegen,dijkenenwaterlopen.
3. Onveranderde perceelsrandbegroeiing
Als aanvulling is vervolgens gekeken naar de veranderingen in de perceelsrandbegroeiing. In de Cultuurhistorische Kartering van Nederland is sprake van perceelsrandbegroeiing als meer dan 25% van de celoppervlakte bestaat uit percelen met
randbegroeiing.Eenverdereverfijning, naarsoortofmatevanvoorkomenisindeCKN
niet gemaakt. Door vergelijking vande opname van 1850en van 1980isnagegaan in
welkecellenopbeidemomentenperceelsrandbegroeiing aanwezigis.Metdegegevens
uit desteekproefsgewijze inventarisatie kaneenzelfde sectieworden gemaakt.Nadere
detaillering is hierbij echter welmogelijk, bijvoorbeeld naar soort begroeiing, lengte
tenopzichtevandetotaleperceelsomtrek enaardvandeveranderingen.Aangeziendit
voor de vergelijking met de aandacht- en speerpuntgebieden niet relevant is, zijn
dergelijke gegevens indit kaderniet opgevraagd. Voordezevergelijking zijn voorde
provincies Overijssel en Utrecht kaarten samengesteld metde onveranderdeperceelsrandbegroeiing, qua soort en qua lengte, tussen 1900en 1980.
4. Onveranderd nederzettingspatroon
Totslotisbijdeselectievandeaandacht-enspeerpuntgebiedenhetnederzettingspatroon
inbeschouwinggenomen. Hierbij iseennadereonderverdeling gemaaktingeconcentreerde,lineaireenverspreide bewoning.Voordezeindelingissteedsde belangrijkste
soort doorslaggevend, ongeacht eventuele combinaties met andere soorten bewoning.
Netalsbijdeperceleringzijndecategorieëndaardoorerggroot.Erisslechtsdansprake
van een verandering in het nederzettingspatroon, indien de bewoning binnen een cel
van 2 bij 2kmin 1850ineen andere categorie is ingedeeld dan in 1980.Omdat deze
categorieën echter zo breed gekozen zijn, zijn ondanks deze indeling in dezelfde
categorie opbeidetijdstippen inwerkelijkheid toch nogveelveranderingen mogelijk.
Ook over de veranderingen van de geconcentreerde, lineaire en verspreide bewoning
biedt de steekproefsgewijze inventarisatie gedetailleerde informatie.
Vergelijking metde resultatenvande steekproefsgewijze inventarisatie
Van allegeselecteerde aspecten voorde afgrenzing vande GSCW's of aandachts-en
speerpuntgebieden zijn met desteekproefgegevens voor Overijssel enUtrecht kaarten
samengesteld. Dit betreft de kaarten:
- verandering indepercelering tussen 1900en 1980inOverijssel (fig. 50en Utrecht
(fig. 62);
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Fig.63 Veranderingen vandeperceleringbinnen decategorie "blok" (depercelen zijn
in 1900enin 1980indecategorie blokken ingedeeld)
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Fig.64 Veranderingen vandeperceleringbinnen decategorie "strook"(depercelenzijnin 1900
en 1980indecategorie stroken ingedeeld)

- gebieden die zowel in 1900 als in 1980 niet geperceleerd waren in Overijssel (fig.
49) en Utrecht (fig. 65);
- veranderingen indevorm vandewegentussen 1900en 1980inOverijssel (fig. 66)
en Utrecht (fig. 55);
- veranderingen in de dijken tussen 1900 en 1980 in Overijssel (fig. 67) en Utrecht
(fig. 56);
- veranderingen indevormvandewaterlopentussen 1900en 1980inOverijssel (fig.
68) en Utrecht (fig. 57);
- onveranderde perceelsrandbegroeiing tussen 1900en 1980inOverijssel (fig.72)en
Utrecht (fig. 59);
- veranderingen inde dichtheid vande verspreide bewoning tussen 1900en 1980in
Overijssel (fig. 69) en Utrecht (fig. 52);
- veranderingen inde omvang vandekernen tussen 1900en 1980in Overijssel (fig.
70) en Utrecht (fig. 53);
- veranderingen in de omvang van de lineaire bewoning tussen 1900 en 1980 in
Overijssel (fig. 71) en Utrecht (fig. 54).
Dezeafzonderlijke steekproefkaarten zijn vergelekenmetdekaarten,waaropdeligging
van de GSCW's staat aangegeven (zie fig. 73 en 74). Om de resultaten van deze
vergelijking meerexact weertegeven,isvoorallerelevante aspecten bepaald hoeveel
steekproefpunten/-cirkels erbinnendeGSCW'sliggen,enhoeveelerinhetoverigedeel
vandeprovinciesnogvoorkomen.Dezeresultatenstaanweergegevenintabel 10en 12.
onveranderde oitgeperceleerde gebieden
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Fig. 65 Gebieden in Utrechtdie in 1900 en in 1980 niet geperceleerd waren.
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Fig. 66 Veranderingenin de vorm vande wegenin Overijssel tussen 1900 en1980
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Fig. 67 Veranderingenin de dijken in Overijssel tussen 1900 en1980
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Fig. 68 Veranderingenin de vorm vande waterlopenin Overijssel tussen 1900 en1980
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Fig. 69 Verandering indedichtheid van de verspreide bewoninginOverijsseltussen1900en1980
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Fig. 70 Veranderingenin de omvang vande kernen in Overijssel tussen 1900 en 1980
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Fig. 71 Veranderingeninde omvang vande lineairebewoningin Overijsseltussen1900en1980

vee! begroeiing zoiel in 1500 als in 1980

frtifiili***ré«Hi)

I
TotMl : 181 ctlltn

Fig. 72 Onveranderde perceelsrandbegroeiing in Overijssel tussen 1900 en 1980
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Fig. 75 Onveranderd bodemgebruik in Overijsseltussen 1900 en 1980
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Voor verklaring nummers
zietabel 11

Fig 73Ligging van de GSCW's in Overijssel

extra gebieden
Voor verklaring nummers
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Fig. 74Ligging van de GSCW's in Utrecht

Tabel 10 Vergelijking vandeinhoud vandeGSCW's inOverijsselmet
de rest vandeprovincie opbasisvande steekproefgegevens,
in aantallen steekproefpuntenl-cirkels en in percentages
Aspecten

Binnen GSCW's

Buiten GSCW's

abs. %

abs.

%

percelering:
geheel onveranderd
licht veranderd
onveranderd ongeperceleerd

26
124
12

27
19
24

69 73
532 81
37 76

infrastructuur:
onveranderde wegen
onveranderde dijken
onveranderde waterlopen

68
27
133

13
26
24

442 87
78 74
433 76

28

15

155 85

15
6
333

32
9
25

32 68
62 91
1014 75

opgaande begroeiing:
onveranderd
bewoning:
onveranderde kernen
onveranderde lineaire bew.
onveranderd verspreide bew.

Uittabel 10blijktdatindeprovincieOverijsselalleaspectenslechtseengeringaandeel
binnendeGSCW'svoorkomen.Vandeverspreidebewoningligtweliswaarslechts25%
van de qua dichtheid niet veranderde cellen binnen de GSCW's, maar deze cellen
vormentesamenweldegrotereaaneengesloten gebieden.Uitzonderingishetveengebied
in noordwest-Overijssel, dat eveneens een groot gebied met weinig veranderingen in
dedichtheidvandeverspreidebewoningomvat.Denietofweinigveranderdegebieden
quaperceleringzijnzeerslechtvertegenwoordigd binnendeGSCW's.Metnameinhet
Vechtdal komen veel sterk veranderde percelen voor. Wel liggen hier vrij veel
onveranderde ongeperceleerde gebieden. Onveranderde dijken lijken vooral langs de
Usseleenrol gespeeld te hebben. Onveranderde wegen komen inhet zandgebied van
de provincie Overijssel nauwelijks voor. Daarentegen zijn zij vooral sterk
vertegenwoordigd in de veenkoloniën van Noordoost-Overijssel en in noordwestOverijssel. Ditzelfde geldtvoordeonveranderdewaterlopen,enookvoordecellendie
wat betreft de lineaire bewoning nauwelijks veranderd zijn. Niet of nauwelijks
veranderde kernen komen in het geselecteerde gebied in Twente zeer goed tot
uitdrukking. Onveranderde opgaande begroeiing heeft nauwelijks een rol gespeeld in
de aanwijzing van de GSCW's.
In tabel 11 is voor elke GSCW per aspect aangegeven in hoeverre deze voorkomt.
Behalve de 8GSCW's van Overijssel zijn op basis van de steekproefkaarten, vooral
dievandeperceelsveranderingen,nogeensvierextragebiedengekozen,enopdezelfde
wijze op alle aspecten beoordeeld.
Uittabel 11 blijkt dathetgebiedrondZwolle(Kampereiland,MastenbroekendeZalk)
goedgekozenis.Het"scoort"op5vande10aspectenzeergoed.Indeoverigegebieden
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Tabel 11 Beoordeling vande GSCW's in Overijsselper onderscheidenaspect
Gebieden

percelering infrastructuur bewoning
d. e.

f.

++
+
-

++
+
+
+
-

++
+
+
+
-

+
+
++
+
+
++
+

+
+
-

+
+
+
++

+
++
+

++
++
++

a.

b. c.

GSCW's:
1. Vollenhove
2. De Reest en Zuidwolde
3. Kampereiland, , Mastenbroek en de Zalk
4. Hoonhorst en Vilsteren
5. Vecht tussen Ommen en Hardenberg
6. Tubbergen en Ootmarsum
7. Wijhe en OIst
8. Schalkhaar

+
++
-

+
+
++
+
+
++
++

extragebieden:
a. Geesteren
b. Steenwijk
c. Kamperveen
d. Windesheim

++
++
+
+

++
++
++
++

g. h.

i.

+
+
+ ++ +
- -

+
+
++
++
++
+
+
+

-

begroeiing

+
++
+
+

+ ++ +
+ ++ ++ +
++ +
- + + -

Percelering:
a. niet veranderd
b. licht veranderd
c. onveranderd ongeperceleerd gebied
Infrastructuur:
d. wegen
e. dijken
f. waterlopen
Bewoning:
g. kernen
h. lineaire bewoning
i. verspreide bebouwing
++ zeer goed vertegenwoordigd
+ wel aanwezig maar niet overheersend
niet of nauwelijks aanwezig
De ligging van de gebieden is aangegeven in fig. 73.

zijndegekozenaspectenechtermaarinbeperktemateaanwezig.Denieuwgeselecteerde
gebiedenopbasisvandesteekproefgegevens komenuitditschemawelbeternaarvoren
en kunnen op basis van deze gegevens eerder als "waardevol" aangemerkt worden.
Voor de provincie Utrechtis dezelfde vergelijking uitgevoerd. De resultaten staan
weergegeven in de tabellen 12en 13.
Ook in Utrecht ligt het merendeel van de cellen met onveranderde kenmerken niet
binnen, maar buiten de GSCW's (tabel 12).
Wat betreft de percelering zijn de gebieden Eemland, Nieuwkoop, Zegveld en
Kockengen, en deLopikwaard goed gekozen, maardepercelering in hetgebied rond
deUtrechtseVechtenLoosdrechtenhetgebiedindeGelderseValleiistochnogalwat
veranderd(tabel13).Ookwatbetreft debewoning"scoort"hetgebiedbijScherpenzeel
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Tabel 12 Vergelijking vande inhoud vande GSCW's in Utrecht met
derestvandeprovincie opbasisvandesteekproefgegevens,
in aantallen steekproefpuntenl-cirkels en in percentages
Aspecten

Binnen GSCW's

buiten GSCW's

abs. %

abs. %

20 16
99 28

109 84
261 72

infrastructuur:
onveranderde wegen
onveranderde dijken
onveranderde waterlopen

69 30
34 27
72 24

159 70
92 73
234 76

opgaande begroeiing:
onveranderd

13 22

47 78

percelering:
geheel onveranderd
licht veranderd
onveranderd ongeperceleerd

bewoning:
onveranderde kernen
5 38
onveranderde lineaire bew.
26 42
onveranderd verspreide bew. 148 20

8 62
36 58
606 80

en Renswoude laag. Vooral de dichtheid van de verspreide bewoning is hier sterk
veranderd. In de overige vier GSCW's is zoweldeverspreide alsdelinaire bewoning
nauwelijks veranderd. Kernen blijken in Utrecht bij de selectie nauwelijks een rol te
spelen.Wat betreft de infrastructuur blijkt het gebied in deGelderse Vallei eveneens
vrij sterk veranderd. Ten aanzien van de veranderingen in de perceelsrandbegroeiing
is dit beeld echter geheel anders. Hierbij vormt het gebied van Scherpenzeel en
Renswoude juist een positieve uitzondering: de perceelsrandbegroeiing is hier nog
nauwelijks gewijzigd sinds 1900.IndeoverigeGSCW'svandeprovincieUtrechtkomt
onveranderde opgaande begroeiing juist niet of nauwelijks voor.
DeGSCW's inUtrecht,metuitzonderingvandiebijScherpenzeelenRenswoude,zijn
goed gekozen. Op basis van de steekproefgegevens komt slechts een ander gebied
mogelijkerwijs als "waardevol" naar voren. Dit betreft het gebied rond Abcoude en
Baambrugge,waar zoweldepercelering alsdeinfrastructuur nog vrijwel onveranderd
zijn.
Conclusie
Voordeaanwijzing vandeGSCW's,endaaraanvoorafgaand despeerpunt-enaandachtgebieden, is het gegevensbestand van de Cultuurhistorische Kartering van Nederland
gebruikt. Het is niet verwonderlijk dat dit gegevensbestand qua inhoud grote overeenkomstenvertoontmetdesteekproefsgewijs verzameldegegevens.Inbeidegevallen
is sprake van een gesystematiseerde opname van landschapskenmerken optwee tijdstippen, waarbij de topografisch kaart als uitgangspunt is genomen. In beide
inventarisaties zijn de gegevens met de computer, en dezelfde programmatuur,
opgeslagen enverwerkt. En beide inventarisaties zijn uitgevoerd bij deStichting voor
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Bodemkartering/DLO-StaringCentrum,beideonderauspiciën vandeWerkgroep Landschapstypologie.
Tabel 13 Beoordeling van deGSCW'sin Utrechtperonderscheiden aspect
Gebieden

percelering infrastructuur bewoning
a. b. c. d. e. f.

g. h. i.

GSCW's:
1.Eemland
+ - + ++ ++
nvt ++ ++
2.Scherpenzeel en Renswoude
- - - • + + + - 3.Lopikerwaard
++ ++ - + ++ nvt + +
4.Nieuwkoop,Zegveld en Kockengen + + - + - ++
nvt ++ ++
5.Utrechtse Vecht,Loosdrecht e.o. + + - + + ++
++ + +
extra gebied:
a. Abcoude,Baambrugge

++ ++ -

++ ++ ++

begroeiing

+

nvt - -

Percelering:
a. niet veranderd
b. licht veranderd
c. onveranderd ongeperceleerd gebied
Infrastructuur:
d. wegen
e. dijken
f. waterlopen
Bewoning:
g. kernen
h. lineaire bewoning
i. verspreide bebouwing
++ zeer goed vertegenwoordigd
+ welaanwezig maar niet overheersend
niet of nauwelijks aanwezig
nvt niet inhet gebied aangetroffen
Deligging van de gebieden isaangegeven in fig.74.
Qua werkwijze vertonen beide opnamen echter wel nogal wat verschillen. Dit uit zich
voornamelijk inde gedetailleerdheid vandegegevens, zowelin inhoudelijk opzicht als
in ruimtelijke opzicht, wat betreft de omvang van de inventarisatievierkanten. Deze
verschillen in werkwijze en detaillering zullen voor een deel de verschillen in de
uitkomsten verklaren.Wat betreft deprovincie Utrecht komen deuitkomsten van beide
opnamen toch opzeer veelpunten met elkaar overeen. Slechts één GSCW lijkt volgens
de steekproefgegevens minder waardevol. Ook buiten de geselecteerde gebieden komt
slechts één gebied voor dat volgens de steekproefgegevens mogelijkerwijs wel als
waardevol kan worden aangemerkt. In Overijssel zijn deverschillen echter veel groter.
De informatie die de steekproefsgewijze inventarisatie oplevert, blijkt zeker geschikt
voor de selectie van dergelijke gebieden met een bijzondere historisch-geografische
waarde. Alle relevante kenmerken zijn vertegenwoordigd. De opname is in de meeste
gevallen zelfs meer gedetailleerd. Dit betreft de aard van de informatie; er wordt vaak
niet alleen aangegeven dat er een verandering heeft plaatsgevonden, maar ook welke
verandering. Maar ook in ruimtelijk opzicht zijn de resultaten meer gedetailleerd.
Hierdoor is het mogelijk kleinere gebieden af te grenzen.
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5.2.3 Bodembeschermingsgebieden
Inhetkader vandeWetBodembescherming zijn deprovincies verplicht onderzoekte
doen naar gebieden in hun provincie waarin chemische, fysische en biologische
eigenschappen vandebodemnietofslechtsingeringematenadeligworden beïnvloed
doormenselijke activiteiten.InOverijsselheeft deprovincieeengrootaantalpotentiële
bodembeschermingsgebieden geselecteerd. In totaal betreft dit 73 gebieden die nogal
uiteenlopendvanomvangzijn(ziefig.76).Aangeziendebeïnvloedingdoormenselijke
activiteiten doorslaggevend isvoordeselectievandebodembeschermingsgebieden, is
nagegaaninhoeverregebieden,waarvandelandschappelijke structuurals"onveranderd"
of"gaaf' wordtaangemerkt,metdezebodembeschermingsgebieden overeenkomen.De
landschappelijke structuur, in relatie met menselijke activiteiten, heeft betrekking op:
- percelering;
- bewoning (met name de verspreide bewoning);
- infrastructuur (wegen, dijken, waterlopen);
- grondgebruik.
Voordeprovincie Overijssel isdaarom vandeze aspecten dematevanverandering in
kaart gebracht (zie fig. 50,fig. 69,de fig. 66,67en 68en fig. 75).Deze kaarten zijn
vervolgens vergeleken met deligging van de bodembeschermingsgebieden (fig. 76).
Watbetreft depercelering bestaatergeen overeenstemming tussen deliggingvanniet
ofweinigveranderdegebiedenendebodembeschermingsgebieden. Ookbuitendeaangewezengebiedenliggennogalwatcellenwaarbinnendepercelensinds 1900nauwelijks
zijn veranderd.
Voordeveranderingen indeverspreide bewoning(fig. 71)isdekeuzevandebodembeschermingsgebieden beter. In een groot deelvan deze gebieden is dedichtheid van
deverspreidebewoningtussen 1900en 1980nietveranderd.Erbestaanechterwelwat
uitzonderingen hierop. Vooral in Twente is er binnen de geselecteerde gebieden wel
meer sprake van veranderingen in de verspreide bewoning.
Deliggingvandebodembeschermingsgebieden isvolgensdesteekproefgegevens over
deonveranderdewegenergslechtgekozen(fig.66).Inde bodembeschermingsgebieden
in het gehele zandgebied van de provincie worden nauwelijks onveranderde wegen
aangetroffen. Maarookinhetnoordwestenisdewegenstructuurbinnendeaangewezen
gebiedensterkgewijzigd.Ookwatbetreft dewaterlopenzijndeafwijkingen tussenbeide
kaarten (fig. 68 en 76) erg groot.
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Bijvergelijking van deligging van debodembeschermingsgebiedenmetdekaart met
het onveranderde bodemgebruik in Overijssel (fig. 75)blijkt dat het bodemgebruikin
degebiedeninhetwestenennoordenvandeprovincie overhetalgemeen grotendeels
onveranderd is. Dit geldt ook, in iets mindere mate, voor de gebieden langs de
Overijsselse Vecht. In Twente en Salland, echter, is binnen de bodembeschermingsgebieden nogal wat veranderd in het grondgebruik.
Uitdebovenstaande kaartvergelijkingen blijkt datopbasis vande steekproefgegevens
over de gaafheid van de landschappelijke structuur veel geselecteerde potentiële
bodembeschermingsgebieden nietuitgekozenzoudenzijn.Vooreendeelkanditverschil
verklaard worden door een verschil in schaal. De zeer kleine bodembeschermingsgebiedengebieden (soms zelfs kleinerdan 1 km2) zullenindesteekproefgegevens niet
altijd goed tot uitdrukking kunnen komen.

5.3 Conclusie
Deindesteekproefsgewijze inventarisatieopgenomenaspectenvanhetlandschaplijken
goed bruikbaar voor een toepassing in de praktijk. Veel van de geïnventariseerde
kenmerkenwordengebruiktvoorhetopstellenvandeverschillendeonderzochteplannen.
De detaillering en de interpretatie van de gegevens verschillen echter. Voor een deel
geven de steekproefresultaten een veelgedetailleerder beeld dan de andere gegevens.
Ditgeldtbijvoorbeeld voordemateendeaardvandeveranderingen indepercelering,
ten opzichte van de streekplangegevens van Utrecht of van de gegevens uit de CultuurhistorischeKarteringvanNederland.Maarookzijndegegevensvandesteekproefsgewijze inventarisatieuitsluitend gebaseerd opdetopografische kaarten,zodataspecten
als functie of genese niet kunnen worden opgenomen.
Ook de schaal van de aangewezen gebieden is niet altijd vergelijkbaar met de schaal
van de steekproefkaarten, ondanks de kleinere celomvang van 1km2.
Uitvergelijking vandediverseplankaartenkomentweeaspectennaarvoren.Indeeerste
plaatskomenveelplankaartennietofslechtstendeleovereenmetde steekproefkaarten.
Indetweedeplaatsvertonendeplankaarten onderlingnogalwatverschillen,terwijl zij
toch alle min of meer in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht waardevolle
gebieden aangeven.Dezeverschillenzullenvooreengrootdeelverklaard wordendoor
de werkwijze. De provinciale karteringen zijn toch grotendeels handmatig en min of
meersubjectief totstandgekomen,terwijldesteekproefkaarten juist zeer systematisch
van karakter zijn. Doordesubjectieve werkwijze bestaat ergeen overeenstemming in
het beleid overhetlandschapendecultuurhistorische waarden hierintussen provincie
enrijk.Erisduidelijk behoefte aaneenmeersystematisch opgezetlandelijk overzicht.
Eennadeelvandesteekproefkaarten totnutoeisdatdeverschillendeaspectenopaparte
kaarten zijn aangegeven. Ooklevert depresentatie vandegegevenspercelvan 1km2
voorsommigeaspecten eensterkversnipperd beeldop.Omdezetweeredenen washet
voor deze vergelijking nogniet mogelijk ommet de steekproefgegevens opbasis van
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meerdere kenmerken homogene gebieden af te grenzen. De steekproefgegevens zijn
echter welgeschikt omtoteendergelijke afgrenzing tekomen.Ditvereisteenandere,
meer ingewikkelde, bewerking van de gegevens die voor dit onderzoek niet is
uitgevoerd.
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6 CONCLUSIES

6.1 Evaluatie van de onderzoeksresultaten
Doelvanhetonderzoek washistorisch-geografïsch relevantekenmerken vanhetlandschap te inventariseren, om op basis van deze kenmerken tot een typologie van het
landschaptekomen.Dezegegevensendeopgesteldetypologiezoudenbruikbaarmoeten
zijn in de planologische praktijk.
Om een overzicht van de historisch-geografische kenmerken van het landschap te
verkrijgen is een methode ontwikkeld om deze kenmerken te inventariseren. De
inventarisatie is gebaseerd op een steekproefsgewijze opname. Met de ontwikkelde
methode isveelinformatie verzameld,zowelvanhet landschapvanrond 1900alsvan
dehuidige situatie (d.w.z.circa 1980).Voordeel vandegevolgde werkwijze isdatde
gegevens zeer exact en systematisch zijn verzameld en verwerkt. De verwerking van
degegevens biedtveelmogelijkheden, afhankelijk vanhetdoelwaarvoorderesultaten
worden gebruikt.Niet starhoeft worden vastgehouden aande inventarisatievierkanten
van25km2,maardegevolgdeinventarisatieprocedure heeft veelmeer mogelijkheden,
in vergelijking met andere inventarisaties die oprastercellen zijn gebaseerd. Doorde
gekozen wijze vaninventariseren enopslaan vandegegevensbeschikken weovereen
uiterst flexibel databestand, zodat veel vragen beantwoord kunnen worden. Dit is
geblekentoenvanuitdeplanologischepraktijkwerdgevraagddegegevensopeenmeer
gedetailleerde schaaltepresenteren.Ookkanmethetgegevensbestand doordemanier
waaropdegegevens zijn verzameld,opgeslagen enverwerkt,goedworden ingespeeld
op nieuwe technische ontwikkelingen en daarmee samenhangende nieuwe eisen. De
koppelingmetanderegegevensbestanden vormttevenseenbelangrijke verruimingvan
de mogelijkheden.
De gegevens bleken goed bruikbaar voor het opstellen van een typologie van het
landschap.Uitgangspunt voordezenieuwetypologie waseenindeling vanonderaf op
te stellen, gebaseerd op werkelijk aanwezige kenmerken van het landschap, in
tegenstelling tot bestaande indelingen, die van bovenaf zijn opgesteld. Bij deze
indelingen zijn veelalideaaltypengebruikt,dieinwerkelijkheid slechtsinzeergeringe
matevoorkomen.Denieuweindelingdiendesystematischtewordenopgebouwd,waarbij
elketypeopdezelfde maniertotstandkomt,enalleaspecten vanhetlandschapinelke
type een even belangrijke rol spelen. De tot nu toe opgestelde typologieën voor
Overijssel, Utrecht en Zuid-Limburg geven ondanks de diverse beperkingen, de
werkelijke situatie vanhet landschap goed weer.Verschillen tussen de onderscheiden
gebieden komen in de gevonden indeling goed tot uitdrukking. Er kunnen in beide
provincies grotere zones worden onderscheiden dienader zijn onderverdeeld opbasis
van specifieke kenmerken. Een groot voordeel van de opgestelde typologie is dat is
uitgegaan van een vast moment, in dit geval 1900. De typen zijn daarom niet alleen
qua inhoud, maar ook wat betreft het tijdstip goed vergelijkbaar.
Uit de vergelijking met bestaande indeling van het landschap is naar voren gekomen
dat de nieuwe typologie in Utrecht en Overijssel een beter, nauwkeuriger beeld geeft
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vandewerkelijke situatievanhetlandschap,danbijeerderetypologieënisgerealiseerd.
Omdatdewerkelijke situatiegoedtotuitdrukkingkomt,isdeindelinggoedtoepasbaar
in de praktijk.
We beschikken over een landelijke overzicht van een groot aantal landschappelijke
kenmerken. Dezeldzaamheid van deze aspecten kannu worden bepaald opnationale
schaal.Ookandereinhistorisch-geografisch opzichtrelevante waardenkunnen metde
verzamelde gegevens worden bepaald, zoals dematevanverandering of gaafheid van
kenmerkenofgebieden,enderuimtelijke samenhangentussenverschillendekenmerken.
Uit de vergelijking van de steekproefkaarten met bestaande nationale en provinciale
plannen ten aanzien van cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebieden
isgeblekendatergroteverschillen bestaantussendediversekaarten.Dezeverschillen
worden voor eendeel verklaard door degevolgde werkwijze. Dekaarten,die voor de
verschillende plannen zijn samengesteld, zijn vaak handmatig en vrij subjectief ten
gevolge van interpretaties van de samensteller. De steekproefgegevens daarentegen,
zijn zeer systematisch en objectief verzameld. Naar aanleiding van deze vergelijking
concluderen wedanookdatdesteekproefgegevens eenbelangrijke aanvulling kunnen
vormen opdebestaande plannen. Depresentatie vandesteekproefgegevens dientdan
echter nog welnadere aandacht, vooraldecombinatie vande diverse aspecten opeen
kaart en de leesbaarheid van het nu nog vaak zeer versnipperde kaartbeeld.

6.2 Aanbevelingen
De voltooiing van de inventarisatie van de kenmerken van bewoning en van wegen,
dijken enwaterlopen vanderest vanNederland staatvooropomtoteentypologie van
geheel Nederland te kunnen komen. Dit vergt echter een grote tijdsinvestering.
Aangezien niet alle aspecten bij de opgestelde indelingen voor Overijssel, Utrecht en
Zuid-Limburg zijn betrokken entoch een goed beeld vande landschappelijke situatie
is verkregen, is het wenselijk een fasering in de inventarisatie aan te brengen. Hierin
worden allereerst de voor detypologie relevante aspecten geïnventariseerd, en in een
latere fase de overige aspecten. De selectie van de kenmerken is afhankelijk van de
bruikbaarheid ervan voor de toepassing.
Inhetlicht vanrecenteontwikkelingen,ondermeermetbetrekkingtotdeopbouwvan
eenhistorisch-geografisch informatie systeem,ishettevenszinvolde steekproefsgewijze
inventarisatie en de nog op te nemen aspecten, nog eens nader te bezien. De steekproefsgewijze opnamebevatkenmerken diewellichtbeterineendergelijke GISopgenomen kunnen worden, zoals de losse elementen. Daarnaast zijn er in de steekproefgewijze inventarisatie echter aspecten opgenomen, die moeilijk of nooit in een GIS
opgenomenkunnenworden.Dezeaspectenvormenjuisteenbrederkadervooreendergelijk GIS. Gedacht wordt hierbij aan percéeIsvormen, dichtheid van verspreide bewoning,wegenpatroon e.d. enmetnamedeveranderingen tussen 1900en 1980,ende
op te stellen typologie. In de toekomst zal daarom nog eens extra aandacht besteed
moeten worden aan dekoppelbaarheid van desteekproefgegevens aaneen historischgeografisch GIS.
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Metdeopgesteldemethodeishetmogelijk tekomentoteentypologievanhetlandschap
van geheel Nederland. Detot nu toe opgestelde indelingen van Overijssel, Utrechten
Zuid-Limburg waren nog beperkt van inhoud. De indelingen konden slechts voor de
drieafzonderlijke gebiedenwordensamengesteld,erkonnoggeengeïntegreerdeindeling
voor het gehele geïnventariseerde gebied worden opgesteld. Ook de selectie van de
kenmerkenkannogwordenaangepast,alsmededekoppelingvandewaarnemingenper
steekproefpunt/-cirkel. In dit laatste geval kunnen voor sommige aspecten ook de
omliggende punten bij de koppeling betrokken worden.
Met de verzamelde gegevens is het mogelijk een indeling te maken op verschillende
schaalniveaus en met een verschillend aantal typen. Een nadere detaillering van de
indeling,bijvoorbeeld voorbestemmingsplannen,ismogelijk. Indetoekomstzalmeer
aandacht besteed moeten worden aan een dergelijke hiërarchische opbouw van de
typologie, waarbij Nederland op nationale schaal in een gering aantal typen wordt
ingedeeld die nader verfijnd kunnen worden, afhankelijk van de schaal.
Deanalysevandeverschillendelandschapstypen zalookhetonderzoeknaardegenese
van dezetypen kunnen bevorderen, zodat een meer gerichte opzet vanhet historischgeografisch landschapsonderzoek tot de mogelijkheden gaat behoren.
Bovendien zal ook het gebruik van de steekproefgegevens in de ruimtelijke ordening
nader moeten worden verfijnd. De geïnventariseerde gegevens kunnen een bijdrage
leverentotdeaanwijzing vanhistorisch-geografisch waardevollegebiedenvoorbehoud
enbeheervanhethistorisch-gegroeide landschap.Debeschikbaregegevensmakeneen
veel gedetailleerder werkwijze mogelijk dan met deCultuurhistorische Kartering van
Nederland mogelijk is.De gegevens kunnen daarom zeer goed gebruikt worden voor
het opsporen van kleinere waardevolle gebieden zoals de kleinere "Gebieden met
specifiek cultuurhistorische waarden". Maar ook voor de locatie van bodembeschermingsgebiedenofhetsamenstellenvanstreekplankaartenwordenbasisgegevens
aangereikt,opgrond waarvantotnaderonderzoek besloten kanworden.Incombinatie
met andere gegevens, zoals van de Landschapsecologische Kartering van Nederland,
kunnen tevens gebieden die in meer dan alleen historisch-geografische opzicht van
belang zijn, worden opgespoord. Als nadere toepassing kan de opgestelde methode
gebruikt worden om de effecten van toekomstige ingrepen in het landschap te voorspellen door de nieuwe situatie na een gesimuleerde ingreep met de steekproef in te
voeren, en te bepalen welke veranderingen dit teweeg brengt. Gezien de gevolgde
werkwijze zijn de gegevens voor de ruimtelijke ordening op landelijk en provinciaal
niveau wel geschikt, maar op bestemmingsplanniveau minder.
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AANHANGSEL 1Overzicht van de geïnventariseerde kenmerken
Percelering:
1. type of vorm van het perceel
2. regelmatigheid van het perceel
3. negatieveverticalecomponent (d.w.z.hetvoorkomenvannatteslotenof greppels)
4. positieveverticalecomponent(d.w.z.hetvoorkomenvanopgaandebegroeiinglangs
de perceelsgrenzen)
5. omvang van het perceel
6. grondgebruik
7. bijzonderheden van de perceelsvorm, zoals gebogen of geknikte percelen,
verspringende zijgrenzen of enclaves.
8. mate van verandering
9. ruilverkavelingsomstandigheden van het perceel.
Bewoning:
Soort:
1. verspreide bewoning en onbewoond gebied
2. kern
3. lineaire bewoning
4. stad
5. uitbreiding (1980)
1. Verspreidebewoning:
- dichtheid
- vorm:
1.regelmatig-schaakbord
2.regelmatig-lineair
3.onregelmatig-lineair
4.onregelmatig
- erfbeplanting
- ophoging
- samenhang tussen bebouwing en wegen, dijken en waterlopen
0. geen samenhang
1. weg
2. dijk
3. waterloop
4. weg en dijk
5. weg en waterloop
6. dijk en waterloop
7. weg, dijk en waterloop
8. kruispunt van twee of meer wegen
9. kruispunt weg en dijk
10. kruispunt weg en waterloop
11. kruispunt dijk en waterloop
12. kruispunt van weg, dijk en waterloop
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2. Kern:
- omvang:
1. gehucht
2. klein dorp
3. dorp
4. groot dorp
- vorm:
1. regelmatig raster
2. onregelmatig raster
3. langgerekt
4. rond/radiair
- ophoging:
0. niet opgehoogd
1. meer dan 50% opgehoogd
2. minder dan 50% opgehoogd
- structurerende elementen:
0. geen samenhang
1. weg
2. dijk
3. waterloop
4. weg en dijk
5. weg en waterloop
6. dijk en waterloop
7. weg, dijk en waterloop
8. kruispunt van twee of meer wegen
9. kruispunt weg en dijk
10. kruispunt weg en waterloop
11. kruispunt dijk en waterloop
12. kruispunt van weg, dijk en waterloop
3. Lineaire bewoning
- omvang:
1. gehucht
2. kleine lineaire nederzetting
3. grote lineaire nederzetting
4. zeer grote lineaire nederzetting
- soort:
1. enkelvoudig, eenrijig
2. enkelvoudig, meerrijig
3. samengesteld
4. met kom
5. met stad
- vorm:
1. recht
2. krom
- erfbeplanting:
0. geen
1. meer dan 50%
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2. minder dan 50%
- ophoging:
0. niet opgehoogd
1. meer dan 50% opgehoogd
2. minder dan 50% opgehoogd
- structurerende lijnelementen:
1. weg
2. dijk
3. waterloop
4. weg en dijk
5. weg en waterloop
6. dijk en waterloop
7. weg, dijk en waterloop
Elementen:
- volgnummer bewoning, waarin het element voorkomt
- pleinen
- kerken, kapellen, kerkruines
- kastelen, kasteelruines, buitenplaatsen
- sluizen
- bruggen
- molens, gemalen
- omgrachting
- vestingwerken
- eendenkooien
- schansen
- omgrachte gebouwen
- gracht, waarvan het gebouw is verdwenen
- afgesneden waterloop
- dobbe, poel
- ophoging, verlaten huisterp, vliedberg, motte
- eindpunt weg in het veld
- eindpunt weg bij gebouw
Wegen:
- soort:
1. verharde weg
2. onverharde weg
3. autoweg
4. spoorweg
5. tramweg
6. fietspad
7. voetpad
- vorm: aantal bochten
- patroon: schaakbordpatroon
- verhoogd trace (lengte)
- verlaagd trace (lengte)
- wegbeplanting:- lengte
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- een of tweezijdig (lengte)
- soort:
houtwallen
brede houtrand
heg of smalle houtrand
bomenrij
- samenhang met percelering:
0. geen percelering
1. aan beide zijden blokken
2. aan beide zijden stroken -perceelsdoorsnijdend, loodrecht
3. aan beide zijden stroken perceelsdoorsnijdend, schuin
4. aan beide zijden stroken, verschillenderichtingen
5. aan beide zijden stroken, evenwijdig
6. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken loodrecht
7. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken schuin
8. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken evenwijdig
- samenhang met bebouwing:
0. geen bebouwing
1. twee zijdig, meer dan 50%
2. 1zijde meer dan 50%, 1zijde minder dan 50%
3. 1zijde meer dan 50%, 1zijde geen
4. twee zijden, minder dan 50%
5. 1zijde, minder dan50%
Dijken:
- soort:
1. dijk langs waterloop, met voorland
2. dijk langs waterloop, zonder voorland
3. dijk langs watervlak, met voorland
4. dijk langs watervlak, zonder voorland
5. droge dijk
- hoogte:
1. hoger dan 2,5 meter
2. tussen 1en 2,5 meter
3. lager dan 1meter
- vorm: aantal bochten
- voorkomen schansen (aantal)
- wielen, met water (aantal)
- wilen, zonder water (aantal)
- beplanting: lengte
- soort:
brede houtrand
heg of smalle houtrand
bomenrij
- samenhang met percelering:
0. geen percelering
1. aan beide zijden blokken
2. aan beide zijden stroken -perceelsdoorsnijdend, loodrecht
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3. aan beide zijden stroken perceelsdoorsnijdend, schuin
4. aan beide zijden stroken, verschillenderichtingen
5. aan beide zijden stroken, evenwijdig
6. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken loodrecht
7. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken schuin
8. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken evenwijdig
- samenhang met bebouwing:
0. geen bebouwing
1. twee zijdig, meer dan 50%
2. 1zijde meer dan 50%, 1zijde minder dan 50%
3. 1zijde meer dan 50%, 1zijde geen
4. twee zijden, minder dan 50%
5. 1zijde, minder dan 50%
Waterlopen:
- vorm: aantal bochten
- verspringende waterloop
- breedte:
1. zeer breed
2. breed
3. smal
4. zeer smal
- samenhang met percelering:
0. geen percelering
1. aan beide zijden blokken
2. aan beide zijden stroken - perceelsdoorsnijdend, loodrecht
3. aan beide zijden stroken, perceelsdoorsnijdend, schuin
4. aan beide zijden stroken, verschillenderichtingen
5. aan beide zijden stroken, evenwijdig
6. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken loodrecht
7. aan twee zijden verschillende perceelsvorm, stroken schuin
8. aan twee zijden verschillende perceelsvorm stroken evenwijdig
- samenhang met bebouwing:
0. geen bebouwing
1. twee zijdig, meer dan 50%
2. 1zijde meer dan 50%, 1zijde minder dan 50%
3. 1zijde meer dan 50%, 1zijde geen
4. twee zijden, minder dan50%
5. 1zijde, minder dan 50%
- bruggen (aantal)
- sluizen (aantal)
- veerponten (aantal)
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AANHANGSEL 2 Betrouwbaarheidintervallen

Betrouwbaarheidsinterval,gemiddelde,standaardafwijkingenbetrouwbaarheidintervalten opzichte
vanhetgemiddelde,voorhetkenmerkdichtheidvande verspreide bewoning,berekendvoorverschillendeinventarisatievierkanten, en voor4, 9 en 16 steekproefcirkels
Bloknummer

07B2 11F3

17F2 21E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5,00
0,00
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
6,25
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
6,25
5,00
0,00
0,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Uitkomstenvoor4steekproefcirkels:
gemiddelde
5,00
0,00
standaardafwijking 4,08
0,00
interval
2,74
0,00
interval/gem, * 100 54,75
0,00
Uitkomstenvoor9steekproefcirkels:
2,78
0,56
gemiddelde
standaardafwijking 3,50
1,66
interval
1,56
0,74
interval/gem, * 100 56,28 133,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00

27F2
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
10,00
5,00
0,00
5,00
10,00
10,00
15,00
15,00
0,00
0,00

28F4 34E1 38D3 39G2 49F2
5,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
6,25
5,00
16,67
0,00
15,00
10,00
0,00
15,00
0,00

20,00
30,00
10,00
20,00
5,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,79
30,00
5,00
23,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,00
0,00
15,00
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
40,00
0,00
10,53
0,00
15,00
0,00
25,00
5,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,25 2,50 20,00 0,00
0,00
2,50 2,89 8,16 0,00
0,00
1,68 1,94 5,47 0,00
0,00 134,10 77,42 27^7 0,00

6,25
6,29
4,22
67,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9,26
2,78 2^6 12,78 0,00
27,58 3,50 2,70 8,96 0,00
1,56 1,21 4,01 0,00
12,33
133,17 56,28 51,11 3135 0,00

3,89
5,00
4,66 13,11
2,08
5,86
53,57 117,20

Uitkomstenvoor16steekproefcirkels:
gemiddelde
2,58
2,27 0,00
standaardafwijking 3,72
3,71 0,00
interval
1,25
1,25 0,00
interval/gem, * 100 4839 54,96 0,00

5,00 5,18 11,83 0,00
6,15
20,92 5,48 5,98 10,84 0,00
7,01
1,84 2,01 3,63 0,00
114,12 36,72 38,71 30,72 0,00

3,14
4,43
1,49
4731

6,28
11,49
335
61,29
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Betrouwbaarheidsinterval, gemiddelde,standaardafwijking en betrouwbaarheidinterval opzichtevan
hetgemiddelde,voorhetkenmerkoppervlaktekernenpersteekproefcirkel,berekendvoorverschillende
inventarisatievierlcanten, en voor4, 9 en 16 steekproefcirkels
Bloknummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

07B2

11F3

17F2 21E1

27F2

28F4 34E1

38D3

39G2

49F2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
3,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 16,00
0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11,00
0,00 0,00
20,00 4,00
17,00 1,00
13,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Uitkomstenvoor4steekproefcirkels:
gemiddelde
0,00
0,00
standaardafwijking
0,00
0,00
interval
0,00
0,00
interval/gem, * 100
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 6,25
0,00 7,76
0,00 5,20
0,00 83,27

Uitkomstenvoor9steekproefcirkels:
gemiddelde
033
0,00
standaardafwijking
0,00
0,99
interval
0,44
0,00
interval/gem * 100
133,17
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,11
0,22
0,66
2,23
1,00
0,30
89,57 133,17

0,00
0,00
0,00
0,00

2,22 4,44
6,62 5,88
2,96 2,63
133,17 59,12

Uitkomstenvoor 16 : steekproefcirkels:
gemiddelde
0,25 0,25 0,25
0,63
standaardafwijking
1,36
1,00 0,26 0,26
interval
0,46
0,34 0,09 0,09
interval/gem * 100
72,96 134,10 34,62 34,62

0,25
0,26
0,09
34,62

0,19
0,19
030 0,06
79,12 34,62

3,25 2,56
6,79 4,97
2,28 1,66
70,01 64,97
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
4,00
0,00

0,94
2,05
0,69
73,25

0,38
0,89

Betrouwbaarheidsinterval,gemiddelde,standaardafwijkingenbetrouwbaarheidintervalten opzichte
vanhetgemiddelde,voorhetkenmerkbochtigheidvandewegen(uitgedruktinhetaantalbochten
perkm),berekendvoorverschillendeinventarisatievierkanten,envoor4,9 en16steekproefcirkels
Bloknummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

07B2

11F3

49F2

I33 3,64
4,00 2,14
2,86 5,71
0,00 5,00
0,00 3,64
12,50 4,44
4,32 14,15
4,55 3,75
4,26 2,29
4,62 1,16
2,86 2,40
0,00 0,00
2,29 1,43
0,00 2,17
4,71 0,00
2,50 333

Uitkomstenvoor4steekproefcirkels:
gemiddelde
5,75
0,89 1,27 0,94 5,72 5,17
0,51 2,67
standaardafwijking
0,88 1,49 1,88 2,70 4,20
1,02 5^3
4,35
interval
2,92
0,59 1,00 1,26 131 23I
0,68 3,58
interval/gem, * 100 50,72 66,76 78,62134,10 31,64 54,49 134,10134,10

2,05 4,12
1,75 1,58
1,17 1,06
57,25 25,64

Uitkomstenvoor9steekproefcirkels:
gemiddelde
4,43
1,71 1,05 0,90 3,92 4,64
standaardafwijking
3,31
2,38 1,63 1,47 3,09 3^1
interval
1,48
1,07 0,73 0,66 1,38 1,48
interval/gem, * 100 33,39 62^9 69,28 73,28 35,24 31,94

1^2 1,71
1,59 3,65
0,71 1,63
53,69 95,60

3,28 4,72
3,77 3,54
1,68 1,58
51,30 33,49

Uitkomstenvoor16steekproefcirkels:
gemiddelde
4,54
3,25 1,02 0,76 2,79 4,16
standaardafwijking
3,28
2,82 1,61 1,27 2,92 2,81
interval
1,10
0,95 0,54 0,43 0,98 0,94
interval/gem, * 100 24,23 29,11 52,84 56,49 35,12 22,67

3,54 1,27
3,61 3,00
1,21 1,01
34,22 78,98

3,17 3,45
3,07 3,29
1,03 1,10
32,45 31,91

0,00
2,22
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
0,00
1,18
0,00
1,18
4,53
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3,75
0,00
1,18
3,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00

5,96 4,85
1.84 10,26
7,30 5,56
7,78 0,00
5,71 2,00
6,67 4,55
0,00 9^2
0,00 4,71
0,00 2,29
0,00 4,24
2,42 5,71
0,00 2,07
1,82 2,07
2,67 3,23
0,00 1,18
2,40 4,00

38D3 39G2

0,00 0,00
2,04 0,00
0,00 0,00
0,00 10,67
0,51 4,71
434 0,00
1,54 0,00
3,48 0,00
4^5 0,00
7,27 0,00
0,00 0,00
5,00 0,00
4,00 0,00
13,33 0,00
7,62 0,00
3,16 5,00

2,00
12,00
4,00
5,00
0,00
5,71
5,71
5,45
5,33
0,00
0,00
5,71
9,41
5,71
4,62
2,00

2,11
0,62
033
0,00
1,54
2,50
7,78
0,00
2,86
4,29
3,20
8,00
8,33
1,88
2,11
5,93

17F2 21E1 27F2 28F4 34E1
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Betrouwbaarheidsinterval, gemiddelde, standaardafwijking en betrouwbaarheidinterval ten opzichte van het
gemiddelde,voorhetkenmerklengtevandewegen(uitgedruktinkm),berekendvoorverschillendeinventarisatievierkanten,en voor4, 9 en 16 steekproefcirkels
Bloknummer

07B2

11F3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

500,00
250,00
750,00
200,00
0,00
700,00
350,00
550,00
375,00
0,00
0,00
350,00
425,00
175,00
650,00
500,00

950,00 375,00
0,00 2850,00
1625,00 900,00 300,00 2175,00
1200,00 350,00
0,00 2875,00
450,00 650,00 800,00 900,00
0,00
0,00 1925,00
650,00
400,00 425,00 850,00 150,00
900,00 475,00 950,00 775,00
0,00 1600,00
0,00 700,00
1750,00 500,00
0,00 350,00
700,00 500,00
0,00
0,00
1250,00 850,00
0,00 825,00
875,00 1050,00
0,00 800,00
600,00 850,00
0,00 1100,00
1600,00 1325,00 500,00 1125,00
950,00 900,00
0,00 900,00
675,00 350,00 500,00 1250,00

17F2

21E1

27F2

28F4

34E1

38D3

39G2

49F2

825,00
975,00
2700,00
100,00
500,00
1100,00
1425,00
850,00
875,00
1650,00
350,00
1450,00
1450,00
1550,00
850,00
250,00

250,00
2450,00
500,00
900,00
1950,00
2075,00
1300,00
1150,00
1150,00
550,00
125,00
600,00
1000,00
150,00
1575,00
950,00

0,00 750,00 2200,00
0,00 500,00 1400,00
0,00 700,00 525,00
0,00 200,00
375,00
0,00 1100,00
425,00
0,00 400,00 1575,00
450,00 925,00 3675,00
450,00 1100,00 800,00
300,00 1175,00 875,00
450,00 650,00 1725,00
0,00 1400,00 2500,00
50,00 625,00
500,00
0,00 875,00 2100,00
0,00 100,00 2300,00
300,00 425,00 750,00
600,00 400,00 600,00

Uitkomsten voor4 steekproefcirkels:
gemiddelde
425,00 1056,25
standaardafwijking 25331 490,91
interval
169,85 329,15
interval/gem, * 100 39,96 31,16

568,75
259,31
173,86
30,57

Uitkomsten voor9 steekproefcirkels:
gemiddelde
366,67 686,11
standaardafwijking 24636 483,56
interval
110,12 216,15
interval/gem, * 100 30,03 31,50

530,56 322,22 1372,22
453,73 405,70 994,83
202,82 18135 444,69
38,23 56,28
32,41

941,67 1175,00 188,89
731,18 744,93 214,90
326,84 332,98 96,06
34,71
2834 50,86

486,111275,00
381,62 1042,57
170,59 466,03
35,09 36,55

Uitkomsten voor16steekproefcirkels:
gemiddelde
360,94 910,94
standaardafwijking 243,92 480,28
interval
81,77 161,01
interval/gem, * 100 22,66 17,68

693,75 243,75 1168,75 1056,25 1042,19 240,63
407,99 35631 863,45 647,91 69634 229,83
136,78 119,45 289,47 217,21 233,45 77,05
19,72 49,01
24,77
20,56
22,40 32,02

590,63 143438
434,25 932,29
145,58 312,55
24,65 21,79
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275,00 2200,00 1150,00 1025,00 93,75 487,501081,25
377,49 925,34 1101,70 987,00 187,50 342,48 901,71
253,11 620,44 738,69 661,78 125,72 229,63 604,59
92,04 28,20 64,23 64,56 134,10 47,10 55,92

AANHANGSEL 3 Gegevensbestanden bij het DLO-Staring Centrum

Bestanden, die gebaseerd zijn op gridcellen:
Schaal van het Landschap
Cultuurhistorische Kartering van Nederland
Landschapsecologische Kartering van Nederland
Overige gegevensbestanden:
Bodemkaart, schaal 1 : 50 000
Bodemkaart, schaal 1 :250 000
Gemeentegrenzen
Provinciegrenzen
Bodemstatistiek

Toelichting:
Schaal vanhet landschap
Geïnventariseerde kenmerken:
1. opgaande begroeiing:
punt-objecten
lijn-objecten
vlak-objecten
2. bebouwing:
punt-objecten
lijn-objecten
vlak-objecten
3. infrastructuur:
wegen, primair/secundair
spoorlijnen (geëlectrificeerd)
dijken (breder dan 2,5 meter)
hoogspanningsleidingen
4. maat van de ruimte:
dominant/niet dominant
massa/ruimte verhouding
lengte/breedte verhouding
5. reliëf:
plateau
helling
dal
land- en kustduinen
niet reliëfrijk
6. ruimtevullende elementen:
puntobjecten
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De gegevens zijn afkomstig uit de periode rond 1980. Topografische kaarten, schaal
1 :25 000, zijn gebruikt.
Cultuurhistorische Kartering vanNederland
Geïnventariseerde kenmerken:
1. percelering:
blokken, stroken, geen
begroeiing
verveningssporen
2. bebouwing:
stedelijk
kern
lineair
verspreid
geen
3. wegen:
recht of raster
gebogen of radiair
geen
4. waterlopen:
recht of gegraven
gebogen of natuurlijk
geen
5. dijken:
langs waterloop
langs watervlak
geen
6. grondgebruik:
cultuurland
bos
niet gecultiveerde grond
water
stedelijk
niet van toepassing
7. ouderdom:
voor 1500
1500-1840
na 1840
niet van toepassing.
Overige aspecten:
Erisvoortweetijdstippen geïnventariseerd, nl. 1980en 1840.Gebruikt zijnderecente
topografisch kaart schaal 1 :25 000 en de 'netkaarten' van 1840.
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LandschapsecologischeKartering vanNederland
Geïnventariseerde kenmerken:
1. abiotische gegevens:
bodem-grondwater eenheid
grondwater eenheid
geomorfologische eenheid
relatie grondwater
relatie oppervlakte-water
gea-object
gea-genese
2. flora/vegetatiegegevens:
IPI-ecotopen:
IPI-type (landschapselementen)
ecotoop-type
3. flora/vegetatiegegevens:
soortengroepen:
terrestische soortengroep
aquatische soortengroepen
kwelsoortengroep
4. fauna:
broedsoorten
roofvogels
watervogels
amfibiëen en reptielen
zoogdieren
dagvlinders
5. geotopen
Degegevenszijn gebaseerdopeenperiodevanaf 1970.Debronnen vandezegegevens
zijn zeer verschillend: de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, de
geomorfologischekaarten,schaal1 :50000,provincialekarteringen(veldwerkgegevens),
de bodemstatistiek, enz. Niet alle gegevens zijn nog beschikbaar.
Bodemstatistiek (CBS)
Hierin zijn gegevens opgenomen over het bodemgebruik, ingedeeld in nogal
uiteenlopende categorieën:
- wegen; verhard, onverhard
- spoorwegen
- vliegvelden
- begraafplaatsen
- sportvelden
- volkstuinen
- water
- glastuinbouw
- bos
- agrarisch
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nat/droog natuur
dienstverlenend
woon/werkgebied
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AANHANGSEL 4

Samenstelling vandeoverleggroep voor detoepassing vandegegevensbestanden van
de Cultuurhistorische kartering van Nederland en van de steekproefsgewijze
inventarisatie van kenmerken van percelering, bewoning en infrastructuur

Drs. AJ. Haartsen
Secretariaat Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad
Drs. A.R. Wolters
Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ing GJ. Wychers
Rijksplanologisch Dienst
Drs. J. Andrea
Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project R.A.A.P.
Prof. drs.J.AJ. Vervloet
DLO-Staring Centrum
Drs. S. Barends
DLO-Staring Centrum
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