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nieuws

Schuivende RO-panelen: 
kans of risico voor cultuurhistorie? 

Onderdeel van het in 

WOII aangelegde

Landfront Vlissingen.

Foto: Léon Kaagman

Minder dwang en meer eigen verantwoordelijkheid;
naar verwachting zal dat de teneur zijn van de
Nota Ruimte. Provincies krijgen ruimere kaders en
een zwaardere rol om samen met gemeenten ‘hun’
ruimte in te richten. Maar hoe zit het met de
cultuurhistorische component van het omgevings-
beleid? Zien provincies hoe cultuurhistorie de
ruimtelijke ordening kan versterken? Ja, zeggen
provinciebestuurders unaniem, dit biedt nieuwe
kansen.

Op 28 mei 2003 kregen de gedeputeerden van onder

andere RO, Cultuur(historie), Landelijk Gebied, Water

en Economie een brief van de Regiegroep Belvedere,

een gremium van lokale, provinciale en water-

schapsbestuurders. In de brief vraagt de regiegroep

aandacht voor de historisch gegroeide verscheidenheid Lees verder op pagina 2

in stad en land: “Nieuwe ontwikkelingen kunnen de

diversiteit versterken”, schrijft voorzitter mevrouw

Brouwer-Korf, “mits in projecten aansluiting wordt

gezocht bij de eigenheid, de genius loci, van het

betreffende gebied.” Waarom deze brief? Waarom op

dit moment? 

RO-gedeputeerde Anita Andriesen uit Fryslân had een

“dubbel gevoel” toen de brief bij haar op de mat viel:

“Mijn eerste reactie was ‘dat weten we zelf ook wel’.

Maar inhoudelijk ben ik het wel met de regiegroep

eens; het is belangrijk om scherp te blijven, om

zwakkere functies in de ruimtelijke ordening een rol te

laten spelen.” Ook cultuurgedeputeerde Wim

Luijendijk uit Noord-Brabant vond de brief “voor ons

eigenlijk overbodig”, maar vond hem desondanks

“adequaat en een steun in de rug voor de koers die we



maatwerk te leveren.” Zijn Friese collega Bertus

Mulder (Cultuur) is het daar van harte mee eens:

“De provincie is de meest geëquipeerde bestuurslaag.

Gemeenten zitten er te dicht bovenop, dan zijn er te

veel belangen verweven, maar het Rijk staat op te grote

afstand.” 

Luijendijk (Noord-Brabant): “Op lokaal en regionaal

niveau is er wel veel goede wil, maar vragen bestuur-

ders steun en deskundig advies. De provincie kan dan

een gemeenteoverstijgende rol spelen.” Hij legt uit dat

zijn provincie in dit verband een ‘Erfgoedhuis’ gaat

oprichten: een centrale huisvesting voor organisaties

die met de cultuurhistorie in Noord-Brabant te maken

hebben, veelal gefinancierd door de provincie.

Rijke erfenis

Kansen om cultuurhistorie in te zetten voor nieuwe

ruimtelijke ontwikkelingen, zijn er in de provincies

volop, betogen de gedeputeerden, om vervolgens een

waslijst met projecten te noemen: de Friese dorpen, de

trechter van de vroegere Middelzee, de Maasvallei in

Noord-Brabant, de Spaanse Linies in Zeeland, het

terrein van de Koninklijke Schelde Groep in

Vlissingen. De regiegroep Belvedere dringt erop aan

die rijke culturele erfenis in te zetten om ruimtelijke

vervlakking tegen te gaan. Zo kan de uitbreiding van

het Friese glasareaal het oorspronkelijke terpenland-

schap versterken en kan het Landfront van Walcheren

een rol spelen bij ontwikkelingen rond Vlissingen en

Middelburg.  Van Waveren (Zeeland): “We brengen de

waardevolle elementen in kaart om vervolgens te kijken

hoe we die in ruimtelijke projecten kunnen

meenemen.” 

Toerisme

Toch is het de vraag of de kansen om iets met cultuur-

historie te doen, niet te zeer beperkt blijven tot

hebben ingezet”. Harry van Waveren (RO, Zeeland)

was “aangenaam verrast, vooral vanwege de concrete

initiatieven die de brief noemt, waar de regiegroep

kennelijk positief tegenover staat”. 

Juiste niveau

De vraag is wat er gebeurt als provincies, met de nieuwe

Wet op de Ruimtelijke Ordening, meer mogelijkheden

krijgen om proactief op te treden bij de inrichting van

de ruimte en VROM alleen nog hoofdlijnen van beleid

aanreikt. Zijn die hoofdlijnen dan sterk genoeg om

provincies aan te sporen cultuur-

historie te gebruiken voor ruimte-

lijke kwaliteit? Is cultuurhistorie bij

provincies wel in goede handen?

“Gerust ja”, zegt Van Waveren:

“Enerzijds hebben we een overzicht

over de regio, zodat we de dingen in

samenhang kunnen zien. Meer dan

het Rijk kunnen we verbindingen

tussen sectoren leggen. Anderzijds

zitten we er voldoende dicht op om

Vervolg van pagina 1

toerisme: cultuurhistorie als grondstof voor de aan-

trekkende toeristische industrie. Mevrouw Andriesen:

“Er zijn veel mensen die zien hoe herkenbaar het in

Fryslân is en die dat waarderen. Dat wil niet zeggen

dat geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Het

gaat erom dat je die heel zorgvuldig inpast.” Luijendijk

zet er kanttekeningen bij en ziet meer kansen in

combi’s als de vestiging van kantoren in kastelen of

monumentale boerderijen en de plannen voor een

‘erfgoedlogies’ in Fort Altena: “Kleinschalige verblijfs-

recreatie, daar willen we nog wel naar kijken, maar ik

ben beducht voor al te veel toeristen. Dat kan ook

bedreigend zijn.” Collega Mulder uit Friesland vult aan:

“Dat is een dilemma waar we nooit een definitief

antwoord op kunnen geven. Het gaat om kwaliteits-

verbetering en om het vinden van de juiste balans.”

Voorlichting

Om behoud-door-ontwikkeling op een hoger plan te

brengen en cultuurhistorie werkelijk als sleutel voor

ruimtelijke kwaliteit te gebruiken, is specifieke

Cultuurhistorie stuurt

uitbreiding glastuinbouw

in Friesland

Foto: provincie Fryslân

Drakentandversperring

als element van het

Landfront Vlissingen.

Foto: Léon Kaagman

De provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer ontwikkelden een

beheers- en ontwikkelingsperspectief voor De Langstraat, een oud

laagveenontginningsgebied.

Foto: Wim van der Ende
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partijen waren het er over eens dat een samen-

werking verder moet gaan dan het creëren van

overleggroepjes; men is op zoek naar concrete

activiteiten zoals het gezamenlijk uitvoeren van

verkenningen en projecten.

Projectbureau Belvedere wil graag de vorming

van regionale Belvedere-kennisnetwerken

ondersteunen en heeft de aanwezige

organisaties gevraagd met concrete voorstellen

te komen. Zo is er al een initiatief om een

programmabureau Belvedere Noord-Nederland

op te zetten.  

Landschapsbeheer en Steunpunten treffen elkaar

Regionale kennisnetwerken in wording
Provinciale Landschapsbeheerorganisaties en

Steunpunten Cultureel Erfgoed; twee verschillende

organisaties met beide doelstellingen en activiteiten

op het grensvlak van cultuurhistorie en ruimtelijke

ordening. Alle twee de organisaties zijn op zoek naar

mogelijkheden om in een vroeg stadium met de

gemeenten na te denken over hoe met behulp van

cultuurhistorische waarden de ruimtelijke kwaliteit 

van een gebied versterkt kan worden. 

Op 16 september kwamen de steunpunten en land-

schapsbeheerorganisaties voor het eerst samen om te

kijken of ze elkaar op bovenstaande punt kunnen

aanvullen en versterken. De dag stond onder leiding

van Jos Teeuwisse, als landschapsdeskundige en

historisch geograaf een groot voorstander van een

sterke, integrale en ontwikkelingsgerichte belangen-

behartiging vanuit de cultuurhistorische organisaties.

Niet alleen werd tijdens de dag door de organisaties 

de wens om samen te werken bevestigd, ook zijn er

concrete afspraken gemaakt om per regio verder te

onderzoeken wat een samenwerking kan opleveren, in

welke vorm dit gegoten kan worden en welke andere

partijen daarbij betrokken zouden moeten worden. Alle

aandacht van de provincie nodig. Luijendijk wil

cultuurhistorie daarom beter in beleid verankeren:

“Ik wil de mensen van RO niet voor de voeten lopen,

maar ik zoek nog wel naar mogelijkheden om

bijvoorbeeld de cultuurhistorische waardenkaart meer

verplichtend te maken.” Mevrouw Andriesen probeert

het met voorlichting, discussie en meningsvorming:

“Als je met de autochtone bevolking praat, dan hoor je

dat veel mensen het bijzondere van sommige cultuur-

historische elementen niet inzien. En dat geldt soms

ook voor gemeentebestuurders. Daar ligt dus een taak

voor de provincie. We leggen dat uit, bijvoorbeeld met

‘famke’, onze cultuurhistorische kaart. En wij niet

alleen overigens. Cultuurhistorie is bepaald niet een

exclusief overheidsgebeuren. Er zijn tal van maat-

schappelijke organisaties die met goede ideeën komen,

die wij alleen maar hoeven te ondersteunen.” Van

Waveren: “We krijgen van het Rijk meer mogelijk-

heden om dit aspect van de ruimtelijke ordening met

de gemeenten op te pakken en om cultuurhistorie te

verweven met het omgevingsbeleid. Dat moeten we wel

goed doen natuurlijk, maar we zijn al meer dan tien

jaar met gebiedsgerichte ontwikkeling bezig. Op die

ervaring durf ik wel te vertrouwen.”

Verdedigingsgordel Landfront Vlissingen,

onderdeel van de Atlantikwall: richtinggevend

element in nieuwe ruimtelijke plannen?

Kaart: René van Reemst

Onderdeel van het in WOII aangelegde Landfront Vlissingen.

Foto: Léon Kaagman

Op pagina 4 en 5 worden
twee provincies uitgelicht.
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‘Koersen op karakter’. Dat is de titel van het
Omgevingsplan van de provincie Groningen.
Het plan schetst een beeld van wonen, werken en
leven in 2030. De landschappelijke poot van het
omgevingsplan wordt uitgewerkt in vier regionale
landschappelijke raamwerken. Dit zijn recepten-
boeken op maat met voorbeelden en actielijsten. Ze
vormen de opmaat voor Landschapsontwikkelings-
plannen en concrete projecten.

Het Provinciaal Omgevingsplan is in overleg met

gemeenten, waterschappen, maatschappelijke

organisaties en inwoners opgesteld. Rode draad in het

plan is, dat de provincie veel moois in huis heeft, maar

dat er ook sprake is van een grote dynamiek, die

kwaliteit kan bedreigen. De Groningers willen

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken, zonder

bestaande kwaliteiten te verliezen. De kwaliteiten

van het landschap dienen daarom als vertrekpunt.

Ontwikkelingsplan

Na het raamwerk volgt de verdere uitwerking. Daarvoor

wordt in opdracht van iedere stuurgroep een land-

schapsontwikkelingsplan gemaakt met ontwerp-

opgaven voor woningbouw, wegenaanleg, waterberging

en dergelijke. Voor de regio Noord, waar de spanning

tussen kwaliteit en dynamiek het sterkst wordt gevoeld,

is de essentie van het raamwerk verwerkt in een

gebiedsuitwerking. Die wordt bestuurlijk vastgesteld,

waarna deze de onderlegger vormt voor bestemmings-

plannen. 

Boerenschuren

Inmiddels levert het papieren werk ook concrete

(Belvedere)projecten op. Zoals een uitwerking voor het

Damsterdiep tussen Groningen en Delfzijl. De

bedoeling is om het Damsterdiep te herwaarderen als

historische drager van het gebied. Een ander, reeds

gerealiseerd, project is de bouw van drie boeren-

schuren naar een ontwerp van architect Jan Giesen:

functionele schuren, die dankzij hun vorm en

detaillering toch uitstekend passen in het Groninger

landschap.

Confrontatie

Hoe dat moet, wordt beantwoord in vier regionale

landschappelijke raamwerken. Twee daarvan zijn

al klaar, twee andere volgen later. De raamwerken

beschrijven per deelgebied de aanwezige

kwaliteiten en de dynamiek. Uit de confrontatie

daartussen volgen ontwerpopgaven en een lijst

met vervolgacties. De tekst bevat veel uitleg over

de achtergronden van de aanpak. De provincie

wil daarmee de manier van denken goed voor het

voetlicht brengen en gemeenten inspireren, zonder 

zelf op de stoel van de gemeente te gaan zitten.

Workshops

Het maken van de raamwerken is ervaren als een

inspirerend en vernieuwend proces. Stuurgroepen

bestaande uit provincie, waterschappen en

gemeenten, hebben het werk begeleid. Maat-

schappelijke organisaties en inwoners zijn via

workshops betrokken en het resultaat is tijdens

publieksavonden besproken. Er is positief gereageerd

op de uitdaging om cultuurhistorische waarden te

behouden door ze mee te nemen in nieuwe

ontwikkelingen. 

Nieuwe schuur passend in 

het Groninger landschap.

Foto: Hans van Hilten

Regionale receptenboeken
Provincie Groningen

Kaart: Provincie Groningen



Hoe kan een cultuurhistorische waardekaart (CHW-
kaart) zijn weerslag krijgen in ruimtelijke plannen
en projecten? Voor gemeenten is zo’n kaart vaak niet
genoeg. Die vragen de provincie richtinggevende
uitspraken te doen. De provincie Noord-Holland is
bezig de benodigde vertaalslag te maken. 
De CHW-kaart vormt daarbij de input voor regio-
profielen met strategieën voor behoud, ontwikkeling
en versterking. Gemeenten kunnen de regioprofielen
vervolgens concreet toepassen als basis voor
bestemmingsplannen en ruimtelijk beleid. 

De CHW-kaart is in de afgelopen jaren door de

provincie Noord-Holland in samenwerking met

gemeenten, waterschappen en rijksdiensten gemaakt.

De kaart bevat een schat aan informatie over

waardevolle elementen, maar is daarmee nog geen

beleidskaart. Gemeenten bleken behoefte te hebben

aan meer specifieke, richtinggevende beleidsuit-

spraken. Daarom is gewerkt aan een set van zeven

regioprofielen. Hierin geeft de provincie vanuit haar

oogpunt aan hoe met de cultuurhistorische waarden in

afgebakende regio’s kan worden omgegaan. In de

regioprofielen worden per regio de cultuurhistorische

kernkwaliteiten genoemd; niet alleen bijzondere

bouwwerken, wegen of dijken, maar vooral ook

structuren die de regio kenmerken. 

Strategieën

De kern van ieder regioprofiel bestaat uit een vertaling

van cultuurhistorische waarden naar strategieën. Er

zijn drie strategieën uitgewerkt: 

• Behouden: de cultuurhistorische structuur en

identiteit zijn maat- en richtinggevend voor nieuwe

ontwikkelingen.

Van CHW-kaart naar sturing
• Ontwikkelen: gebieden krijgen een nieuwe identiteit

waarbij cultuurhistorie als inspiratiebron dient.

• Versterken: de bestaande identiteit wordt versterkt door

de cultuurhistorische samenhang zichtbaar te maken. 

In de regioprofielen zijn de drie strategieën aan concreet

benoemde cultuurhistorische elementen toegewezen. 

Bestemmingsplannen

De regioprofielen zijn door het bureau Monumenten en

Archeologie van de provincie Noord-Holland in concept

opgesteld. Eind 2002 zijn ze met de betrokken

gemeenten besproken. Reacties en aanvullingen worden

momenteel in definitieve profielen verwerkt, waarna ze Kaart: provincie 

Noord-Holland

Leestip
Identiteit Noord-Holland Noord

Onderzoek naar de identiteit van het landschap als drager voor ontwikkelingen

Het landschapsarchitectenbureau La4sale heeft in 2001 voor de provincie Noord-

Holland een onderzoek gedaan naar de landschappelijke identiteit van Noord-

Holland Zuid. Een jaar later is de provincie gestart met het traject voor een

ontwikkelingsbeeld voor de andere helft van haar grondgebied, Noord-Holland

Noord. La4sale is toen wederom gevraagd de identiteit van het landschap als 

drager van ontwikkelingen te onderzoeken. 

De identiteit van een landschap wordt ‘gemeten’ aan de hand van de aspecten

schaal, dynamiek, korrel, welstand, tijdsdiepte en netwerk. Tegelijkertijd wordt ook

het identiteitstype als instrument geïntroduceerd. Door de verschillende aspecten

met de verschillende identiteitstypen te combineren ontstaan 19 gebieden in 

Noord-Holland Noord die als een eenheid in identiteit beschouwd kunnen worden.

Deze 19 gebieden worden onder de kopjes ‘profiel’, ‘identiteit’ en ‘ontwikkeling’,

aan de lezer gepresenteerd. 

Naast de cultuurhistorische regioprofielen bieden de twee onderzoeken van 

La4sale de provincie goed gereedschap om vanuit het landschap en de cultuur-

historie haar totale grondgebied te ontwikkelen.

U kunt het boek ‘Identiteit Noord-Holland Noord’ bestellen bij het servicepunt

van de provincie Noord-Holland, 023 514 43 00.

door Gedeputeerde Staten zullen worden vast-

gesteld. De gemeenten zullen vervolgens de visie

van de provincie uit het regioprofiel vermelden in

hun bestemmingsplannen. Dit betekent niet dat

de gemeente altijd mee moet gaan met de visie

van de provincie, maar wel dat ze inzichtelijk

moet maken hoe het resultaat van de belangen-

afweging tot stand is gekomen. 

Kennisoverdracht

Behalve aan de regionale gebiedsstrategieën,

geeft de provincie veel aandacht aan kennis-

overdracht. Ook daar bleken gemeenten behoefte

aan te hebben. In een uitgebreide inleiding

worden begrippen toegelicht en wordt uitgelegd

hoe cultuurhistorie als een verhaal leesbaar kan

worden gemaakt en gehouden. Verder zijn tien

structurerende landschappelijke elementen

besproken die de komende vier jaar van de

provincie extra aandacht zullen krijgen in de

vorm van het opstarten van projecten en 

participatie in projecten van derden.
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De woorden “aldus getekend” staan niet, zoals
gebruikelijk, verscholen onder een hoop tekst, maar
vol in het zicht. Als enig belangrijke op de pagina. De
25 namen van de ondertekenaars zijn ondergeschikt.
Belangrijker is dat zij, ontwerpers, cultuurhistorici en
andere vakdisciplines, zich gevonden hebben in een
gezamenlijk pleidooi voor de Limes. Ze willen dat de
bijzondere karakteristieken van deze voormalige,
Romeinse rijksgrens worden ingezet om een diepere
betekenis te geven aan (de beleving van) het
toekomstige landschap.

De 25 ondertekenaars namen afgelopen voorjaar allen

deel aan een driedaags ontwerpatelier over de

confrontatie cultuurhistorie – ruimtelijke ordening in

het Limes-gebied. Aanvankelijk overheerste de scepsis.

Het ongrijpbare karakter van een onzichtbaar bodem-

archief was niet echt uitnodigend. Bovendien werd de

Belvedere-status als enigszins beklemmend ervaren.

Zo stelt Bernard Colenbrander van het ministerie van

OCenW in zijn inleiding: “De Limes is een goede

gelegenheid om te onderzoeken of iets dat het

Belvedere-stempel draagt, kan uitstijgen boven de

sentimentele boventonen van de nota zelf.” Ook

Catherine Visser van DAF-architecten waarschuwt 

voor het ‘sentiment’: “De Limes kan met de archeo-

logie een belangrijke component zijn van de verdere

ontwikkeling van recreatie. Echter, in handen van

toeristische formulemakers en lifestylepushers is zo’n

landschap geen prikkel voor de verbeelding, maar een

zuigfles, symbool en instrument van onze culturele

verkleutering.”

Maar gaandeweg groeide uit de interactie tussen de

deelnemers een steeds groter enthousiasme. Vooral de

ontdekking dat de culturele betekenis van de Limes

zich verder uitstrekt dan alleen de historische arte-

facten in de bodem, maakte beweging los. Zo was de

6

Gedragen pleidooi voor de Limes

“Aldus getekend, 25-06-2003” 
Limes, versmelting van culturen

De Limes vormde in de eerste tot de derde eeuw na

Christus de buitengrens van het Romeinse Rijk en

liep van Schotland tot aan de Zwarte Zee. In Nederland

liep de Limes langs de zuidoever van de toenmalige

Rijn, tussen Katwijk en Nijmegen. Langs deze lijn

verrees een reeks van forten, kampdorpen, wacht-

torens, kanalen, dammen, bruggen, tempels en

badhuizen. Wat echter oorspronkelijk een militaire

grens was, werd al snel ook een ontmoetingspunt 

waar de inheemse en Romeinse cultuur zich met

elkaar versmolten.De opgraving van

een Romeins schip

in Leidsche Rijn

trekt 28.000

bezoekers tijdens

de Gave

Graafdagen.

Foto: E. Graafstal

Doorsnede Limes 220

Kaart: Must
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Limes niet alleen een militaire grens, maar ook een

drager van ruimtelijke en cultuurlijke verandering.

Enkele deelnemers, waaronder Catherine Visser en

Rick Herngreen, trokken een parallel tussen het

Romeinse rijk en het huidige Europa. Het Romeinse

Rijk herbergde, net als het huidige Europa, binnen één

grens een enorme diversiteit aan culturen. Dit had zijn

weerslag op de inrichting van de openbare ruimte. Het

Limes-gebied zou, zo is hun idee, ruimte kunnen
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bieden aan experimenten met de openbare ruimte

waarin de nieuwe Europese chemie tussen culturen tot

uitdrukking komt.

Jan Kadijk van het NIROV en Hans Venhuizen zien

aanknopingspunten in het natte karakter van de

voormalige rijksgrens. Indertijd liep de rijksgrens

gelijk op met de Nederrijn, Kromme Rijn en Oude

Rijn. De Romeinen gebruikten de natuurlijke

barrièrefunctie van de grote rivieren om hun rijk te

verdedigen. Nu zou het water het bodemarchief

kunnen beschermen, door potentiële vindplaatsen te

bestemmen voor waterberging. Daarmee worden

andere ruimtelijke ontwikkelingen – en daarmee

verstoringen van het bodemarchief – uitgesloten.

Echter, de enorme belangstelling onlangs voor de

opgraving van een Romeins schip in Leidsche Rijn bij

Utrecht, verleidde andere deelnemers tot een heel

andere visie. Anna Vos van Royal Haskoning opperde

dat nieuwe ontwikkelingen juist zouden moeten

worden benut om alle kansen tot opgraving te

benutten. Daarvoor zou binnen de plannen tijd,

flexibiliteit en fysieke ruimte moet worden ingeruimd.

Zij vraagt zich onder meer af of het niet mogelijk is

vondsten op de plek zelf te conserveren en te tonen.

Zeer zeker biedt de Limes ruimte voor meerdere

structuur. Daarbij wordt lang niet altijd rekening gehouden met

het bodemarchief, bleek Jan Kadijk tijdens een rondgang langs recente

projecten. Met als absoluut dieptepunt de oprechte intentie om met het

aanbrengen van een zeefinstallatie op een zandzuiger de prehistorische

en Romeinse culturele inbreng veilig te stellen. Interessant is dan ook het

idee van Catherine Visser om het gangbare, restrictieve beschermings-

beleid los te laten. Zij pleit voor een aanmoedigingsbeleid: “Vindersloon

voor wie gevonden (of vermoede en onberoerd gelaten) archeologie weet

te integreren. Voor wie in de gevonden geschiedenis van het verleden,

inspiratie weet te vinden voor de gewenste geschiedenis van de toekomst.”

Het pleidooi is opgetekend in een rijk geïllustreerd boekwerkje. Hierin zijn

ook de inleidingen en gedachtegangen van het ontwerpatelier opgenomen.

Het boekje ‘Limes; de gewenste geschiedenis’ is per e-mail te bestellen bij

projectbureau Belvedere: info@belvedere.nu

Doorsnede 

Limes 2020

Kaart: Must

Eigentijdse impressie

van de Limes-weg

op de kruising met

de N206 bij

Valkenburg.

Foto: Marie-France

van Oorsouw

concepten. Het 120 km2 grote

Limes-gebied beslaat weliswaar

nog geen drie procent van het

totale grondoppervlak van

Nederland, maar herbergt wel

twintig procent van al het als

waardevol aangemerkt bodem-

archief van Nederland. Eenderde

van het gebied staat bovendien

tussen nu en 2010 bloot aan

ingrijpende, ruimtelijke

ontwikkelingen voor woning-

bouw, bedrijvigheid en infra-

Verkenning potenties Limes 

Het driedaagse ontwerpatelier Limes dat van het

voorjaar is gehouden, maakt deel uit van verschillende

verkenningen die in opdracht van de stuurgroep

Belvedere worden uitgevoerd naar de potenties van

deze voormalige rijksgrens. Het ontwerpatelier

moest duidelijk maken in hoeverre de karakteris-

tieken van de Limes zich laten vertalen in ruimtelijke

opgaven. De komende maanden wordt onderzocht

in hoeverre er bestuurlijk draagvlak is bij provincies,

gemeenten, musea en andere belanghebbenden om

te participeren in een eventueel gezamenlijk Limes-

project. Voorlopig worden Belvedere-gelden vrij-

gemaakt om in 2004 een aantal ‘prikkelende’

activiteiten te organiseren om het inmiddels ontstane

enthousiasme vast te houden en om te zetten in

concrete, nieuwe activiteiten.
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Leestip

Boerenland als Natuur; Verhalen 
over historisch beheer van kleine
landschapselementen

Op initiatief van Landschapsbeheer Nederland deed

Adriaan Haartsen onderzoek naar het beheer van

verschillende kleine landschapselementen in

Nederland. Paul Burm interviewde daarnaast twaalf

mensen die deze traditionele vormen van beheer van

eendenkooien, rietlanden, populierenbosjes,

houtwallen en meidoornheggen vaak tot op de dag

van vandaag uitvoeren. Tezamen geven de auteurs

een boeiend beeld van de regionale verscheidenheid

in het beheer van het landschap, dat als referentie

kan dienen bij het toekomstig landschapsbeheer.

Door het benutten van ‘oral history’ geeft het boek een

oorspronkelijke kijk op het Nederlandse landschap. 

Auteurs: Paul Burm en Adriaan Haartsen

Uitgever: Matrijs, Utrecht

ISBN: 90 5345 225 7

Niet alleen de kosten voor het maken van het plan

zelf, maar ook kosten voor bijvoorbeeld communicatie

in het kader van draagvlakontwikkeling, onderzoeken

en inventarisaties en voorbereidingen die nodig zijn

om uitvoering te garanderen, komen voor subsidie in

aanmerking. Voor individuele plannen kan de subsidie

ten hoogste 50% van de kosten bedragen. Indien

een gezamenlijke aanvraag wordt ingediend is 75%

subsidiabel. De subsidieregeling wordt uitgevoerd

door LASER, Landschapsbeheer Nederland heeft

een adviserende rol.

Meer informatie:

Op www.landschapsbeheer.com is een handleiding

voor het opstellen van een landschapsontwikkelings-

plan te downloaden.

Informatie over het aanvragen van de subsidie kunt u

verkrijgen via het LNV Loket: www.minlnv.nl/loket

Gemeenten en provincies kunnen dit jaar van

1 september tot 31 december subsidie aanvragen voor

het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen.

Het ministerie van LNV stelt in het kader van de

Ontwikkelingsgerichte Landschapsstrategie via deze

regeling middelen ter beschikking om gemeenten te

stimuleren meer kwaliteitsgericht te werken. 

Doel is een samenhangend en doelmatig beleid met

betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van het

landschap door gemeenten en provincies te

bevorderen. De ontwikkelingsgerichte aanpak staat,

net als bij Belvedere, voorop.

Landschapsontwikkelingsplannen worden opgesteld

om inzicht te krijgen in bestaande en nieuw te

ontwikkelen kwaliteiten van het landschap, om burgers

bij het landschap te betrekken en om een kader te

bieden voor het toetsen van ruimtelijke ingrepen.

Cultuurhistorie dient expliciet een plek te krijgen in

de plannen. 

Openstelling subsidieregeling landschapsontwikkelingsplannen

PPS mogelijkheden 

Waterlinie in onderzoek

De visie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt

volop ruimte om door slimme combinaties van

maatschappelijke wensen, commerciële belangen en

beleidsvoornemens winst te behalen. Op kleine schaal

is die dynamiek al vindbaar. Zoals de ID-banen van

Fort Vechten; tevens een oplossing voor het arbeids-

intensieve onderhoud van het fort. Of zoals Fort IV

in Naarden, waar sponsorgelden de eerste aanzet

vormen om verschillende ruimten op te knappen en

commercieel exploiteerbaar te maken. De toekomstige

huurpenningen moeten vervolgens hun weg weer

vinden naar het onderhoud van het fort. Wil de

Waterlinie als geheel echter weer herkenbaar worden,

dan zal deze dynamiek opgeschaald moeten worden.

Onderzoek moet daarom nu uitwijzen welke mogelijk-

heden voor publiek-private samenwerking er op grotere

schaal liggen: voor de waterlinie als geheel en voor

samenhangende deelgebieden. Het onderzoek richt

zich onder meer op de kosten en baten van een derge-

lijke samenwerking en de mogelijke organisatievorm.

Het onderzoek wordt gedragen en gefinancierd door

het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, ING Real

Estate, Grontmij Advies & Techniek en AM Wonen. 
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Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot-

schap (de KNAG) heeft afgelopen zomer een voorstel

voor een nieuw examenprogramma aardrijkskunde

voor havo en vwo aan minister Verhoeven aangeboden.

Binnenkort wordt dit voorstel in de Tweede Kamer

behandeld.

In dit nieuwe programma is cultuurhistorie expliciet

opgenomen als één van de dimensies van inrichtings-

vraagstukken. Dit komt specifiek naar voren in het

domein ‘leefomgeving’, waarin actuele ruimtelijke

vraagstukken in de leefomgeving aan de orde komen.

In het onderdeel ‘ontwikkelingen op het platteland’ is

bijvoorbeeld één van de belangrijkste vragen hoe

Havo- en vwo-leerlingen maken kennis met Belvedere

Belvedere in het aardrijkskunde-onderwijs
aardkundige en cultuurhistorische waarden bij

landschapsinrichting een rol spelen.

Deze aandacht in het voortgezet onderwijs voor

Belvedere sluit goed aan op ontwikkelingen in het

hoger onderwijs. Daar zijn (vak)opleidingen op het

gebied van ontwerp, ruimtelijke ordening en cultuur-

historie bezig met het opzetten van interdisciplinaire

onderwijsprogramma’s die de integratie cultuurhistorie

en ruimtelijke inrichting bevorderen.

Spanningsvelden op de Heuvelrug

Het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo

vraagt om nieuw lesmateriaal. Daarom hebben het

Erfgoedhuis Utrecht en de Stichting Omgevings-

educatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) de handen

ineengeslagen om in het project ‘Spanningsvelden op

de Heuvelrug’ lesmateriaal te ontwikkelen waarmee

leerlingen het belang van het cultuurlandschap bij

ruimtelijke vraagstukken wordt bijgebracht en

waarmee de leerlingen zich een mening kunnen

vormen over de samenhang van cultuurhistorie en

ruimtelijke inrichting.

Op basis van de ervaringen uit deze pilot wordt een

didactisch model ontwikkeld dat ook toegepast kan

worden op andere gebieden in Nederland. 

Agendatip

Honderd Seizoenen van Land tot Stad door Piet Hein Stulemeijer

Kasteel Groeneveld, 10 oktober 2003 tot en met 28 maart 2004

Gedurende vijfentwintig jaar fotografeerde beeldend

kunstenaar Piet Hein Stulemeijer de metamorfose van

een agrarisch gebied tot een moderne woonwijk:

Haagse Beemden in Breda. Ieder seizoen, op twaalf

locaties, steeds vanaf dezelfde standpunten. Deze wijk

bracht in de jaren ’70 al voorzichtig het Belvedere-idee

in de praktijk. Er werd een stedenbouwkundig plan

opgesteld dat uitging van het behoud van het

landschap. De nieuwe wijk moest groen en kleinschalig

zijn en het moest een dorpse sfeer hebben. De land-

goederenzone de Burgst is het groene hart van de wijk

geworden. De toenmalige zichtassen zijn in de plannen

verwerkt, hoogteverschillen zijn zo veel als mogelijk

gehandhaafd en de oude landwegen zijn nu fietsroutes. 

De wijk biedt anno 2003 aan meer dan 30.000 mensen

een plek om te leven.



Een goed voorbeeld van deze frisse wending is de

Hessenberg. Nu nog een braakliggend terrein, gelegen

binnen de voormalige omwalling van de Oude Stad en

ingeklemd tussen het beschermde stadsgezicht van de

benedenstad en het 19
de

-eeuwse Kronenburgerpark.

Ooit lag er een vernieuwend, prestigieus ontwerp voor

dit terrein: Flash Gordon. Echter, nadat omwonenden

en belangenverenigingen steeds heviger in opstand

kwamen, heeft de gemeente het project in 2000

afgeblazen en zich beraden over een nieuwe start. 

In deze roerige tijd verscheen ook de rijksnota

Belvedere, die in Nijmegen ambtelijk en bestuurlijk

met veel enthousiasme werd ontvangen. “Rondom de

cultuurhistorische dimensie van de stad hangt

sindsdien een heel ander aureool”, aldus Kien van

Hövell, strategisch adviseur bij de afdeling

Architectuur en Monumenten van de gemeente

Nijmegen. “Er hoeft niet meer omzichtig om

monumenten heen gebouwd te worden maar ze

dienen als identiteitsdragers, als ware ‘kansen’ die

kunnen worden benut.” Van Hövell: “het grootste

commentaar op Flash Gordon was dat cultuurhistorische

elementen in het gebied moesten wijken voor een nieuw-

bouwontwerp dat in dit gebied als totaal misplaatst werd

ervaren. Ook riep de regenteske wijze waarop het proces

zou zijn aangestuurd veel weerstand op.”

Bij de nieuwe start is men daarom eerst begonnen 

met een grondige cultuurhistorische verkenning: het

Cultuurhistorisch Profiel van de Hessenberg Daarin is niet

alleen de cultuurhistorische kennis gebundeld, maar is

er ook een stap verder gezet door de ruimtelijke kansen

van het gebied visionair in te vullen. Daarbij stond de

eigen identiteit van het gebied voorop.

In de Belvedere-subsidieronde van 2001 is er voor de

volgende stap, het uitvoeren van een ontwerpend

onderzoek, subsidie verleend. Ontwerpers uit

verschillende disciplines werden gevraagd om met

elkaar, aftastend, schetsend en verkennend, tot een

nieuw ontwerp voor het plangebied te komen op basis

van een door de plangroep opgesteld pakket van

uitgangspunten. Elke tussenstap in dit traject werd

afgerond met een inloopavond voor omwonenden en

andere belangstellenden. De reacties werden door het

ontwerpteam meegenomen in de volgende fase.

“Op de eerste inloopavond hing aanvankelijk nog een

wantrouwend, afwachtend klimaat”, herinnert

Van Hövell zich, “echter dankzij het ontwerpend

onderzoeken kreeg de aandacht voor cultuurhistorie

langzaam een creatieve gedaante. Omdat we geen

beloften, geen pretenties afgaven maar gewoon

gezamenlijk bezig waren met een integere zoektocht

werden negatieve krachten beteugeld. De bijzonder-

heid van het project werd omarmd. In feite hebben

we door die inloopavonden een extra spiegel in het

ontwerptraject ingelast.”

Dit beeld wordt bevestigd door Ria Koning, bewoonster

van de benedenstad en kunsthistoricus. “Ik was heel
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Van bouwput naar wensput
De Hessenberg als ontwerpatelier

Nijmegen is de stad tot waar de Romeinen in hun noordwaartse
expansiedrift oprukten. Deze oudste stad van Nederland heeft een
imposant verleden maar veel erfgoed is in de loop der eeuwen verloren
gegaan. In de tweede wereldoorlog werd  bovendien een groot deel van de
oude binnenstad gebombardeerd; daarna was het de sloophamer die veel
oude gebouwen alsnog met de grond gelijk maakte. De stiefmoederlijke
behandeling van de monumentenzorg in Nijmegen is echter de laatste
jaren aan het kantelen. Door een college dat stelling durft te nemen, een
management dat operationeel sterk is en ambtenaren die een sprong
durven nemen, heeft de zorg om de cultuurhistorie in Nijmegen een
nieuw elan gekregen. 

Foto: Jan de Vries

Kien van Hövell, coördinator Belvedere 

gemeente Nijmegen. Foto: Jan de Vries



blij dat het Flash Gordon-ontwerp niet doorging. Voor

de rand van een nieuwbouwwijk is het een prachtig

ontwerp maar in een oude stad past het niet.” 

“Op de eerste, druk bezochte, avond waren de mensen

sceptisch, afwachtend en nieuwsgierig”, vervolgt

Koning. “Aan het eind van de avond ging ik, en met

mij vele anderen, met een tevreden gevoel weg. Veel

mensen komen toch met hun stokpaardjes; bewoners

die strijden tegen poep op de stoep, winkeliers die het

parkeerprobleem rondom de Hezelstraat aankaarten,

mensen zoals ik die vooral de cultuurhistorische

elementen in het oog houden. Een onafhankelijk

bureau hield in de gaten dat iedereen z’n zegje kon

doen en dat er toch constructief richting werd gegeven

aan de ontwerpvraag.”

Het inschakelen van een mediator, een onafhankelijk

bureau, was een goede beslissing vult Kien van Hövell

aan. “Er werd gestuurd op een gelijkwaardige inbreng

van alle partijen; maar het College wilde daarbij tevens

dat cultuurhistorie als onderlegger zou fungeren en

niet slechts als een deelbelang. Ik was de promotor van

die boodschap, maar heb mij omwille van het open

planproces in de rol van kwaliteitsbewaker gevoegd.” 

De plangroep, de opdrachtgever van het gehele traject

waarin behalve de projectontwikkelaar en de gemeente

Nijmegen een vijftal afgevaardigden vanuit een breed

platform van bewoners, belangengroepen en onder-

nemers plaats heeft genomen, werd door deze

mediator aangestuurd. Ook heeft de plangroep het

ontwerpteam samengesteld. In het proces van

ontwerpend onderzoek heeft dit ontwerpteam in het

tijdsbestek van enkele sessies verschillende stadia

weten te doorlopen: vanaf de eerste, wilde oriëntatie

naar een uiteindelijke verkenning aan de hand van drie

benaderingswijzen van het gebied. Uit de bespreking

van deze drie benaderingen, deze drie concepten kon

uiteindelijk een schetsontwerp worden gedestilleerd.

Daarvoor mochten de aanwezigen tijdens de laatste

inloopavond hun boodschappentas vullen met de

elementen uit de conceptplannen die zij waardevol

vonden. 

Het ontwerpend team heeft in juli van dit jaar van al

deze ingrediënten één schetsontwerp vervaardigd.

Buurtbewoonster Koning: “je kon goed zien aan de

keuze van het ontwerp en de in elkaar geschoven

plannen dat iets met de inhoud van die boodschappen-

tassen gedaan is. Nu ben ik vooral nieuwsgierig of dit

ook in het definitief stedenbouwkundige ontwerp terug

komt”. 

Met dit laatste schetsontwerp is de fase van het

ontwerpend onderzoek afgesloten. Van Hövell: “de rol
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Ontwerpteam op de warme

trappen van de St. Stevenskerk.

Foto: Kien van Hövell

Foto: Jan de Vries

Deze schets vormt één van de voorlopige resultaten van het onderzoekend

ontwerpen. Deze variant heeft de voorkeur van het ontwerpteam. De schets moet

nog worden doorgerekend en op een aantal punten aangepast voordat het kan

gaan dienen als onderlegger voor het uiteindelijke stedenbouwkundige plan. 

Voorlopig stedenbouwkundige schets: Ontwerpteam Hessenberg

van het ontwerpteam is eminent geweest in dit hele

proces. De interactie tussen de leden van het meer-

voudige team – van filosoof tot landschapsarchitect –

heeft bijzondere vruchten afgeworpen. De plangroep

heeft zich daadwerkelijk open weten te stellen voor een

creatief proces. Het ontwerp dat er nu ligt, wordt

gedragen door veel betrokkenen. Het ademt het nieuwe

élan van het Belvedere gedachtegoed.”
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De Rotterdamsche Communicatie Compagnie

Druk

Drukkerij De Eendracht, Schiedam

Projectbureau 
Belvedere heeft haar
stek gevonden
Na een tussenstop op Hoog Catharijne is projectbureau Belvedere

begin september verhuisd naar Muntstraat 7 in Utrecht. 

Voelde het projectbureau zich op Hoog Catharijne nog als een kat in

een vreemd pakhuis, het statige pand op de Muntstraat zit als gegoten. 

Telefoon, fax, post- en e-mailadressen zijn hetzelfde gebleven. 

Een routebeschrijving is te vinden op www.belvedere.nu

De rondreizende tentoonstelling ‘Lelijk is geen argument, Toonbeelden van de

wederopbouw in Nederland, 1940-1965’ is in september in het stadhuis van

Hengelo van start gegaan. Hierna trekt de landelijke tentoonstelling in twee jaar

tijd langs twintig gemeenten waaronder Amsterdam, Nagele en Groningen.

Aan de hand van vijftig illustraties wordt het tijdsbeeld van de wederopbouw

(1949-1965) geschetst. In de met sloop bedreigde naoorlogse gebouwen en

wijken is de tijdgeest van toen goed af te lezen. Een tijd die wordt gekenmerkt

door productie, samenwerking, optimisme, toenemende mobiliteit en vrije tijd.

De tentoonstelling dient als voeding voor de discussie over de waarde van de

Nederlandse wederopbouw-architectuur. De tentoonstellingsagenda is te vinden

op www.rdmz.nl

Agendatip

Lelijk is geen argument

Flatgebouw te Slotermeer (Amsterdam)

Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg


