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25 jaar later. Een reflectie op een symposium uit 1990

www.cultuurland.com

Cultuurhistorie - Gebiedsontwikkeling - Ruimtelijke Planvorming

In 1990 werd door Stichting RAAP een symposium georganiseerd met de titel ‘Cultuurhisto-
rie en milieu in 2015’. Een aantal vooraanstaande vakgenoten probeerde tijdens dat sympo-
sium 25 jaar vooruit te kijken in de tijd. Ze gebruikten daarbij de prikkelende ondertitel: ‘Op 
weg naar een landschap zonder verleden?’ Doel van het symposium was dan ook om meer 
aandacht te vragen voor het “archeologische en historisch-geografisch bodemarchief” en 
om tot een Nationaal Archeologisch Beleidsplan te komen, dat ze NAP+ noemden. Nu, in 
2015, is het een goed moment om de balans eens op te maken. Welke gedachtegangen 
waren in 1990 leidend? Wat is er inmiddels gerealiseerd? En welke stappen kunnen we als 
vakgebied nog maken? Een reflectie, met name vanuit de historische geografie.

Historisch-geografische gedachtegangen in 1990
Met sprekers als Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit     
Groningen, J. de Vos, hoofd van de afdeling Landbouweconomie van de Landinrichtingsdienst, 
en Hedy d’Ancona, minister van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, had het 
symposium een aantal invloedrijke personen op de lijst staan. Voor de historische geografie waren 
Adriaan Haartsen, stafmedewerker bij de Natuurbeschermingsraad, en A.R. Wolters, werkzaam bij 
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, uitgenodigd.

Haartsen en Wolters probeerden vooral aan te kaarten dat historisch-geografische elementen en 
structuren niet als ‘historische ballast’ moesten worden gezien, maar als ontwikkelingskans. Ze 
hielden daarom een betoog voor het maken van een duidelijke landschapsvisie op rijksniveau, 
een historisch-geografische inventarisatie op verschillende planologische niveaus en een be-
tere   ambtelijke coördinatie. Guus Borger en Jelle Vervloet, destijds beiden hoogleraar historische 
geografie, respectievelijk aan de Universiteit van Amsterdam en de Wageningen Universiteit, 
benadrukten dat het van groot belang was om daarbij tot een geïntegreerde benadering van      
archeologische, historisch-geografische en historisch-bouwkundige elementen te komen. De ge-
dachte daarachter was, dat het geheel “tot een grotere waarde zou leiden dan de som der delen”.

Om de vrijblijvendheid ervan af te halen pleitten ze voor de introductie van ‘beschermde land-
schapsgezichten’, als tegenhanger van de stads- en dorpsgezichten, en basisbescherming van 
historisch-geografische waarden in het bestemmingsplan. Belangrijk was dan wel dat er gesub-
sidieerde onderhoudscontracten voor historisch-geografische elementen kwamen. Op de gesub-
sidieerde onderhoudscontracten ging minister d’Ancona niet in, maar ze voorzag wel problemen 
met de selectie van al die waarden. Zij stelde dan ook terecht de vraag: “Wat moet behouden 
blijven, wat niet, en waarop wordt die keuze gebaseerd?”

Historisch-geografische ontwikkelingen tussen 1990 en 2015
Terugkijkend op 25 jaar historisch-geografische ontwikkelingen is de algehele conclusie dat vrij 
veel van de gedachtegangen van Haartsen en Wolters hun weg hebben gevonden. Ze bleken 
voorlopers in hun vakgebied te zijn. Toch zitten er grote verschillen in de uitwerking van hun ge-
dachtegoed. Maar waarom kwam het ene gedachtegoed wel van de grond en het andere niet?

In het jaar van het symposium werd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV) al hard gewerkt aan de Visie Landschap, later op verzoek van de Tweede Kamer uitgewerkt 
tot de Nota Landschap (1992). Doel was het creëren van een landschap waarin identiteit en du-
urzaamheid centraal zouden staan. De Natuurbeschermingsraad was niet onder de indruk van 
de nota en bracht een advies uit onder de veelzeggende titel ‘Beperkt zicht, beperkte ruimte’. Een 
buitengewoon succes zou de nota dan ook niet zijn.
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De echte verandering zou pas vanaf 1999 worden ingezet. Daarvoor moest eerst de gedachte 
dat historisch-geografische elementen en structuren “historische ballast” zouden zijn overboord 
worden gegooid. Dat werd opgepakt met de Nota Belvedere. Een beleidsplan dat tussen 2000 en 
2009 door vier ministeries werd uitgevoerd. De nota moest als inspiratiebron dienen om de drie 
cultuurhistorische disciplines in ruimtelijke plannen te gebruiken. De slogan was dan ook ‘Behoud 
door ontwikkeling’ en dat sloeg behoorlijk goed aan.

In 2004 kwam landschap gedeeltelijk onder de Nota Ruimte te hangen. Er werden zelfs twintig     
Nationale Landschappen benoemd (2005), die later door het Rijk weer werden afgestoten richting 
de provincies. In de praktijk wordt dat heel wisselend opgepakt, waardoor de Nationale Landschap-
pen in feite zijn overgeleverd aan de welwillendheid van provinciale bestuurders. In de tussentijd 
kwam de Agenda Landschap (2008) uit. Daarin waren de voornaamste opgaven om de afstand 
tussen burgers en het landschap te verkleinen en om over andere financieringsmogelijkheden  na 
te denken. Vanaf 2012 werd landschap – in brede zin – meegenomen in de Structuurvisie Infra-
structuur en Ruimte. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schreef als aanvulling daarop nog 
wel de Visie Erfgoed en Ruimte, maar een echte landschapsvisie, zoals Haartsen en Wolters dat 
bedoelden, is dat niet geworden. De Visie Erfgoed en Ruimte is met vijf “prioritaire opgaven”  met 
name praktisch opgezet. Het laatste beetje rijksverantwoordelijkheid voor landschap werd door 
staatsecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) gedecentraliseerd naar de 
provincies en gemeenten. Zij pakken dat tegenwoordig op in bijvoorbeeld Omgevingsvisies en 
Landschapsontwikkelingsplannen. En waar binnen de provincie en gemeente wel ruimte werd 
gemaakt voor ambtelijke functies met als specialisme archeologie en – eerder al – monumenten-
zorg, kwam dat voor historische geografie niet echt van de grond. Op een enkele uitzondering na 
is de wens van Haartsen en Wolters voor een betere ambtelijke coördinatie dan ook niet uitge-
komen. Een reden kan zijn dat bij de decentralisatie van landschapsbeleid wel de verantwoordelijk
heid, maar niet of te weinig budget werd meegeven door het Rijk. Historische geografie wordt in 
het gunstigste geval  daarom vaak opgepakt door een ambtenaar die dat ‘erbij doet’.

Wat wel uitgebreid is opgepakt, zijn de gesubsidieerde onderhoudscontracten voor ‘landschaps-
elementen’, zoals houtwallen, knotbomen, boomgaarden en poelen. Deze werden ondergebracht 
in regelingen als het Programma Beheer (later het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)) 
of de Groenblauwe Diensten (GBD). Provincies staan hier meestal voor aan de lat. Ondanks de 
uitwerking kan overigens wel de vraag worden gesteld of het historisch-geografisch landschaps-
beheer daarbij niet nog beter had gekund. Een ander gedachtegoed dat uitwerking kreeg is de 
mogelijkheid om een ‘Beschermd Landschapsgezicht’ aan te wijzen. Vanaf 2005 kwam daarvoor 
een aanpassing in de Natuurbeschermingswet van 1998. Daarin werd tevens bepaald dat niet het 
Rijk de aanwijzing doet, maar de provincies. Nu, tien jaar later, is het instrument echter nog niet 
toegepast. Het is een papieren tijger gebleken. Dit is opmerkelijk, omdat dit instrument in essentie 
een goede wettelijke basis heeft met doorwerking in het bestemmingsplan. Provincies geven de 
voorkeur van borging van landschappelijke waarden aan andere instrumenten, zoals een Om-
gevingsverordening of bestemmingsplanopname zonder ‘Beschermd Landschapsgezicht’. In de 
nieuwe Natuurbeschermingswet lijkt het er overigens vooralsnog op dat dat het instrument blijft 
bestaan.

De geïntegreerde benadering van Borger en Vervloet heeft tot op heden nog te weinig zijn weg 
gevonden. Elk van de drie vakgebieden maakt nog steeds zijn eigen inventarisatie- en waarden-
kaarten, hebben hun eigen wet- en regelgeving en dus ook hun eigen ambtenaren. Al verandert 
dat binnenkort, want vanaf 1 juli 2016 worden de vakgebieden archeologie en historische bou-
wkunde samengevoegd in de nieuwe Erfgoedwet. Het vakgebied historische geografie wordt 
daarin echter niet meegenomen. Het ontbreken van integraliteit is voorlopig dus het belangrijkste 
kritiekpunt op de nieuwe Erfgoedwet.
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Wat in de tussentijd wel reeds is gebeurd, is de samenvoeging van de afzonderlijke Rijksdiensten. 
Vanuit de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (RDMZ) ontstond in 2005 de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM), dat later de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zou gaan heten. 
En vanuit deze Rijksdienst is met de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) in 2009 
geprobeerd om het monument meer in zijn “historische omgeving” te zien. Een eerste aanzet, 
waarvan ik zelf nog slecht kan inschatten of dat inmiddels ook daadwerkelijk gebeurt. 

Voor de historische geografie was het vanuit de MoMo echter belangrijker dat het Rijk een pijler 
opnam om “cultuurhistorie te borgen in de ruimtelijke ordening”. Hiermee kwam voor historisch-
geografische elementen en structuren de verplichting om deze te inventariseren en waarderen 
ten behoeve van de opstelling van het bestemmingsplan. De basisbescherming waar Haartsen 
en Wolters voor hadden gepleit werd daarmee werkelijkheid. In 2011 werd de wijziging van de 
Bro gepubliceerd in Staatsblad 339 en vanaf 1 januari 2012 was de wijziging van kracht. Zonder 
harde richtlijnen overigens, want de opname van historisch-geografische waarden werd voor ge-
meenten vormvrij, zowel in inventarisatie als waardering. De vraag van minister d’Ancona over het 
selectieprobleem is daarmee (nog) niet beantwoord. De RCE schreef als leidraad in 2014 daarvoor 
wel ‘Een handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek’, waarin – logischerwijs - ook de vormvrij-
heid voorop stond. Grote vraag is overigens of deze bepaling in de Bro overeind blijft op het mo-
ment dat deze wordt geïmplementeerd in de nieuwe Omgevingswet in, zoals het er nu naar uit 
ziet, 2018.

Het betoog van Haartsen en Wolters voor een historisch-geografische inventarisatie op verschil-
lende planologische niveaus is 25 jaar later wel bereikt, maar waarschijnlijk niet zoals zij het voor 
ogen hadden. Op Rijksniveau werd tot 2006 door het toenmalige ministerie van Landbouw,     
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) CultGIS ontwikkeld. CultGIS zette vooral bestaande informatie 
over historisch-geografische elementen, patronen en structuren van nationaal belang bijeen. 
Nadeel is dat het daardoor ook witte vlekken heeft. Overigens schreef Haartsen zelf de regiobe-
schrijvingen voor CultGIS in 2009 en 2010. De 12Landschappen hopen in 2016 daar weer een 
verbeterde versie van uit te brengen. Naast CultGIS bestond bij Alterra een parallel systeem met 
Histland. Ook dat systeem is inmiddels in beheer bij de RCE. Het is de bedoeling dat eind 2016 
beide – verbeterde – versies online komen. Provincies en gemeenten maakten voor de plano-
logische niveaus hun eigen cultuurhistorische waardenkaarten. Een mooie ontwikkeling met een 
enorme impuls voor historisch-geografische elementen en structuren en het besef daarvan. Als 
nadeel kan genoemd worden dat elke kaart een eigen legenda en waardering heeft. Hierdoor 
zijn de (honderden) kaarten slecht aan elkaar te koppelen. Mede daardoor is het bijvoorbeeld ook 
moeilijk om een doorkijk te maken van landelijk naar provinciaal en gemeentelijk niveau. De RCE is 
op dit moment overigens wel bezig om alle “erfgoedkaarten” digitaal te verzamelen en te ordenen.

Historisch-geografische stappen na 2015
Het blijkt dat de afgelopen 25 jaar er enorm veel is gebeurd in het vakgebied van de historische 
geografie. Wellicht nog wel meer dan waar de sprekers op het symposium in 1990 op gehoopt 
zouden hebben. Toch zijn er ook na 2015 nog een aantal historisch-geografische stappen te zetten. 
Al zullen deze minder groot zijn en meer de finetuning van de grote slag tussen 1990 en 2015 zijn. 
Vanuit mijn eigen ervaring bij Cultuurland Advies zou een eerste aanbeveling zijn om de komende 
tien jaar de integrale aanpak van archeologie, historische geografie en historische bouwkunde 
verder uit te werken. Belangrijk is om ook het vakgebied aardkunde daarin op te nemen. In essen-
tie behoort aardkunde niet bij cultuurhistorie, maar aardkundige waarden maken een belangrijk 
deel uit van ons landschap en zijn tot op heden vogelvrij. De Erfgoedwet lijkt daarvoor te vroeg te 
komen, maar de Omgevingswet biedt wellicht nog kansen. Voorlopig als laatste instrument, want 
verder is landschap gedecentraliseerd naar de provincies.
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Meer informatie:

Met deze vier vakgebieden als uitgangspunt is de tweede aanbeveling dat het dan toch echt moet 
komen tot een duidelijke landschapsvisie vanuit het Rijk. Eentje waarbij vooral de decentralisa-
tie van de verantwoordelijkheid voor al deze waarden handen en voeten krijgt. Belangrijk is het 
mijns inziens ook om daarmee de vormvrijheid in te perken. En dat hoeft niet door elke legenda-
eenheid van te voren te bepalen. De meeste gemeenten worstelen namelijk nog steeds met de 
vraag van minister d’Ancona: “Wat moet behouden blijven, wat niet, en waarop wordt die keuze 
gebaseerd?” Mijn voorstel daarvoor is dat het Rijk meer op de wetenschappelijk waarde van de 
historische geografie gaat zitten en dat provincies en gemeenten zich bezig gaan houden met 
de ontwikkelingspotentie en de bewonerswaardering van historisch-geografische elementen en 
structuren. Gezamenlijk richten de overheden dan een drietrapsraket op, waarmee de vraag van 
minister d’Ancona veel beter onderbouwd kan worden beantwoord.

Als laatste aanbeveling wil ik de ambtelijke coördinatie van Haartsen en Wolters nog een keer naar 
voren brengen. Op provinciaal niveau is historisch-geografische kennis meestal redelijk aanwezig, 
maar vooral bij gemeenten is het vaak niet mogelijk om daar een functie voor vrij te spelen. Een 
goede oplossing zou zijn om voor een cluster van gemeenten een ‘regioteam’ op te stellen, waarin 
in navolging van de steeds meer voorkomende regio-archeoloog ook een regionaal historisch-
geograaf, bouwkundige en wellicht ook een fysisch geograaf samenwerken. Op die manier komt 
integratie van de vakgebieden nog dichterbij, werken gemeenten goedkoper en is de expertise 
aanwezig daar waar die bedoeld is: bij de lokale initiatiefnemer.

Tot slot
Nieuwsgierig geworden naar het symposium dat in 1990 werd georganiseerd? Lees dan verder 
in J.H.F. Bloemers, C.W. van Pelt & F.A. Perk (1990). Cultuurhistorie en milieu in 2015. Op weg naar 
een landschap zonder verleden? Amsterdam. Er zijn 700 exemplaren van gedrukt, dus er is onge-
twijfeld nog ergens een exemplaar te vinden. En wil je nog meer weten over landschapsbeleid in 
Nederland? Lees dan ook eens H.G. Baas en G.J. van Herwaarden (2012). ‘Ja mits nee maar tenzij? 
Nederland en de Europese Landschapsconventie’. In: Historisch Geografisch Tijdschrift, jaargang 20, 
nummer 3 of H.G. Baas (2015). ‘Landschapsbeleid in Nederland’. In: Heemschut, maart 2015.

Met dank aan Dré van Marrewijk en Henk Baas van de RCE voor hun kritische blik bij een eerdere versie van deze column.


