
Programma

1. Het Nederlandse landschap
www.canonvanhetnederlandselandschap.nl

2. Een groen maatpak
www.dutchlandscapesdesigned.com

3. Bouwstenen en principes

pauze met opdracht

4. Toepassing van GIS
Door Lisa Timmerman

5. Zand, rivier, zee

6. Geen verhaal zonder applicatie



schoklandenwater.nl

Het cultureel erfgoed in het landschap 
bestaat dankzij de landschapsplannen 

van de ruilverkavelingen.



Cultureel erfgoed = landschapsplannen









Erfgoed vastleggen - GIS

Witte vlek in 
veel 
erfgoedbeleid



1. Gegeorefereerde landschapsplannen









2. Overzicht alle rvk’s



3. Ingetekende beplantingselementen















4. Landschapseenhedenkaart













GIS-atlas als basis 
voor jong erfgoedbeleid
1. Gegeorefeerde landschapsplannen
2. Overzicht van alle ruilverkavelingen 

met plancodes, datum van aanname en akte

3. Gedigitaliseerde landschapsplannen
ingetekende beplantingselementen met plancode, actie 
(handhaven/aanbrengen), element (houtwal/bos/singel),    
uitvoering (conform/afwijkend), ruimte voor sortiment etc.

4. Landschapseenhedenkaart



Alleen erfgoedbeleid?

Behoud door ontwikkeling. 

Erfgoed als aanknopingspunt voor actuele 
opgaven in het omgevingsbeleid.



Programma
1. Het Nederlandse landschap
2. Een groen maatpak
3. Bouwstenen en principes

Pauze met opdracht
4. Het blijft Gissen
5. Zand, rivier, zee
6. Geen interpretatie zonder applicatie



Één ontwerpconcept

ZAND
ZEE

RIVIER



Drenthe
43 ruilverkavelingen 
tussen 1946 en 1975

Vier perioden
1. Dorpen en hun essen
2. Dorpen en hun essen + de velden
3. Idem + strijd om de beekdalen
4. Totaal-voetbal





Periode 1. 
Dorpen en hun essen 

a. Tijdgeest
b. Compositie
c. Beleving

1948-1954



25 dorpen 
en 

25 essen



• Drentsche esschen van de dorpen



Periode 2. 
Dorpen en hun essen plus de velden

1952-1962





Periode 3. 
Strijd om 
kleinschaligheid
en de beekdalen
1960-1964







Periode 4. 
Totaalvoetbal

1966-1975



village & arable land (es) & savage land& stream valley
Cultivated field



Woud zee

Bron

Stroom



Zwieren of zwaaien?



Vier periodes van 1946 tot 1975
23 ruilverkavelingen met meer dan 90 kaarten in de 
collectie





Schade door inundaties 1945
En indruk rivierenland met moerassige 

kommen.
Foto’s uit Andela, 2000.









1947 - 1951

Periode 1: KLASJE VAN BIJHOUWER
BODEMKAART EN DORPSPOLDERS





Transformatie: bouw voort op biografie



Eendenkooien

Boomgaarden

Dorpspolders

Dijk, wiel, dorp

Transformatie







Een vlag op de maan



1949 - 1953

Periode 2: NICO’S STRUCTUURPLAN
CONTRAST MET GROTE OPEN KOM



Tijdgeest: ontginning woeste gronden



“In de schier onafzienbare vlakten van dit inundatie-gebied 
was tot voor enkele jaren nergens bewoning mogelijk. De 
enige uitzondering slechts vormden de enkele 
terpboerderijen (de z.g. “hutten”), die naast de nog 
aanwezige eendenkooien de spaarzame stoffering waren 
van dit wijde, onbewoonde land. 



Compositie

Geboorte van de grote open kom

Absolute weidsheid



Absolute weidsheid



Compositie

En beslotenheid door nieuwe beplantingen op de oeverwal



1954 - 1965

Periode 3: CATALOGUS VOOR KOLONISATIE
ZWIEREND DOOR DE KOM



Tijdgeest
Emigreren, ”deserteurs”



Geldersche Komgrondencommissie
Kolonisatie van de kom

Landbouweconomie en bedrijfstechnische
overwegingen en minder de geomorfologie

Opvoeding van ’polderemigranten’ (deserteurs)

Nieuwe wet in 1954





Catalogus:

1. erf als eiland in open ruimte, 2.boerderijstraat, 
3. zwierende schermen, 4. ruimtematen oplopend naar midden



Tielerwaard-West, dorpsentrees



Maas en Waal, ruimtes van verschillende maat





1965 - 1975

Periode 4: INPASSING VAN GROOTSCHALIGHEID
BOSJES IN DE RUIMTE COMPOSITIE



Tijdgeest Schaalvergroting: dorpen, 
bedrijventerreinen, infrastructuur, moet kunnen toch? 

Periode 4





Capreton wordt 
parkway



Één ontwerpconcept

ZAND
ZEE

RIVIER























Verstedelijking

Schaalvergroting

Infrastructuur







Bouwdoos

1. Verdichte randen
2. Open weidse landbouwpolders
3. Beplante dijken 
4. Smalle kreekzones
5. Brede kreekzones
6. Strategische bossen

Wat een basis voor de toekomst!



Programma
1. Het Nederlandse landschap
2. Een groen maatpak
3. Bouwstenen en principes

Pauze met opdracht
4. Het blijft Gissen
5. Zand, rivier, zee
6. Geen interpretatie zonder applicatie



Energietransitie
in Drenthe

Overal zonnepanelen,
maar
onder voorwaarden?

Voorbeeld van
voortbouwen op groene 
maatpak
Bij actuele opgaven



Energietransitie
in Drenthe

Alleen in 
de beekdalen?

Alleen op de essen?

Of op de velden 
In ‘zonnekamers’



Verbreed de bermen voor waterberging, bruikbare, 
veilige en mooie plattelandswegen en laat de 
biodiversiteit de kommen doorstromen!



Verbreed de bermen voor 
waterberging, bruikbare, veilige 
en mooie plattelandswegen en 
laat de biodiversiteit de kommen 
doorstromen!



Bouwdoos

1. Verdichte randen
2. Open weidse landbouwpolders
3. Beplante dijken ders
4. Smalle kreekzones
5. Brede kreekzones
6. Strategische bossen

En het zeekleilandschap?

Geef de kreekresten die door landschapsplannen gespaard 
zijn een upgrade, o.a. voor zoetwatervoorraad!



Reden voor optimisme!

Boompje groot!



Geen uitruil, maar kavelruil!







Villa Lante, uit de renaissance in Italië





Bouw samen voort op het groene maatpak!

Kunstwerk van internationale allure
Voor een nieuwe renaissance!


