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YRRUZRRUG

In de samenleving en het overheidsbeleid groeit de aandacht voor de leefbaarheid, ook de
leefbaarheid van landelijke gebieden. Voor die leefbaarheid zijn - naast economische kracht,
sociale samenhang en ecologische duurzaamheid - ook verscheidenheid en identiteit van
belang. De  economische en sociale aspecten trekken van oudsher de nodige belangstelling en
de aandacht voor ecologische aspecten begint zich een vaste plaats te verwerven. Voor de
esthetisch-culturele invalshoek - voor verscheidenheid en identiteit - is de aandacht echter veelal
nog beperkt en algemeen van aard. Om met die aspecten beter en bewuster om te gaan is een
andere houding, een gevoeligheid nodig, gevolgd door explicitering, criteria en keuzen.

Er is geen sprake van een probleem dat zich plotseling voordoet maar van een langdurige en
sluipende achteruitgang van verscheidenheid en identiteit waarvan de gevolgen - en mógelijke
gevolgen - nu langzamerhand zichtbaar worden. Steeds duidelijker wordt dat dit proces van
vervlakking moet worden gekeerd om een groot en blijvend waardeverlies te voorkomen. De
landelijke gebieden zijn immers afhánkelijk van die waarden: voor hun zelfstandige betekenis,
voor hun betekenis voor de directe bewoners en gebruikers én voor hun betekenis als
functionele en morfologische tegenpool van de stad en zijn bewoners.

Bij de voorbereiding van dit advies heeft de raad veel enthousiasme en
medewerkingsbereidheid ontmoet. Dat steunt hem in zijn opvatting dat het aangesneden
onderwerp belangrijk is en dat de aandacht die ervoor wordt gevraagd velen uit het hart is
gegrepen.

Essentieel voor ‘identiteit’ is - zo wordt in dit advies duidelijk - de persoonlijke betekenis die
mensen aan hun omgeving toekennen. Daardoor krijgt de verscheidenheid in ons land een extra
dimensie en tegelijkertijd zorgt dat voor betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Die
omgeving is immers niet zomaar een willekeurige - al dan niet interessante - verzameling van
uitwisselbare elementen, maar een hele specifiéke: met een eigen betekenis, met historie en
met persoonlijke associaties.
2P� GDW� WH� LOOXVWUHUHQ� KHEEHQ� GH� DI]RQGHUOLMNH� OHGHQ� YDQ� GH� UDDG� LQ� GLW� DGYLHV� RRN� HHQ
SHUVRRQOLMNH�LQEUHQJ��HHQ�EHHOGLPSUHVVLH�PpW�HHQ�EHVFKULMYLQJ�YDQ�KXQ�µHLJHQ�VWXNMH�1HGHUODQG¶
HQ� ZDW� GDW� VWXNMH� 1HGHUODQG� YRRU� KHQ� SHUVRRQOLMN� EHWHNHQW�� 'H]H� SHUVRRQOLMNH� LPSUHVVLHV
YRUPHQ�QLHW�DOOHHQ�GH�ILJXXUOLMNH�PDDU�RRN�GH�OpWWHUOLMNH�LOOXVWUDWLHV�YDQ�GLW�DGYLHV�
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)U\VOkQ, het stukje Nederland van raadslid Jan Douwe van der Ploeg.

µ���KHW�ODQG�YDQ�PLMQ�GURPHQ����¶
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8



9

VDPHQYDWWHQG�DGYLHV

����LQOHLGLQJ��DDQGDFKW�YRRU�µLGHQWLWHLW¶

Nederland wordt voortdurend ‘verbouwd’. Niet zelden gaan daarbij natuur- en cultuurwaarden
verloren zonder dat er nieuwe tegenover staan, of worden nieuwe elementen toegevoegd
zonder besef van de effecten. Dit leidt tot verarming, uniformering en identiteitsverlies in het
landelijk gebied. Daarmee komt de leefbaarheid in gevaar, want die is behalve economisch en
sociaal óók ecologisch en cultureel bepaald. De Regeringsverklaring (augustus 1998) stelt dan
ook:
        µ���ELM�GLW�DOOHV�EHKRRUW�GH�YHUVFKHLGHQKHLG�YDQ�ODQGVFKDSSHQ�HQ�VWHGHQ�HQ

��������GH�HLJHQ�LGHQWLWHLW�YDQ�GH�YHUVFKLOOHQGH�ODQGVGHOHQ�EHKRXGHQ�WH�EOLMYHQ���¶
Vernieuwing van het landelijk gebied moet doorgaan, maar mét aandacht voor de ruimtelijke
verscheidenheid en identiteit. Voor de ecologische en met name culturele aspecten van
leefbaarheid - die uiteindelijk óók voor de sociaal-economische ontwikkeling van belang zijn -
vraagt dit advies de aandacht. Niet door te vragen om nieuw beleid en instrumenten maar om
een gevoeligheid vóór en het maximaal laten meewegen ván deze aspecten in het bestaande
beleid.

����YDQ�YHUVFKHLGHQKHLG�QDDU�LGHQWLWHLW

GH�EHJULSSHQ�µYHUVFKHLGHQKHLG¶�HQ�µLGHQWLWHLW¶
Het Nederlandse landelijk gebied kent een rijke YHUVFKHLGHQKHLG, ontstaan door de
wisselwerking tussen fysisch-geografische basis en de invloed van de mens. Deze
verscheidenheid is waarneembaar, benoembaar en vast te leggen in materiële kenmerken.
Maar mensen geven daar ook betékenis aan. Ze zien er hun samenleving en de sporen der
jaren in uitgedrukt: GH� LGHQWLWHLW. Zonder dat kan men zich er niet thuis voelen in en betrokken
zijn. Er is dus niet alleen een zichtbare verscheidenheid: in de pluriforme samenleving kunnen
en zullen verschillende groepen aan een zélfde omgeving een éigen betekenis, identiteit
toekennen.

YHUVFKHLGHQKHLG��GH�1HGHUODQGHQ
Ruimtelijke verscheidenheid komt overal voor maar dat deze zich over zo’n korte afstand
manifesteert is bijzonder: Waterland sluit direct aan op de harde rand van Amsterdam, de
Ablasserwaard ligt onder de rook van Rotterdam, de Hondsrug verschilt sterk van de
Veenkoloniën en de Betuwe contrasteert met het Land van Maas en Waal. Deze
verscheidenheid is vaak niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal-cultureel. Binnen enkele
vierkante kilometers komt een scala aan landschappen, cultuurverschijnselen en
godsdienstbeleving voor. Met recht spreekt men dus nog steeds in meervoud over Nederland:
Paësi Bassi, les Pays Bas, die Niederlande, the Netherlands, Nederländerna en de officiële
naam van ons land, het Koninkrijk der Nederlanden.

LGHQWLWHLW��GH�EHWHNHQLV�HQ�KHW�HLJHQH�YDQ�GH�RPJHYLQJ
Verscheidenheid is objectief te beschrijven en vast te stellen. Identiteit is daarentegen
ongrijpbaar, een symbolische constructie die ontstaat door toekennen van betekenis aan de
kenmerken van ruimtelijke eenheden binnen het veelvormige Nederland, en wel zodanig dat
deze zich onderscheiden van andere. Identiteit heeft te maken met eigenheid en onderscheid.
Eenheden moeten benoembaar en herkenbaar zijn en verbonden kunnen worden aan
(beeld)kenmerken en waarderingen. Aan deze kenmerken is altijd een eigen en uniek verhaal
verbonden en symbolen (‘iconen’) spelen vaak een belangrijke rol.
Identiteit - het betekenis verlenen - is cultuurbepaald en niet rationeel. Elementen die voor veel
Nederlanders belangrijk en te onderscheiden zijn, zijn dat niet altijd voor een buitenlander.
Micro-omstandigheden worden opgewaardeerd en een Nederlander spreekt over bergen - de
‘Hooge Berg’ op Texel (15 m) - waar een Zwitser deze hoogteverschillen amper opmerkt. De op
internationale schaal zeldzame veenlandschappen, zeekleigebieden en droogmakerijen worden
echter relatief ondergewaardeerd. De nationale prioriteiten hoeven daarom nog niet te worden
verlaten, als de verantwoordelijkheid op ándere schaalniveaus ook maar in beeld blijft.
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GH�LQYORHG�YDQ�VFKDDO�HQ�WLMG
Het proces van betekenis verlenen is van centraal belang als brug tussen verscheidenheid en
identiteit van landelijke gebieden. Maar ook de letterlijke en figuurlijke DIVWDQG tot een gebied is
bepalend voor het onderkennen van verscheidenheid en het toekennen van identiteit. Naarmate
men ergens dichter op zit, zal men de verscheidenheid ter plaatse béter zien maar onvoldoende
afstand hebben om het eigene, het onderscheid ten opzichte van andere gebieden waar te
nemen en te waarderen. Daarom is de beeldvorming van stedelingen altijd zo belangrijk
geweest bij de herkenning van de identiteit van landelijke gebieden, zoals nu buitenlanders de
identiteit van Nederland vaak beter herkennen dan de gemiddelde Nederlander zelf.
Ruimtelijke verscheidenheid is ook altijd een PRPHQWRSQDPH en de daarmee verbonden
identiteit, met zijn beelden en verhalen, is onderhevig aan dynamiek. De betrokkenheid van de
jeugd bij de omgeving is nog duidelijker tijdgebonden: zij komen er anders mee in aanraking en
treffen er ook iets anders aan dan de generaties voor hen. De identiteit van landelijke gebieden
is dus sociaal-cultureel bepaald én plaats- en tijdgebonden: ‘fixeren’ is mogelijk noch gewenst.

����UXLPWHOLMNH�YHUVFKHLGHQKHLG��RQWVWDDQ�HQ�YRUPHQGH�NUDFKWHQ

GH�FHQWUDOH�EHWHNHQLV�YDQ�ZDWHU
Nederland is een GHOWD�ODQG, ontstaan door zand en klei uit de rivieren, de werking van eb en
vloed, wind en water en vooral ook door mensenhand. Ook de zo kenmerkende contrasten en
overgangen zijn ontstaan door dit samenspel van natuurlijke processen en de mens. Een
Nederlander ‘moet’ altijd iets met water: keren en weren, uitpompen, inlaten en kanaliseren. Dit
begint al bij het spelen op het strand: terwijl andere kinderen zandkastelen bouwen, graven de
Nederlandse sleuven en leggen dijken aan.
De strijd tegen het water heeft de culturele
identiteit bepaald, de van  de
Middeleeuwen daterende waterschappen
opgeleverd en bijgedragen aan de
consensus-cultuur.
Uniek voor Nederland is dat water van
oudsher benut is ter verdediging van het
land: met vestinggrachten rond steden,
forten en kastelen, bewust natgehouden
moerassen (Boertangerveen), het onder
water zetten van gebieden (zo werd al in
1573 het beleg van Leiden gebroken) en
meer structurele ‘waterlinies’ (Grebbelinie,
Hollandse Waterlinie). Tot in de 20e eeuw
werd nog voortgebouwd aan de Stelling
van Amsterdam.

VFKDDWVHQ��YHURYHULQJ�YDQ�KHW�ZDWHU
6FKDDWVHQ� LV� W\SLVFK� 1HGHUODQGV�� 'H� :DWHUJHX]HQ
ZLVWHQ� RS� GH� VFKDDWV� GH� 6SDDQVH� EHODJHUV� DO� WH
YHUVODDQ� HQ� GH� ZLQWHUODQGVFKDSSHQ� YDQ� +ROODQGVH
0HHVWHUV� VSUHNHQ� YRRU� ]LFK�� ,Q� GH� VSUHHNZRRUGHOLMNH
VWULMG� WHJHQ� KHW� ZDWHU� LV� KHW� VFKDDWVHQ� HHQ� OHWWHUOLMNH
RQGHUZHUSLQJ� YDQ� GH� RHUYLMDQG�� 1HGHUODQG� ZRUGW
WLMGHOLMN�ELMQD�YHUGXEEHOG�HQ�GH]H�YHURYHULQJ�ZRUGW�JH�
YLHUG�GRRU�RYHU�GH�EHYURUHQ�JUDFKWHQ��VORWHQ�HQ�PHUHQ
WH�VFKDDWVHQ��+HW� QLHXZH� ODQGVFKDS�ZRUGW� ]R� LQ� EH]LW
JHQRPHQ� HQ� KHW� RXGH� ZRUGW� YDQXLW� HHQ� QLHXZ
SHUVSHFWLHI��KHU�RQWGHNW��+HW�WLMGHOLMNH�LMVODQGVFKDS�ZDV
HQ� LV� HHQ� YULMSODDWV� ZDDU� YHUEURHGHULQJ� KHHUVW�� 'H
LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ� GLH� RS� YHHO� IURQWHQ� GRRU]HW�
YHUVWHUNW� KHW� VFKDDWVHQ� DOV� QDWLRQDDO� V\PERRO� HQ� KHW
EHODQJ�YDQ�GH�ELMEHKRUHQGH�JURWH�HYHQHPHQWHQ�

Water en het omgaan daarmee heeft geleid tot een grote, typerende verscheidenheid aan - per
landschapstype kenmerkende - elementen en structuren: grote, kleine, rechte en kromme
waterlopen, bronnen, stroomruggen, dijken, terpen, kwelders, uiterwaarden, veengebieden,
grienden, veenplassen en polders. Maar ook in de hoger gelegen delen van Nederland heeft het
water een sterke vormende invloed: met onder meer kenmerkende hoogteverschillen,
beeklopen, poelen, droogdalen, vegetatie-gradienten, sprengen en ontginningskanalen.

KHW�LQWHQVLHYH�DJUDULVFKH�JURQGJHEUXLN
Het Nederlands landelijk gebied is ook het product van langdurig, intensief en gebiedsspecifiek
agrarisch gebruik. Samen met de ingrepen ten behoeve van de waterbeheersing heeft dat geleid
tot een zeer gevarieerd, ‘man-made’ landschap. Na de eerste, kleinschalige - en in het begin
tijdelijke - ontginningen in het oosten en zuiden, kwam er een uitbreiding met de komst van de
Romeinen en hun introductie van nieuwe cultuurgewassen. In het noordelijke zeekleigebied
werd begonnen met de inrichting van het terpenlandschap en op de zandgronden ontstond de
kern van het esdorpen- en kampenlandschap.    De ‘vrije boerenstand’ groeide  en veel woeste



11

gronden werden ontgonnen, op een per streek verschillende, van natuurlijke en
maatschappelijke omstandigheden afhankelijke wijze. Een nieuwe bestuurlijke orde van
gewestelijke landheren (graaf van Holland, bisschop van Utrecht) leidde tot de cope-
ontginningen in het Hollands-Utrechtse veengebied. Daar ontstonden door turfwinning ook grote
plassen, die men in de welvarende 16e en 17e eeuw weer begint terug te winnen door met geld
uit de stad grote droogmakerijen en inpolderingen te realiseren. In de Gronings-Drentse
veengebieden leiden investeringen in de turfwinning tot een geometrisch patroon van wijken en
vaarten. Her en der ontstaan landgoederen en buitenplaatsen met hun kenmerkende
beplantingen.
In de 19e eeuw zorgt het stoomgemaal dat zelfs de Haarlemmermeer kan worden drooggelegd
en in hoog Nederland wordt tot ver in de 20e eeuw op grootschalige wijze woeste grond
ontgonnen voor land- en bosbouw. Maar voor het eerst worden woeste gronden nu ook
gewaardeerd als ‘natuur’ en als zodanig aangekocht en beheerd. Er is een scheiding tussen
landbouwgebieden en natuur die ook in de inrichting van de IJsselmeerpolders tot uiting komt.
Maar dan groeit de belangstelling voor het ‘cultuurlandschap’ en ontwikkelt zich het huidige
inzicht dat natuur, cultuur, landbouw en bewoning een samenhangend geheel vormen. Daarbij
moet worden geconstateerd dat het huidige agrarisch grondgebruik - door rationalisering en
loskoppeling van de specifieke invloeden en beperkingen van de omgeving - niet langer
verscheidenheid maar juist uniformering in de hand werkt.

Ook bouwkundig hebben verschil-
lende gebieden én Nederland als
geheel een eigen karakter. Dankzij
de veelvoorkomende klei kent
Nederland een traditie van bouwen
in baksteen en ook de grootte van
bouwpercelen, de inrichting van
wijken en de woningbouw zijn
typerend. Met name wat oudere
bebouwing is nog gebiedsspecifiek:
regionale boerderijtypen,
buitenplaatsen, vestingwerken,
kastelen en kerken. Moderne
bouwvormen zijn vaak nog wél
typisch Nederlands maar  overal in
het land hetzelfde.

ZDQGHOHQ��RQWVSDQQHQ�FRQWDFW�PHW�KHW�ODQGHOLMNH
,Q�1HGHUODQG�ZRUGW�YHHO�JHZDQGHOG��+HW�µRPPHWMH¶�GRRU�VWDG
HQ� ODQG�� GH� ]RQGDJPLGGDJZDQGHOLQJ� PHW� KHW� KHOH� JH]LQ
GRRU�SDUN��ERV��KHL�RI�ODQJV�ZDWHU�HQ�ZHLODQG�LV�YDQ�RXGVKHU
SRSXODLU�� DO� GDQ� QLHW� DIJHVORWHQ� PHW� HHQ� EH]RHN� DDQ� KHW
WKHH��RI�SDQQHQNRHNHQKXLV��'LW� LQ� WHJHQVWHOOLQJ�WRW�GH�=XLG�
(XURSHVH� ODQGHQ� ZDDU� PHQ� ZHLQLJ� ZDQGHOW� HQ� ]pNHU� QLHW
EXLWHQ�GH�VWDG��(Q�RRN�ZLMNW�GLW�DI�YDQ�DQGHUH�ZDQGHOQDWLHV
PHW� HHQ� WUDGLWLH� YDQ� ODQJH�DIVWDQG�ZDQGHOHQ� YRRU
QDWXXUJHQLHWHUV�� PHW� µJUDQGHV� UDQGRQQpHV¶�� µSXEOLF
IRRWSDWKV¶� HQ� µYDQGULQJVOHGHU¶�� ,Q� 1HGHUODQG� ]RUJGHQ
NHUNHSDGHQ��PROHQSDGHQ�HQ�WLHQGZHJHQ�YRRU�GH�YHUELQGLQJ
YDQ� VWDG� HQ� ODQG� HQ� GRRUDGHULQJ� YDQ� KHW� ODQGHOLMN� JHELHG�
1D�HHQ�WLMGHOLMNH�WHUXJYDO�LV�HU�ZHHU�YHHO�DDQGDFKW�YRRU�GH]H
HQ� QLHXZH� YRRU]LHQLQJHQ�� 'H� 1HGHUODQGVH� ZDQGHODDU� NDQ
EHVFKLNNHQ� RYHU� HHQ� NHXU� YDQ� DOJHPHQH� HQ� WKHPDWLVFKH
JLGVHQ��EHVFKULMYLQJHQ��URXWHV�HQ�QDWXXUOLMN�RYHU�DXWKHQWLHNH
EHVFKULMYLQJHQ� YDQ� 9DQ� (HGHQ�� 9DQ� 6FKHQGHO�� 1HVFLR�
+HLPDQV�HQ�7KLMVVH�

GH�VWHGHOLMNH�GRPLQDQWLH�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
Nederland is vanaf de 13e eeuw snel verstedelijkt. Door de internationale en koloniale handel
werd dit verder versterkt. De Lage Landen waren vanaf de 15e eeuw het meest verstedelijkt van
alle Europese landen ten noorden van de Alpen. De ruimtelijke ordening was daarbij
kenmerkend en is dat nog. Bebouwing vond van oudsher geconcentreerd en op de relatief hoge
plekken plaats. Verspreide bebouwing was alleen op de zandgronden mogelijk. Waterlinies,
rivierwater en  ‘vrije schootsvelden’ dwongen lange tijd tot het niet bebouwen van gebieden. De
wisselende oriëntatie van de handel (Noordwest Europa, overzeese gebieden, etc.) had zijn
weerslag op de bloeiperioden van de Nederlandse steden en daarmee op het landelijk gebied
eromheen. De stedelijke economie werd bepalend voor de maatschappelijke en ruimtelijke
ontwikkeling: niet alleen in de steden zelf maar ook in het omliggende landelijk gebied.
De verstedelijking leidde niet - zoals elders - tot ontvolking van het platteland. In de 19e eeuw
verdubbelde de bevolking van zowel de steden als het platteland. Het platteland werd
omgevormd, bewerkt en bewoond met geld en macht vanuit de stad. Door het stad-scheppen
werd het ‘plannen’ en daarmee de herschepping van het platteland geleerd. De hele
Nederlandse samenleving kreeg zo een stedelijk karakter. Het resultaat van de ruimtelijke en al
vroeg vanuit de stad gedomineerde ontwikkeling is een zeer karakteristieke relatie tussen stad
en land. De afstanden - ook tussen steden en dorpen onderling - zijn veel kleiner dan in andere
landen. De maatvoering van percelen - ook van bouwpercelen - is kenmerkend, de
horizonbeleving is uniek en dat geldt ook voor het feit dat het nergens écht donker, stil of
verlaten is. Nederland is een land van middelgrote en kleine steden en van kleine afstanden.
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Het landelijk gebied is overal dichtbij en de
dorpen en steden liggen over het algemeen
op korte afstand van elkaar. In dit vlakke
land met zijn goede verbindingen en kleine
afstanden is fietsen dan ook een
kenmerkende activiteit.
Ook in de toekomst zal in Nederland sprake
zijn van een stedelijke dominantie in het
landelijk gebied. De vorm waarin die tot
uiting komt verandert, zoals deze in de loop
der tijd stééds veranderde. De stedelijke
opvattingen over inrichting en gebruik gaan
de agrarische ontwikkeling nadrukkelijker
sturen en ook wordt het landelijk gebied de
woonplaats van steeds meer stedelingen,
hetgeen ruimtelijk en in cultureel opzicht tot
veranderingen leidt.

GH�ILHWV�DOV��QDWLRQDDO�YHUYRHUPLGGHO
)LHWVHQ� LV� LQ� 1HGHUODQG� ]R� JHZRRQ� GDW� ELMQD
QLHPDQG�]LFK�UHDOLVHHUW�KRH�NDUDNWHULVWLHN�GDW� MXLVW
LV�� 'H� ILHWV� NRPW� RYHUDO� WHU� ZHUHOG� YRRU� PDDU
LQWHQVLHI� JHEUXLN� LV� NHQPHUNHQG� YRRU� YODNNH� HQ
GLFKWEHYRONWH� ODQGHQ��1HGHUODQGHUV�]LMQ�ELM]RQGHUH
ILHWVJHEUXLNHUV��9ULMZHO�LHGHUHHQ�KHHIW�ppQ�RI�PHHU
ILHWVHQ� GLH� YRRU� YDQ� DOOHV� ZRUGHQ� JHEUXLNW�� YRRU
UHFUHDWLHYH�GRHOHLQGHQ�PDDU�yyN�YRRU�ZRRQ�ZHUN�
YHUNHHU�� ERRGVFKDSSHQ�� NLQGHUHQ� ZHJEUHQJHQ�
SRVW� EH]RUJHQ�� GH� KRQG� XLWODWHQ� HQ
PDWHULDOHQYHUYRHU�� 'H� ILHWV� KRRUW� ELM� GH� LGHQWLWHLW
YDQ� GH� 1HGHUODQGHU�� ELM� ]¶Q� QXFKWHUKHLG� HQ
VREHUKHLG��'H�µ,QVLJKW�*XLGH¶�YRRU�1HGHUODQG�VWHOW�
µE\� KLULQJ� RQH� \RX� MRLQ� LQ� WKH� OLIH� RI� WKH� QDWLRQ¶�
1HGHUODQG�KHHIW��������NP�ILHWVSDG�HQ����PLOMRHQ
ILHWVHQ�� 'H� ILHWV� KRRUW� LQ� KHW� �VWDGV�ODQGVFKDS
WKXLV��ILHWVHUV�LQ�ZHHU�HQ�ZLQG��KHW�ILOH�ILHWVHQ�QDDU
VFKRRO�� GH� ILHWVURXWHV�� �ERUGHQ� HQ� �OLFKWHQ� HQ� GH
RYHUYROOH�ILHWVUHNNHQ�ELM�VWDWLRQV�

����LGHQWLWHLW��GH�EHWpNHQLV�YDQ�GH�RPJHYLQJ

Mensen geven betekenis aan hun omgeving die daardoor méér wordt dan een willekeurige
verzameling elementen. Mensen zien er de sporen van hun cultuur, geschiedenis, opvattingen en
inventiviteit in uitgedrukt: een voorwaarde voor leefbaarheid. Ruimtelijke verscheidenheid is de
basis voor regionale identiteiten en dié diversiteit is typerend voor Nederland als geheel. Identiteit
komt tot stand in een maatschappelijke context van FXOWXXU��HFRQRPLH�HQ�PDFKW�	�LQVWLWXWLHV.

GH�SDUDGR[�YDQ�LGHQWLWHLW
In de oudheid sprak men van de ‘genius loci’: de levenverwekkende geest van een plek. Daarmee
diende men rekening te houden, ook bij bouwactiviteiten. Dat uitgangspunt - in de loop der tijd
steeds meer verlaten - begint nu weer te leven.�Om met deze identiteit rekening te houden moet
deze benoemd worden. Daarmee gaat echter de vanzelfsprekendheid en oorspronkelijkheid
verloren. Dat is GH� SDUDGR[� YDQ� LGHQWLWHLW�� YDVWOHJJHQ� LV� QRRG]DNHOLMN� pQ� RQPRJHOLMN� Iedere
uitdrukkingsvorm van identiteit is een momentopname. Identiteit geeft het verleden toekomst maar
te strák vasthouden aan vormen uit dat verleden leidt tot een preoccupatie die vernieuwing in de
weg staat en identificatie en betrokkenheid bij anderen belemmert. Identiteit is dan defensief, een
dode vorm met symbolen uit het verleden (de klompen) waar je niet meer af komt.

LGHQWLWHLW�HQ�FXOWXXU
De samenleving is gerationaliseerd en verwetenschappelijkt. Het accent ligt op economische
efficiëntie, rechtvaardige verdeling en technologisering. De niet-rationele, niet-technische notie van
cultuur en identiteit is verwaarloosd maar er is sprake van een herleving van de belangstelling. Niet
alleen het bijzondere - wel als ‘cultureel erfgoed’ bestempeld - is voor identiteit van belang. Vooral
in het alledaagse dat doordrongen is van gedeelde waarden, normen en opvattingen, wordt de
levende en zich ontwikkelende cultuur zichtbaar. Door sectorale domeinvorming komt zo’n brede
culturele opvatting in het beleid nog niet van de grond.

LGHQWLWHLW�HQ�HFRQRPLH
Producten, herkomst en handel vormden oorspronkelijk vaste geografische combinaties maar zijn
nu letterlijk uit elkaar gegroeid. De ‘global village’ heeft zijn intrede gedaan. Binnen het dominante
reguleringssysteem - de economie - zal identiteit een plaats moeten veroveren. Naast de ‘zachte’
kwaliteitsargumenten zijn daarvoor ook hárdere beschikbaar: er komt een herwaardering op gang
van het belang van lokale gemeenschappen en regio’s voor de economie. De regionale en lokale
gebondenheid van productiefactoren wordt herontdekt en er ontstaan nieuwe regionale clusters
van economische activiteiten, met ‘hot spots’ à la Silicon Valley.
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LGHQWLWHLW�HQ�PDFKW�	�LQVWLWXWLHV
In west Nederland geven sinds de Middeleeuwen waterschappen vorm aan de gezamenlijke
strijd tegen het water. De  zorg voor dijken, sloten, kanalen en waterpeilen - en de noodzaak van
gezamenlijke afspraken daarover - was en is een stevige basis voor gemeenschapszin. In het
oosten en zuiden resulteerden feodale structuren met landgoederen en kleine (pacht-)boeren in
een kleinschalige structuur. In Drenthe waren de machtsverschillen klein: de collectieve macht
van de marke kwam in het landschap tot uiting door het onbebouwd blijven van de woeste
gronden. Het Groningse kleigebied draagt nog steeds de kenmerken van het grootgrondbezit. In
de 20e eeuw speelden rijk, landbouwcoöperaties, waterschappen en Rabobank een centrale rol
in het omvormen van het landelijk gebied. En nog steeds spelen macht en instituties een rol.

�����NDQVHQ�HQ�EHGUHLJLQJHQ�YRRU�LGHQWLWHLW

De globale maatschappelijke ontwikkelingen bieden kansen én bedreigingen voor identiteit:
• JOREDOLVHULQJ� HQ� LQIRUPDWLVHULQJ�� Door de globalisering van de economie, de

technologisering en informatisering van de samenleving én de eenwording van Europa
ontwikkelt zich een netwerk-samenleving waarin een staat van onthechting dreigt. De reactie
daarop is echter een kans: het zoeken naar eigenheid, identiteit en culturele wortels, de
behoefte aan oorspronkelijkheid en de binding aan de eigen leefomgeving.

• XQLIRUPHULQJ�HQ�VFKDDOYHUJURWLQJ��Op Europese schaal vindt een gelijkschakeling plaats
op terreinen als bewegwijzering, wegverkeer, spoorwegen, bouwen, cultuurtechniek en
agrarische bedrijfsvoering. Ook op cultureel terrein vindt een homogenisering plaats.
Uniformering van het landschap, versnippering, (bio)diversiteitsverlies en het verdwijnen van
reliëf en micromilieus zijn op nationaal niveau merkbare gevolgen van schaalvergroting. In de
maat van de open ruimten treedt een nivellering op: de schaaluitersten verdwijnen. De
kansen zijn in dit verband beperkt: wellicht voor van grootschaligheid afhankelijke
landschappen.

• YHUDQGHULQJ�SRVLWLH�QDWLRQDOH�RYHUKHLG��De nationale staat wordt als gezaghebbend kader
minder vanzelfsprekend. Belangrijke economische en technologische beslissingen worden
elders genomen en wet- en regelgeving worden voor een groot deel bepaald door
internationale afspraken. Ook binnen de nationale staat veranderen de verhoudingen: het
regionaal niveau neemt als integratiekader in belang toe. De bestuurlijke internationalisering
hoeft voor nationale en regionale verscheidenheid en identiteit geen bedreiging te zijn - en is
mogelijk zelfs een kans - als bij het doorvertalen van Europese en internationale regelgeving
terzake het subsidiariteitsbeginsel wordt gehanteerd.

• QLHXZH�RQWZLNNHOLQJHQ�YHUVXV�EHVWDDQGH�ZDDUGHQ��Nieuwe ontwikkelingen zullen zich in
het landelijk gebied blijven aandienen en een continue afweging vergen van de bedreigingen
en kansen voor verscheidenheid en identiteit. Als oud voor nieuw wijkt, wordt de zékerheid
van het bestaande ingeruild voor de mógelijkheden van het nieuwe. Wat is de eindbalans?
Wanneer, hoe lang en in hoeverre moet (en kan) aan het bestaande worden vastgehouden?
Wanneer en tot hoever moet met nieuwe ontwikkelingen worden meegegaan? Hier kan geen
algemene regel worden gehanteerd: per situatie moet - na een zorgvuldige afweging - een
duidelijke strategie worden gekozen.

�����LGHQWLWHLW�LQ�KHW�EHOHLG��FRQFOXVLHV�HQ�DDQEHYHOLQJHQ

����RPVODJ�LQ�GHQNHQ�HQ�GRHQ��UHIOHFWLH�HQ�EHZXVW�NLH]HQ
 
• RPVODJ� LQ�GHQNHQ�HQ�GRHQ��Tot voor kort waren verscheidenheid en identiteit vooral het

UHVXOWiiW�YDQ�KDQGHOHQ, dat wil zeggen van handelen met ándere oogmerken dan het bewust
creëren of instandhouden daarvan. Dat levert echter niet langer vanzelf het door de
samenleving gewenste resultaat. Daarom is het nu tijd voor�GRHOEHZXVW�NLH]HQ�HQ�KDQGHOHQ,
gebaseerd op reflectie en gevoeligheid voor cultuurhistorie, ecologie, ruimtegebruik, lokale
omstandigheden en andere kwaliteiten waardoor gebieden zich van elkaar onderscheiden.
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• VWUDWHJLH� NLH]HQ�� HHQ� QRRG]DNHOLMNH� FXOWXXUGDDG� In het landelijk gebied dienen zich
continu nieuwe plannen en ingrepen aan. Bewust omgaan met verscheidenheid en identiteit
vindt plaats in een spanningsveld tussen het behoud van bestaande waarden en de kansen
van vernieuwing. Na afweging daarvan moet per situatie een strategie worden gekozen:
����EHKRXG�ORV�YDQ�RQWZLNNHOLQJ: de strategie van het conserveren: als de bestaande waarden
 daartoe verplichten en vernieuwing onvoldoende kansen biedt
����EHKRXG�LQ�RQWZLNNHOLQJ: de strategie van selectief vernieuwen: behoud van de essentiële
     dragers van het bestaande met inpassing en toegevoegde waarde van het nieuwe
����JHHQ�EHKRXG��DOOHHQ�RQWZLNNHOLQJ: de strategie van volledige vernieuwing: voorgoed opge-
     ven van het oude (verantwoorden naar volgende generaties!) en inzetten op het nieuwe
Het is belangrijk deze keuze - per project of situatie - als ‘cultuurdaad’ te zien en voor
Nederland als gehéél de strategie ‘behoud in ontwikkeling’ als algemene lijn aan te houden.

����JHHQ�QLHXZ�EHOHLG�PDDU�EHVWDDQGH�PRJHOLMNKHGHQ�EHQXWWHQ

Er is niet zozeer nieuw beleid nodig, als wel een goede benutting van het bestaande. Beleid
gericht op identiteit en kwaliteit moet dóórwerken in de uitvoeringspraktijk en de
‘aandachtspunten voor de planvorming’ en de afweegformule uit het SGR moeten worden
toegepast. Maar gebiedsgebonden identiteit mag geen isolerende of defensieve functie krijgen:
niet in de relatie tot andere culturen - in eigen land en daarbuiten - en ook niet in relatie tot de
economische ontwikkeling, waarvoor identiteit juist meer als een básis gezien moet gaan
worden.

����HLJHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�QHPHQ
 
• GH� (XURSHVH� 8QLH heeft een grote verantwoordelijkheid in het ombuigen van het eigen

beleid dat eerder heeft bijgedragen aan schaalvergroting, versnippering, uniformering en het
daaraan verbonden identiteitsverlies en moet de kaders bieden voor het beschermen van het
natuurlijk en cultureel erfgoed. Het in voorbereiding zijnde beleid moet daarvoor optimaal
worden ingezet. Waar behoud van verscheidenheid en identiteit leidt tot beperkingen in de
regionale ontwikkelingsmogelijkheden die verder gaan dan elders, moet dat structureel
worden vergoed: via de nationale overheden en  daar op te stellen plannen en strategieën.

• KHW� ULMN moet verscheidenheid en identiteit een volwaardige plaats geven binnen het
leefbaarheidsbeleid. Bestaande beleidsmogelijkheden moeten benut worden. Waar op
projectniveau drie strategieën mogelijk zijn, moet op rijksniveau de algemene strategie van
‘behoud in ontwikkeling’ worden bewaakt. Regionale beperkingen of verplichtingen bóven het
algemeen geldende moeten worden vergoed, zo mogelijk op basis van co-financiering met
de EU. Er moet een impuls gegeven worden aan een wetenschappelijke onderbouwing van
de betekenis van de identiteit van landelijke gebieden en beleid daarvoor.

• GH�SURYLQFLH�moet - met gemeenten en burgers - vanuit de rijksvisie de aanwezige/gewenste
ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van landelijke gebieden concreet benoemen en inhoud
geven in beleid. Dit vergt een versterking van het provinciaal gezag door:

 - versterking van de inhoudelijke fundering van beleid en beleidskeuzen
 - verankering van de gemeentelijke verantwoordelijkheid door provincies: een aanwijzings-
   bevoegdheid waar gemeenten in gebreke blijven bij bestemmingsplannen buitengebied
 - regionale ‘geoormerkte’ fondsen, met in gebiedscontracten geregelde zeggenschap
 - vergroten van de betrokkenheid van de burger door gedeputeerden specifieke regio’s
       binnen de provincie als aandachtsgebied te geven.
• GH�EXUJHUV spelen een centrale rol. Het gaat om hun leefomgeving als bewoner, gebruiker

en bezoeker en daarom moeten ze niet alleen lijdend voorwerp zijn: dus ook betrokkenheid
tonen, overheden activeren en een bijdrage leveren aan lokale projecten, inclusief de
strategiekeuze daarbij. Burgers spelen ook een rol bij de feitelijke inrichting en vooral het
beheer van de omgeving: als particulieren en in uiteenlopende organisaties en instellingen.
Door die inbreng in een vroeg stadium bij projecten te betrekken, kan de identiteit en
gebruikswaarde van het landelijk gebied daarin beter worden meegenomen.



15

����YDNPDQVFKDS��NZDOLWHLW�HQ�NHQQLV�EHYRUGHUHQ

Identiteit in beleid en uitvoering staat of valt met de kwaliteit van mensen en plannen, daarom:
• EHYRUGHUHQ� YDQ� µYDNPDQVFKDS¶. Dit� is een belangrijke opdracht voor de YDNZHUHOG, met

name voor de beroepsorganisaties, musea en fondsen, waarbij ook op het opengaan van de
grenzen ingespeeld moet worden. Voor het rijk ligt een sturende en faciliterende rol in de rede.

• JRHG� RSGUDFKWJHYHUVFKDS HQ� RQDIKDQNHOLMNH� NZDOLWHLWVWRHWVLQJ. De RYHUKHLG moet
daarop inzetten, als belangrijkste opdrachtgever voor grote groene projecten in het landelijk
gebied. Nu zit zij nog teveel in het keurslijf van het sectorbeleid en is te gefixeerd op
technische oplossingen. Onafhankelijke toetsing van zowel de plannen als de uitvoering
daarvan - zoals de rijksbouwmeester bij het architectuurbeleid - zou een belangrijke
verbetering zijn.

• RQGHU]RHNHQ�HQ�RQGHUERXZHQ�YDQ�KHW�EHODQJ�YDQ�LGHQWLWHLW. Dit is�voor de ZHWHQVFKDS
een belangrijke taak. Om in het beleid een rol te kunnen spelen, is inzicht nodig in de aard en
het belang van identiteit én in het proces van betekenisverlening door individuen en groepen.
Dat vergt onderzoek naar ruimtelijke kenmerken, sociale processen en de bestuurspraktijk.

����LGHQWLWHLW�RS�GH�NDDUW�]HWWHQ

Een belangrijk hulpmiddel voor het betrekken van verscheidenheid en identiteit bij het
beleidsproces is een ZHWHQVFKDSSHOLMNH�NDDUW van de herkenbare regionale verscheidenheid in
Nederland: geen normerende maar een informatieve en stimulerende kaart die ook richting kan
geven aan de strategiekeuze. Voor deze kaart moeten de relevante aspecten van natuur en
cultuur op verschillende schaalniveaus beschreven worden. Voor QDWXXU� zijn dat� aardkundige
waarden, watersysteemkenmerken, flora, opgaande begroeiing en fauna en voor FXOWXXU
archeologische waarden, verschijningsvormen van water, bouwkundige waarden, dorps- en
verkavelingspatronen en stad/land-kenmerken. Dus: een verdere inkleuring van de
cultuurhistorische waardenkaart van het Belvédère-project naar een landsdekkende en ook op
regionale schaal toepasbare kaart. Deze wetenschappelijke kaart vergt, voor een brede
betrokkenheid en praktische toepasbaarheid bij beleid en uitvoering, enkele cruciale
aanvullingen:
• GH�NDDUW�µOHYHQG¶�PDNHQ met de verhalen áchter de kenmerken en waarderingen, de plaats-

en streeknamen die inhoud en eigenheid geven aan het uiterlijk waarneembare van een
gebied. Hiervoor moeten objectieve beschrijvingen van deskundigen verbonden worden met
de ervaringswereld van bewoners, gebruikers en bezoekers.

• HHQ� PDDWVFKDSSHOLMNH� ZDDUGHULQJ WRHNHQQHQ� aan de kenmerken van de
wetenschappelijke kaart. Voor een daadwerkelijke en zinvolle toepassing is een wéging van
waarden nodig, op basis van hun (potentiële) bijdrage aan maatschappelijke functies: hun
belang voor het (inter)nationale natuurlijk en cultureel erfgoed, hun belevingswaarde (voor
bewoners en/of bezoekers) en hun� gebruikswaarde voor boeren en andere (lokale en
overige) ondernemers.

• GH�GUDJHUV�EHQRHPHQ�binnen alle kenmerken die de wetenschappelijke kaart beschrijft. De
strategie ‘behoud in ontwikkeling’ veronderstelt zorg voor continuïteit én sturing van
veranderingen. De dragers van identiteit - de elementen die in nieuwe plannen als basis
overeind moeten blijven - moeten dan aangewezen (kunnen) worden én zinvol kunnen
voortbestaan.

����GH�NLS�PHW�GH�JRXGHQ�HLHUHQ�QLHW�VODFKWHQ

Nederland heeft bijzondere, voor iedereen te herkennen waarden die bijdragen aan de nationale en
regionale identiteit van het landelijk gebied maar ook veel andere, schijnbaar gewóne kenmerken
zijn daarvoor van grote betekenis. Samen vormen zij de basis voor leefbaarheid: ecologisch en
cultureel maar uiteindelijk óók voor de sociaal-economische ontwikkeling. Want identiteit en
kwaliteit van het landelijk gebied is behalve voor recreatie en toerisme ook voor ándere sectoren
een voorwaarde voor vestiging of verdere ontwikkeling: de kip met de gouden eieren!
Als ‘nut en noodzaak’ steeds smal en op de korte termijn wordt bekeken, eroderen de ecologische
en culturele aspecten van leefbaarheid en wel zodanig dat óók het fundament onder de
economische en sociale ontwikkeling wordt afgebroken. Met die beperkte benadering van
leefbaarheid zou de kip met de gouden eieren worden geslacht....
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� LQOHLGLQJ��DDQGDFKW�YRRU�µLGHQWLWHLW¶

DFKWHUJURQG�HQ�EHODQJ�YDQ�KHW�RQGHUZHUS
Nederland wordt voortdurend ‘verbouwd’ en is nooit ‘af’. Daarbij wordt de omgevingskwaliteit
nog wel eens uit het oog verloren. Veranderingen in landelijke gebieden in Nederland vinden
nog al te vaak plaats met weinig oog voor de karakteristieke ruimtelijke verscheidenheid van
landelijke gebieden en zonder een zorgvuldige afweging. Zo worden de mogelijkheden voor
deze en komende generaties tot betrokkenheid bij de landelijke gebieden en daar identiteit aan
te verlenen, verminderd. Ingrepen ten behoeve van economische of infrastructurele ontwikkeling
worden nog te vaak uitgevoerd zonder een gedegen kwaliteitstoets. Onvervangbare waarden
gaan zo verloren zonder dat daar nieuwe waarden tegenover staan. Dit leidt tot verarming,
vergroving en vervlakking in landelijke gebieden, met andere woorden tot uniformering en
identiteitsverlies. Daarmee komt ook de leefbaarheid in gevaar. Aan leefbaarheid liggen immers
naast economische kracht en sociale samenhang ook culturele en ecologische kwaliteit ten
grondslag.

Ook de regering onderkent deze problematiek. In de regeringsverklaring van 25 augustus 1998
ligt een belangrijk accent op het verder versterken van de leefbaarheid van de steden en van het
platteland. Zo wordt bij economische en infrastructurele ontwikkeling gesteld dat ³�����ELM�GLW�DOOHV
GH� YHUVFKHLGHQKHLG� DDQ� ODQGVFKDSSHQ� HQ� VWHGHQ� HQ� GH� HLJHQ� LGHQWLWHLW� HQ� NZDOLWHLW� YDQ� GH
YHUVFKLOOHQGH� ODQGVGHOHQ�EHKRXGHQ�EHKRRUW� WH�EOLMYHQ�HQ�GDW�HHQ�]HHU�EHODQJULMN�DFFHQW� OLJW�ELM
KHW� YHUGHU� YHUVWHUNHQ� YDQ� GH� YLWDOLWHLW� YDQ� GH� VWHGHQ� HQ� YDQ� KHW� SODWWHODQG�´ en: ³(HQ
HYHQZLFKWLJH� UXLPWHOLMNH�HFRQRPLVFKH� RQWZLNNHOLQJ� EHWHNHQW� GDW� HU� YROGRHQGH� JHwQYHVWHHUG
PRHW�ZRUGHQ�LQ�ODQGVFKDSSHOLMNH�NZDOLWHLW��'RHO�GDDUELM�LV�HHQ�YLWDDO�HQ�OHHIEDDU�SODWWHODQG��ZDDU�
ELM�GH�VWHUNH�SXQWHQ�YDQ�HFRQRPLH��ODQGERXZ��UHFUHDWLH�HQ�QDWXXU�VDPHQNRPHQ�PHW�FXOWXUHOH�HQ
VRFLDOH�WUDGLWLHV��(FRQRPLVFKH�NUDFKW�LQ�HYHQZLFKW�PHW�HFRORJLVFKH�GXXU]DDPKHLG�GXV��6OHXWHO�
EHJULSSHQ� ]LMQ� KHW� YHUVWHUNHQ� YDQ� KHW� HLJHQ� NDUDNWHU� YDQ� KHW� SODWWHODQG�� HHQ� JHELHGVJHULFKWH
VHFWRUJHZLM]H�DDQSDN�YDQ�SUREOHPHQ�DOV�JHYROJ�YDQ�RQGHU�PHHU�KHUVWUXFWXUHULQJ��DDQGDFKW�YRRU
YROGRHQGH� JURHQ� LQ� HQ� RP� GH� VWDG�� PHHUYRXGLJ� JURQGJHEUXLN� HQ� HHQ� IRUVH� LPSXOV� YRRU� GH
JURHQH�NZDOLWHLW�YDQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�´

SUREOHHPVWHOOLQJ��DIEDNHQLQJ�HQ�RSERXZ�YDQ�KHW�DGYLHV
De vernieuwing van het Nederlandse landelijk gebied is noodzakelijk en zal doorgaan. De raad
vindt dat het daarbij wél zijn karakteristieke ruimtelijke verscheidenheid moet blijven behouden
in een maatschappij waar krachtige uniformerende tendensen aanwezig zijn, onvervangbare
waarden verloren gaan en nieuwe elementen al te vaak worden toegevoegd zonder voldoende
besef van effecten op natuur en cultuurwaarden.
Bij het beleid ten behoeve van ‘leefbaarheid’ is tot heden de sociaal-economische invalshoek
dominant: die heeft de volle aandacht van de overheid. Voor ecologische en met name culturele
kwaliteit is meer aandacht nodig. Door inhoud te geven aan ‘identiteit’ vanuit een visie op de
karakteristieke en herkenbare ruimtelijke verscheidenheid op lokaal en regionaal niveau, wil de
raad bijdragen aan de opdracht die de regering zich op dart punt heeft gesteld. Daarmee zou de
raad een cultuuromslag willen inluiden. Op de drempel naar de 21e eeuw moeten niet alleen
economische doelmatigheid en sociale samenhang het primaat hebben, maar ook de
verscheidenheid en identiteit van het landelijk gebied en het belang daarvan voor het sturen en
vormgeven van ontwikkelingen. Identiteit betekent betrokkenheid van bewoners en gebruikers
bij hun omgeving en het belang van identiteit gaat verder dan hun welzijn: de identiteit van een
gebied vormt mede de basis voor sociale en economische ontwikkeling.

De raad richt zich in dit advies vooral op het duidelijk maken van de beleidsrelevantie van
verscheidenheid en identiteit en de aandachtspunten en strategieën voor het beleid. De
bestaande regelgeving en het beschikbare instrumentarium lijken vooralsnog de nodige ruimte
te bieden voor wat dit advies beoogt, mits het inzicht en de wil daadwerkelijk aanwezig zijn om
verscheidenheid en identiteit een meer vooraanstaande rol in het beleid te geven.
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Daarom zal de raad in dit advies:
1.  een kader bieden voor de begrippen ruimtelijke verscheidenheid en identiteit (hoofdstuk 2),

hetgeen deze begrippen niet alleen een plaats op de politieke agenda geeft (daar staan ze
immers al gezien de regeringsverklaring) maar ook zorgt voor expliciete aandacht in het
beleid. Voor de uitwerking daarvan komen vervolgens aan de orde:
• het omschrijven van de karakteristieke ruimtelijke verscheidenheid van het landelijk

gebied als bijdrage aan identiteit, de sterkte en zwakte daarvan op dit moment en de
potenties voor de toekomst (hoofdstuk 3)

• het aandragen van argumenten om, vanuit een beschouwing over de
maatschappelijke vraag, identiteit expliciet een rol te laten spelen in het beleid
(hoofdstuk 4)

• het aangeven van kansen en bedreigingen voor de karakteristieke ruimtelijke
verscheidenheid en identiteit (hoofdstuk 5)

2. aangeven hoe identiteit een rol in het beleid zou kunnen en moeten spelen, welke
beleidsinzet hierbij opportuun is, hoe de verantwoordelijkheden daarbij verdeeld zijn en
welke nieuwe instrumenten of hulpmiddelen eventueel nodig zijn (hoofdstuk 6).

 
ZHUNZLM]H�ELM�GH�YRRUEHUHLGLQJ
Ter voorbereiding van dit advies werd door de raad een voorbereidingsgroep onder leiding van
prof.dr. G.J. Borger ingesteld (zie bijlage 1) en zijn gesprekken gevoerd met uiteenlopende
deskundigen. Van verschillende kanten werden ook informele commentaren en suggesties
ontvangen, waaronder van enkele collega-adviesraden.
In het kader van de voorbereiding zijn twee brainstormdiscussies gehouden met deskundigen
met een visie op de ruimtelijke verscheidenheid van landelijke gebieden en een brede cultuur-
maatschappelijke kennis (zie bijlage 1). In de eerste bijeenkomst is vooral aandacht gevraagd
voor de effecten van de schaal van beschouwen in tijd en ruimte vanuit een nationaal en ‘intra-
nationaal’ perspectief. In de tweede bijeenkomst werd getracht om een internationaal
perspectief op het vraagstuk te krijgen, waartoe een aantal in Nederland woonachtige
buitenlanders en lang in het buitenland wonende Nederlanders werd uitgenodigd.
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� YDQ�YHUVFKHLGHQKHLG�QDDU�LGHQWLWHLW

Het Nederlandse landelijk gebied kent een rijke YHUVFKHLGHQKHLG, ontstaan door de
wisselwerking tussen fysisch-geografische gegevenheden en de invloed van de mens. Deze
verscheidenheid is waarneembaar, benoembaar en vast te leggen in materiële kenmerken.
Maar deze kenmerken zijn niet alleen objectief vast te stellen, mensen geven er ook betékenis
aan: ze zien de samenleving en de sporen der jaren erin uitgedrukt. Ze kennen aan hun
omgeving LGHQWLWHLW toe, en ontlenen daaraan ook weer hun eigen identiteit. Als dat niet zo zou
zijn, dan zou de ruimtelijke verscheidenheid betekenisloos zijn. De ‘sense of place’ zou
ontbreken. Mensen zouden zich dan niet thuis kunnen voelen en betrokken kunnen zijn bij de
ruimte. Gelukkig biedt het Nederlands landelijk gebied nog volop mogelijkheden voor het
ervaren van betrokkenheid. En dat moet zo blijven. Vandaar dat ruimtelijke verscheidenheid en
identiteit zo een cruciaal begrippenpaar vormen: ze zijn de basis voor een landelijk gebied met
karakter.

In dit hoofdstuk worden de beide begrippen ‘verscheidenheid’ en ‘identiteit’ toegelicht. Twee di-
mensies van ruimtelijke verscheidenheid en identiteit worden nader beschreven: tijd en schaal.
Integratie vindt plaats op het snijvlak van deze dimensies. Ruimtelijke verscheidenheid krijgt
identiteit doordat mensen in hun sociale context betrokken zijn bij en betekenis verlenen aan
plaats- en tijdgebonden kenmerken. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de ruimtelijke ken-
merkendheid van landelijke gebieden en de verscheidenheid daarin, in hoofdstuk 4 op identiteit.

��� GH�EHJULSSHQ�YHUVFKHLGHQKHLG�HQ�LGHQWLWHLW

De verscheidenheid van het Nederlandse landelijk gebied is tastbaar en vast te leggen in waar
te nemen materiële kenmerken. Die kenmerken zijn te relateren aan de ondergrond, de flora en
fauna én aan de door de mens geschapen landschappen en artefacten. Er is sprake van een
gedifferentieerd geheel, waaraan mensen betekenis geven. Het betekenis verlenen vormt de
brug tussen de waarneembare ruimtelijke verscheidenheid en de daaraan toegekende of ont-
leende identiteit(en). Identiteit is een symbolische constructie die in de samenleving tot stand
komt, waardoor het eigen karakter van een plaats of gebied tot uitdrukking wordt gebracht.
De raad acht het voor de begripsvorming wenselijk om duidelijk onderscheid te maken tussen
de objectief vaststelbare ruimtelijke verscheidenheid en de inter-subjectief tot stand gekomen
identiteit(en). Zo is het mogelijk om verbanden en samenhangen te traceren en
verantwoordelijkheden uit elkaar te houden. Het is belangrijk dat ieder die ingrijpt in de kenmer-
kende ruimtelijke verscheidenheid zich realiseert dat hiermee de mogelijkheden van individuen
en groepen om zich te identificeren met de ruimte veranderen. Die veranderingen kunnen ten
goede of ten kwade zijn. Door de twee begrippen te onderscheiden, is bovendien uit te leggen
dat eenzélfde  gebied of plaats mogelijkheden kan bieden aan verschíllende groepen om op
éigen wijze identiteit daaraan toe te kennen of te ontlenen. En dat is een groot goed. Een
pluriforme samenleving - met de maatschappelijke verscheidenheid die daarbij hoort - genereert
automatisch een meervoud aan gebiedsgebonden identiteiten.

Uit Van Dale, 1992:

VERSCHEIDENHEID: 1 verschil, onderscheid: HU� LV� HHQ� JURWH� YHUVFKHLGHQKHLG� LQ� GH� WUHNNHQ� YDQ� KXQ
JHODDW; 2 afwisseling, variatie: YHUVFKHLGHQKHLG� LQ� GH� HHQKHLG� HQ� HHQKHLG� LQ� GH� YHUVFKHLGHQKHLG� LV� GH
JURQGVODJ�YDQ�KHW�VFKRQH��HU� LV�YHUVFKHLGHQKHLG�GHU�ZHUNLQJHQ��GRFK�KHW� LV� GH]HOIGH�*RG�� GLH�DOOHV� LQ
DOOHQ� ZHUNW (1 Cor. 12:6); 3 groep of verzameling van onderling verschillende eenheden: HHQ� JURWH
YHUVFKHLGHQKHLG�YDQ�VSLM]HQ��YDQ�JHYRHOHQV� 4 (biol.) afwijkende groep binnen de kring van een zelfde
wilde diersoort, syn. YDULsWHLW�.

IDENTITEIT: 1 eenheid van wezen, volkomen overeenstemming, syn. SHUVRRQVJHOLMNKHLG:� ]LMQ� LGHQWLWHLW
EHZLM]HQ��EHZLM]HQ�GDW�PHQ�GH�SHUVRRQ� LV�YRRU�ZLH�PHQ� ]LFK�XLWJHHIW; 2 eigen karakter, het individuele
kenmerk: KLM�KHHIW�JHHQ�HLJHQ�LGHQWLWHLW��KLM�ZDDLW�PHW�DOOH�ZLQGHQ�PHH; 3 (wisk.) vergelijking die voor alle
waarden der daarin voorkomende veranderlijke grootheden geldig is.
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YHUVFKHLGHQKHLG��µKHW�.RQLQNULMN�GHU�1HGHUODQGHQ¶
‘Nederland’ is, aldus De Haas (1997), nog steeds een meervoud, reden waarom er van ons land
geen eenduidige karakterisering te geven is. Buitenlanders hebben dit - in ieder geval wat naam-
geving betreft - beter begrepen dan de Nederlanders zelf. Ze spreken over Paësi Bassi, les
Pays Bas, die Niederlande, the Netherlands, Nederländerna. De officiële benaming van
Nederland: ‘het Koninkrijk der Nederlanden’ wordt - behalve in het paspoort - weinig gebruikt.
Nederland wordt zowel in binnen- als buitenland ook vaak gereduceerd tot Holland. Men
associeert Holland met de VOC en de (landschaps)schilders, maar ook met voetbal- en
schaatshelden, toeristische promotiecampagnes met klompen, molens en specifieke producten.
Ook het landelijk gebied in Nederland wordt gekenmerkt door een grote mate van ruimtelijke
verscheidenheid. De vraag:� µ:DW� W\SHHUW�1HGHUODQG�pQ�KHW� ODQGHOLMN�JHELHG�YDQ�1HGHUODQG" is
dus eigenlijk onjuist gesteld.�0RHWHQ�ZH�QLHW�VSUHNHQ�RYHU�GH� ODQGHOLMNH�JHELHGHQ"�,V�QLHW� MXLVW
SOXULIRUPLWHLW�KHW�NHQPHUNHQGH"

Ruimtelijke verscheidenheid komt ook in andere landen voor. Dat feit is dus op zich niet zo
bijzonder, wél dat de pluriformiteit zich op zo’n korte afstand manifesteert: Waterland sluit direct
aan op de harde stadsrand van Amsterdam, de Alblasserwaard ligt onder de rook van
Rotterdam, de Hondsrug en de Veenkoloniën zijn zeer verschillend en de Betuwe contrasteert
met het Land van Maas en Waal. Deze contrasten zijn vaak niet alleen ruimtelijk maar ook
sociaal-cultureel. Binnen enkele vierkante kilometers komt een scala aan landschappen,
cultuurverschijnselen en godsdienstbeleving voor. In of op korte afstand van de Randstad
kennen verschillende plaatsen een sterke culturele eigenheid: Staphorst, Giethoorn,
Spakenburg-Bunschoten, Marken en Volendam.

LGHQWLWHLW���GH�EHWHNHQLV�HQ�KHW�HLJHQH�YDQ�GH�RPJHYLQJ
Verscheidenheid is objectief te beschrijven en vast te stellen. Identiteit is daarentegen
ongrijpbaar en heeft te maken met eigenheid en met onderscheid. Een eenheid onderscheidt
zich van een andere door een eigen aard en is bovendien af te grenzen. Identiteit kan alleen
bestaan binnen een gedifferentieerd geheel. Onderscheid komt tot uiting in benaming van de
afzonderlijke eenheden. Om gekend en onderscheiden te kunnen worden, moeten de eenheden
elk een naam hebben en een eigen herkenbare aard, die vastgelegd kan worden in (beeld)ken-
merken en waarderingen. Symbolen en ‘iconen’ spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Aan
deze vast te leggen kenmerken is altijd een eigen en uniek verhaal verbonden. Identiteit is dus
een symbolische constructie die ontstaat door betekenis toekennen of ontlenen aan kenmerken
van ruimtelijke eenheden en wel zodanig dat deze zich onderscheiden van andere eenheden. In
dit advies ligt accent op het toekennen van betekenis aan de omgeving.

EHWHNHQLV�YHUOHQHQ
Betekenis verlenen is het uiting geven aan de betrokkenheid bij ruimtelijke verschijnselen door
ze waar te nemen, te onderkennen en erkennen, en de waarde te benoemen. Dit heeft te maken
met de emoties die ruimtelijke verschijnselen oproepen, maar is meer dan dat: betekenis
verlenen is cultuurbepaald, een bewuste daad, communiceerbaar en kan daarmee met anderen
gedeeld worden. Betekenis verlenen is het laden van verschijnselen met ‘inhoud’ en het naar
boven halen van informatie als basis voor waardering. De ruimtelijke verscheidenheid gaat
daardoor leven voor mens en samenleving. Dit is een vloeiend proces dat door individuen,
groepen, bedrijven, maatschappelijke groeperingen en (overheids)instellingen gebeurt.

Noodzakelijke hulpmiddelen zijn het vaststellen van materiële kenmerken, de waardering
daarvan, het begrenzen van ‘objecten’ én het aanboren van de verhalen (‘narratives’)
daarachter. Essentieel is namelijk dat mensen zich verbinden aan hun omgeving en de
ruimtelijke kenmerken ervan. Mensen verbinden zich niet met ‘kale’ kenmerken, waar-
deringscijfers en kaarten, tenzij daar een overtuigend en herkenbaar verhaal achter zit. Pas dan
wordt de verscheidenheid karakteristiek voor het land, de regio, de plaats of de plek: door de
eigen ervaringswereld eraan te verbinden. Mensen ontwikkelen hun eigen ‘verhaal’ dat inhoud
geeft aan de ruimtelijke verscheidenheid.
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'H�%HWXZH,�het stukje Nederland van raadslid Bart Jan Krouwel.

µ����0HW�EXLWHQJHZRRQ�JRHGH�KHULQQHULQJHQ�NLMN�LN�WHUXJ�QDDU�GLW�GHHO�YDQ�RQV�ODQG�
ZDDU� LN�JHERUHQ�EHQ�HQ�PLMQ� MHXJG�KHE�GRRUJHEUDFKW��2SJHJURHLG�PLGGHQ� WXVVHQ
GH�ERRPJDDUGHQ�PHW�RXGH�KRRJVWDPERPHQ��LQ�GH� OHQWH�YRO�KDQJHQG�PHW�NHUVHQ�
SUXLPHQ��SHUHQ�HQ�DSSHOV��:LH�KHHIW�KHW�PHHJHPDDNW�YRRU�HQ�QD�VFKRROWLMG�GLUHFW
GH� ERRPJDDUG� LQ� WH� NXQQHQ� ORSHQ� RP� ]LFK� WH� JRHG� WH� GRHQ� DDQ� GLH� NOHXULJH�
VDSSLJH�HQ�YHUIULVVHQGH�YUXFKWHQ"�.RUWRP��HHQ�IDQWDVWLVFKH�WLMG�ZDDU� LN�PHW�JURWH
GDQNEDDUKHLG�HQ�YHOH�SUHWWLJH�KHULQQHULQJHQ�DDQ�WHUXJGHQN��'DDU�WXVVHQ�GH�JURWH
ULYLHUHQ�0DDV��:DDO�HQ�5LMQ�OLJW�ppQ�YDQ�GH�PRRLVWH�HQ�YUXFKWEDDUVWH�JHELHGHQ�YDQ
1HGHUODQG��HHQ�JHELHG�ZDDU�ZH�KHHO�]XLQLJ�RS�PRHWHQ�]LMQ��%HWXZH��EHGDQNW�YRRU
GH�ILMQH�WLMG�¶

Met de verandering in de wijze van doorgeven van de verhalen - van mondeling naar schriftelijk,
gedrukt en digitaal - is ook de reikwijdte en betekenis ervan veranderd. Het tijd- en
plaatsgebonden karakter van verhalen is veranderd in een collage van verhalen vanuit de hele
wereld waarbij vergelijkingen in tijd en ruimte met een grote reikwijdte snel getrokken kunnen
worden. Dit bevordert zowel het ontstaan van een besef van één aarde, waar ‘wij’ gezamenlijk
verantwoordelijk voor zijn, als het besef en respect voor het feit dat individuen zich kunnen
verbinden met meerdere gebieden, plaatsen en plekken en daar identiteit aan ontlenen
(Giddens, 1991 en Wallace, 1998). Door internationalisering is er enerzijds meer behoefte aan
eigenheid en onderscheid, aan de andere kant leidt dit ook tot een minder sterke binding bij de
lokale omstandigheden van de eigen plek. Vooral bij de jeugd is dit merkbaar. De jeugdcultuur
kenmerkt zich door internetgebruik, multi-media, computerspellen, reizen en ‘zappen’ van het
ene onderwerp naar het andere. Hun betrokkenheid bij de betekenis van lokale
omstandigheden, kennis over natuur, cultuurhistorie, landschap en taal is anders dan die van
eerdere generaties.

GLYHUVH�JURHSHQ�JHYHQ�GLYHUVH�EHWHNHQLVVHQ
De betekenis die aan de ruimtelijke verscheidenheid van het landelijk gebied wordt toegekend
en de rol die deze betekenis speelt voor de leefbaarheid, verschilt met wie die betekenis
verleent. De buitenlander zal andere accenten leggen dan de Nederlander. De bewoner van de
grachtengordel zal een andere betekenis geven aan het landelijk gebied dan de boer die het
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land bewerkt en voor wie dat land zijn broodwinning is. De landgoedeigenaar die het familiebezit
van vele generaties beheert, heeft een andere binding met zijn omgeving. En de bewoner van
het landelijk gebied - die dagelijks zintuiglijk geconfronteerd wordt met geuren, kleuren, ge-
luiden, beelden en af te leggen afstanden - heeft ook weer een andere band met zijn omgeving.
In de pluriforme samenleving kennen verschillende groepen aan een zélfde omgeving ook een
éigen betekenis toe. Grofweg zijn drie categorieën te onderscheiden: bezoekers (Nederlanders
en buitenlanders), boeren en grondeigenaren en bewoners. De plaatselijke bevolking
(bewoners, boeren, grondeigenaren) is niet meer overal de toonaangevende betekenisverlener
in het landelijk gebied. Het landelijk gebied heeft meer betekenissen gekregen, voor ruimere
categorieën en groepen. Bovendien beïnvloeden de beelden en beeldvorming van verschillende
groepen elkaar.

De legitimiteit van eenzijdige identiteitstoekenning door dominante groepen in de samenleving
aan plekken en gebieden wordt door emanciperende bevolkingsgroepen aan de kaak gesteld.
Nederland kent niet alleen ruimtelijke, maar ook maatschappelijke verscheidenheid. Er ontstaan
hierdoor meerdere, elkaar deels overlappende gebiedsgebonden identiteiten op verschillende
niveaus, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en identificaties van specifieke groepen.

�����GH�LQYORHG�YDQ�VFKDDO�HQ�WLMG

Twee dimensies zijn volgens de raad relevant bij het benaderen van verscheidenheid en
identiteit:� VFKDDO�HQ� WLMG. Om verscheidenheid en identiteit een plaats te geven op de politieke
agenda is het belangrijk om bewust te kiezen voor het bewaken van verscheidenheid op
verschillende schaalniveaus met de daarbij behorende dynamiek in de tijd en daarmee de
mogelijkheid om aan deze verscheidenheid - door elke groep en op elk niveau - ook identiteit
toe te kennen.

VFKDDO
Er is een zekere afstand nodig is om identiteit te onderkennen. Daarom was de beeldvorming
van stedelingen door de eeuwen heen zo belangrijk bij het identiteit geven aan landelijke
gebieden. En daarom wordt nu ook naar de beeldvorming van buitenlanders gevraagd om de
culturele identiteit te herkennen. Op regionaal en lokaal niveau wordt afstand gecreëerd door
terug te kijken in de tijd en zich bezig te houden met de regionale geschiedenis, folklore en
dialecten. Thans geeft de samenwerking tussen regio’s verspreid over Europa een nieuwe
mogelijkheid om de verscheidenheid en identiteit van regio’s te onderkennen als een belangrijk
facet van de Europese eenwording. Confrontatie met het anderszijnde door de beeldvorming
van buitenlanders in andere regio’s én herkenning van de vergelijkbaarheid tussen regio’s, geeft
kansen voor het onderscheiden van het bijzondere en gewone. De ontwikkeling van een Europa
van de regio’s en de groeiende samenwerking tussen regio’s (onder meer in het kader van het
‘Leader-programma’) draagt hieraan bij. De noodzaak van afstand én betrokkenheid maakt de
bewaking van identiteit tot een cruciale en lastige kwestie.

Binnen Europa is een complexe en verweven hiërarchie aan gebiedsgebonden identiteiten
ontstaan. De regionale identificatie wordt versterkt en de betrokkenheid bij Europa is, zowel in
positieve als in negatieve en afwijzende uitingsvormingen, sterker geworden. Betrokkenheid bij
de eigen streek neemt toe, paradoxaal genoeg door het proces van internationalisering en
globalisering. Dit komt onder meer tot uiting in toenemende belangstelling voor de eigen
geschiedenis, streekgewoonten en het (her)ontwikkelen van streekproducten: een regionaal
antwoord op de tendensen tot uniformering, standaardisering en turbulentie.
Het belang van het onderkennen van schaalniveaus is in de Nota Landschap (Ministerie van
LNV, 1992) als volgt verwoord:� µ9HUVFKHLGHQKHLG� LV� HHQ� EHJULS� GDW� DOWLMG� JHUHODWHHUG� PRHW
ZRUGHQ� DDQ� KHW� VFKDDOQLYHDX� ZDDURS� KHW� JHZHQVW� LV� HHQ� RQGHUVFKHLG� WH� FUHsUHQ�� RYHUDO
GH]HOIGH�PDWH�YDQ�YDULDWLH�RS�HHQ�ODDJ�VFKDDOQLYHDX�EHWHNHQW�LQ�JURWHU�YHUEDQG�JH]LHQ�MXLVW�HHQ
QLYHOOHULQJ�YDQ�YHUVFKLOOHQ¶. Den Hollander (1997) verwoordt dit treffend als volgt: µ2S�QDWLRQDDO
QLYHDX� QDDU� GH� JURRWVW� PRJHOLMNH� YHUVFKHLGHQKHLG� VWUHYHQ� ]RX� LPSOLFHUHQ� GDW� ELQQHQ� GH
ODQGVJUHQ]HQ�HHQ�]R�JURRW�PRJHOLMN�DDQWDO�ELRWRSHQ�ZRUGW�JHUHDOLVHHUG��,QGLHQ�DOOH�ODQGHQ�GLW�DOV
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XLWJDQJVSXQW� ]RXGHQ�QHPHQ��KHHIW� GLW� WRW� JHYROJ�GDW� ODQGHQ� LQ� VWHHGV� JURWHUH�PDWH� RS� HONDDU
JDDQ� OLMNHQ�� ������ 'H� JURRWVW� PRJHOLMNH� YDULsWHLW� RS� (XURSHVH� VFKDDO� ZRUGW� EHUHLNW� GRRU� GH
HLJHQKHLG�RI�LGHQWLWHLWHQ�YDQ�GH�VDPHQVWHOOHQGH�ODQGHQ�WH�YHUVWHUNHQ�RI�WH�EHQDGUXNNHQ��9DQXLW
GH]H� LQYDOVKRHN� ]RX� 1HGHUODQG� ELMYRRUEHHOG� HHQ� DDQHHQJHVORWHQ� :DGGHQJHELHG�DFKWLJ
NDUDNWHU�PRHWHQ� NULMJHQ��'H� YDULsWHLW� RS�(XURSHHV� QLYHDX� OHLGW� GDQ� WRW� HHQ� RQJHGLIIHUHQWLHHUG
EHHOG�RS�QDWLRQDDO�QLYHDX�¶

JHRJUDILVFKH�ELM]LHQGKHLG
Ruimtelijke verscheidenheid binnen het eigen land wordt vaker door de inwoners zelf als uniek
gezien, dan vanuit andere landen. Renes (1999) noemt dit verschijnsel ‘geografische
bijziendheid’ en illustreert dit met voorbeelden uit Nederland, Engeland en Frankrijk. In alle drie
landen blijkt men onder de indruk te zijn van de verscheidenheid van natuur en landschap in
eigen land. Die verscheidenheid is voor een buitenlander echter niet noodzakelijk herkenbaar.
Zo stelde een van de buitenlandse deelnemers aan de tweede brainstormsessie: µ,N� NDQ� GH
YUDDJ�� µ+HHIW�KHW�1HGHUODQGV� ODQGHOLMN�JHELHG�HHQ�HLJHQ� LGHQWLWHLW"¶� ]RQGHU�PHHU�PHW� MD�EHDQW�
ZRRUGHQ��+HW�1HGHUODQGV� ODQGHOLMN�JHELHG� LV�KHHO�KHUNHQEDDU�YRRU�EXLWHQODQGHUV�HQ�KHHIW� GXV
LGHQWLWHLW��'H�UHJLRQDOH�YHUVFKLOOHQ�]LH�LN�HFKWHU�QLHW�]R�¶
Dit geldt op het niveau van landschappen maar ook van karakteristieke elementen die wel voor
een Nederlander te onderscheiden zijn, maar niet altijd voor een buitenlander. In Nederland
heeft ten opzichte van andere landen een opwaardering en accentuering van micro-omstandig-
heden, zoals reliëf, bodemgesteldheid, waterhuishouding en microklimaat plaatsgevonden (De
Voogd, 1996). De Denen kennen de ‘Himmelbjerg’ (ca 164 m hoog) en een Nederlander spreekt
al snel van bergen of heuvels: de Wageningse berg (ca 45 m), ‘Zevenheuvelenweg’ bij
Groesbeek, de ‘Hooge Berg’ op Texel (15 m), terwijl een Zwitser deze hoogteverschillen amper
merkbaar vindt. Bijziendheid is dus niet per definitie erg: de verschillen zijn immers van nabij
beter te onderscheiden. Wellicht kan aan buitenlandse bezoekers een ‘leesbril’ worden
aangeboden.

JHRJUDILVFKH�VFKHHIWUHNNLQJ
Er is niet alleen sprake van geografische bijziendheid in Nederland, maar ook van geografische
scheeftrekking ('bias’). In Europa algemeen voorkomende landschapstypen als kampen-, heide-
en veenontginningen, worden als bijzonder gezien door de Nederlandse bevolking en in het
landschapsbeleid. De op internationale schaal zeldzame veenlandschappen, zeekleigebieden en
droogmakerijen worden relatief ondergewaardeerd in Nederland. Het bijzondere van het in
Nederland algeméén voorkomende wordt niet gezien. Op Europese schaal is de identiteit van
Nederland onder meer verbonden met de strijd tegen het water en met het feit dat Nederland
voor een groot deel in brede zin een delta-land is (Keuning, 1946, Romein, 1973, Van der Horst,
1996, Harsema, 1996 en De Voogd, 1997). Landschappen die met dit gegeven te maken
hebben, zijn in Europa uniek, maar in Nederland gewoon. Met de voordrachten voor de
‘Werelderfgoedlijst’ beantwoordt Nederland nadrukkelijk wel aan het internationale beeld van
een delta-land waarin de strijd tegen het water centraal staat (Kinderdijk, de Stelling van
Amsterdam,  Schokland en het Ir. D.F. Wouda-gemaal te Lemmer).
Dit is geen pleidooi om de nationale prioriteiten te verlaten, wel om onze verantwoordelijkheid
voor de ruimtelijke verscheidenheid van de landelijke gebieden en de bijdrage daarvan aan de
identiteit te kennen en daaraan inhoud te geven op de verschillende schaalniveaus.

WLMG�HQ�G\QDPLHN
Betekenis toekennen is een vloeiend proces. De beelden en verhalen die daaruit voortkomen,
zijn momentopnamen. Dit betekent dat dynamiek wezenlijk deel uitmaakt van de begrippen
verscheidenheid en identiteit. Ruimtelijke verscheidenheid is altijd een momentopname en de
identiteit die daaraan toegekend wordt, is onderhevig aan dynamiek. Daarom is het beter om
over identiteitsdynamiek te spreken dan over gefixeerde identiteit. De snelheid van verandering
en de confrontatie met het anderszijnde is een voorwaarde voor de bewustwording van het
karakteristieke binnen de ruimtelijke verscheidenheid in eigen land. Maar de snelheid van
veranderingen en de mogelijke dominantie van het anderszijnde kan ook als een bedreiging van
het karakteristieke in eigen land worden beschouwd. Dit kan ertoe leiden dat dat karakteristieke
een ‘pantser’ wordt in plaats van een ‘ruggengraat’, om een beeldspraak aan te halen uit de
Cultuurnota 1996 (Ministerie van OCW, 1996).



24

'H�RXGH�=XLGHU]HHGLMN (N-H), het stukje Nederland van raadslid Willemien van Montfrans.

µ����'H�JUHQV�YDQ�ODQG�HQ�ZDWHU�LV�LPPHU�LQ�EHZHJLQJ�
6yPV�LV�GLH�JUHQV�HYHQ�YDVWJH]HW��DOV�KHW�ZDUH�JHVWROG��]RDOV�KLHU�ELM�(WHUVKHLP�
3DV� WRHQ� GH� EHZRQHUV� HFKW� JLQJHQ� VDPHQZHUNHQ� OXNWH� KHW� RP� RS� GH]H� PDQLHU� GH
HHXZLJH�DDQYDOOHQ� YDQ�GH� ]HH� WH� NHUHQ��'H� OLWWHNHQV� YDQ� GLH� VWULMG� ]LMQ� RYHUDO� LQ� KHW
ODQGVFKDS�WH�]LHQ�
'H�=XLGHU]HH�LV�,-VVHOPHHU�JHZRUGHQ�
$FKWHU�GH�GLMN�OLJW�RQV�ZDWHU���ODQG����¶

Zodra het vanzelfsprekende verloren dreigt te gaan of geconfronteerd wordt met het anders-
zijnde van andere gebieden of plekken, wordt het karakteristieke zichtbaar. Het vanzelfspre-
kende wordt bijzonder en daarmee iets dat de moeite van het behouden waard is. Het eigene
wordt zichtbaar en daarmee minder vanzelfsprekend in een proces van verandering. Daarmee
wordt dit ook communiceerbaar en kan daarmee een rol spelen in afwegingen. Bewustwording
van het karakteristieke is een voorwaarde voor het bewust omgaan met verandering. Deze
noodzakelijke reflectie is - gezien de snelheid van ontwikkelingen en de noodzaak om met crises
en onzekerheid om te gaan - onderdeel gaan uitmaken van de moderne samenleving. Giddens
(1991) spreekt van ‘institutionalised reflexivity’: het reguliere gebruik van kennis over
omstandigheden van het samenleven als een constituerende factor binnen de maatschappelijke
organisatie en transformatie. Openheid en communicatie in plaats van geslotenheid en
isolement. Dat deze reflectie ook inzicht vraagt in de wordingsgeschiedenis van samenleving en
ruimtelijke omgeving en eerbied voor het cultureel erfgoed, wordt vaak onvoldoende onderkend,
laat staan erkend. Zo is het ruimtelijk beleid gericht op ruimtelijke kwaliteit, gedefinieerd als
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Er wordt een duidelijke link gelegd met
de factor tijd in de zin van de toekomst. De noodzaak van reflectie op hérkomst�wordt echter niet
geëxpliciteerd. Dauvellier introduceert daarom het begrip KHUNRPVWZDDUGH�als aanvulling op de
bekende trits: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Naast flexibiliteit en
duurzaamheid is verankering en continuïteit nodig (RARO, 1990 en Dauvellier, 1997).
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+HW��YRRUPDOLJH��HLODQG 6FKRNODQG,�het stukje Nederland van raadslid Guus Borger.

µ����0HHU�GDQ�HQLJ�DQGHU�JHELHG�JHHIW�6FKRNODQG�YRRU�PLM�DDQ�KRH�GH�RPJHYLQJ�HHQ�URO
VSHHOW� LQ�KHW�GDJHOLMNV�EHVWDDQ��KRH� LQJULMSHQG�YHUDQGHULQJHQ�GDDULQ�]LMQ�HQ�KRH�RXGH
ZDDUGHQ�RRN� LQ�QLpXZH�VLWXDWLHV�ZHHU�YDQ�EHWHNHQLV�NXQQHQ�]LMQ�� ,Q������EHVORRW�GH
.URRQ�GDW�GH�EHZRQLQJ�YDQ�GH� WHUSHQ�YDQ�=XLGHUW��0LGGHOEXXUW�HQ�(PPHO�RRUG� �� KHW
HLODQG�6FKRNODQG� �� WH�JHYDDUOLMN�ZHUG�HQ�GDW� GH�����EHZRQHUV�KXQ�VFKDPHOH�KXL]HQ
PRHVWHQ�YHUODWHQ��2QGDQNV�GH�DUPRH�HQ�XLW]LFKWORRVKHLG�KDG�HHQ�DDQWDO�HFKWHU�JUDDJ
ZLOOHQ� EOLMYHQ�� +HW� GUHLJHQGH� ZDWHU� LV� LQPLGGHOV� YHUGZHQHQ�� 'H� WRW� LG\OOH� KHUVWHOGH
KDYHQNRP�YDQ�2XG�(PPHORRUG���YURHJHU�VFKDUQLHUSXQW�WXVVHQ�6FKRNODQG�HQ�KHW�ULMNH
2YHU]HH���LV�JHHQ�VFKLMQ�PHHU�YDQ�GH�YURHJHUH�ZHUNHOLMNKHLG�

:DW�PHQ�DOV�ZHUNHOLMNKHLG�EHOppIW��ZRUGW� VWHUN�EHSDDOG� GRRU� GH� RPVWDQGLJKHGHQ�ZDDURQGHU�PHQ� OHHIW�
2RN� WRHNRPVWYHUZDFKWLQJHQ� KDQJHQ� VDPHQ�PHW�ZDW� HHQ�PHQV� ]LFK� NDQ� YRRUVWHOOHQ��'H� GLHSWH� RI� YHU�
UHLNHQGKHLG�YDQ�GH�KDUGH�UDQGYRRUZDDUGHQ�YDQ�KHW�EHVWDDQ�]LMQ�YDDN�QLHW�WH�SHLOHQ��PDDU�]H�IQXLNHQ�GH
EHVWDDQV�� HQ� RQWSORRLLQJVPRJHOLMNKHGHQ� YDQ� PHQVHQ�� 0DDU� LQSHUNLQJHQ� GLH� YRRU� HHQ� ORNDOH
JHPHHQVFKDS� HHQ� RQDDQWDVWEDDU� JHJHYHQ� ]LMQ�� EOLMNHQ� YHUDQGHUOLMN� DOV� ]H� LQ� HHQ� UXLPHU� SHUVSHFWLHI
ZRUGHQ�JHSODDWVW��2I�ZDV�GDW�YURHJHU�DOOHHQ�]R"
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����UXLPWHOLMNH�YHUVFKHLGHQKHLG��RQWVWDDQ�HQ�YRUPHQGH�NUDFKWHQ

Het landelijk gebied heeft zijn karakteristieke ruimtelijke verscheidenheid gekregen door de
inspanning van opeenvolgende generaties Nederlanders. Vaak moeizaam hebben zij de
onherbergzame delen van dit dynamische delta-land op de overgang van het holocene en
pleistocene deel van het Europese continent omgevormd en ingericht tot een leefbare
omgeving. ‘God schiep de wereld en de Nederlanders maakten Nederland’ luidt een bekende
uitspraak. Op het Nederlandse platteland wonen circa zes miljoen mensen (Ministerie van LNV,
1998) en vele stedelingen en buitenlanders komen er voor recreatie of andere doeleinden. Op
verschillende niveaus en binnen uiteenlopende organisaties worden thans keuzen gemaakt die
van betekenis zijn voor het landelijk gebied. De ruimtelijke verscheidenheid wordt daarbij niet
altijd bewaakt.

YRUPHQGH�NUDFKWHQ
De ruimtelijke verscheidenheid van ons landelijk gebied werd en wordt vooral gevormd door:
• de wijze waarop de samenleving door de eeuwen heen met water is omgegaan (3.1)
• de wijze waarop het landschap gevormd is door intensief agrarisch grondgebruik (3.2)
• de wijze waarop stedelijkheid een stempel (heeft ge)drukt op het landelijk gebied (3.3)
Elk van deze vormende krachten kent zijn eigen processen en conflictpunten. Bij het water is er
een ontwikkeling van zo snel mogelijk afvoeren naar bergen en toelaten. Bij natuur en cultuur
wordt een nieuw evenwicht tussen natuurontwikkeling en behoud en ontwikkeling van het
cultuurlandschap gezocht. De stedelijkheid vraagt om een bezinning op het compacte of
complete stadbeleid, contouren en stedelijke functies in het landelijk gebied. Ook beïnvloeden
de vormende krachten elkaar. Vooral water had en heeft een sturende werking op ligging en
aard van natuur, agrarisch gebruik en steden. In de afgelopen decennia werd dit - mede door de
ontwikkeling van de techniek - vaak ontkend dan wel vergeten maar watersystemen worden nu
weer een belangrijke basis voor de ruimtelijke planvorming.
Elke paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft een vormende kracht, geïllustreerd met een daaraan
verbonden kenmerkende activiteit: schaatsen, wandelen en fietsen.

��� GH�FHQWUDOH�EHWHNHQLV�YDQ�ZDWHU

1HGHUODQG��GHOWD�ODQG
In laag én hoog Nederland speelt water en de wijze van omgaan met water een belangrijke rol,
een rol die het uiterlijk van Nederland heeft gevormd, omgevormd en in de toekomst zal blijven
vormen (Raad voor het Landelijk gebied, 98/5). In heel Nederland heeft het ontkennen van de
rol van water geleid tot het versneld afvoeren van (veronderstelde) water’overschotten’ in de
winter en het dientengevolge noodzakelijke inlaten van gebiedsvreemd water in de zomer. Dit
heeft geleid tot het verdwijnen van de natuurlijke watersystemen, waterkwaliteit en
seizoensschommelingen: hoge waterstanden in de winter, lage in de zomer. In laag Nederland
speelt de strijd tegen het water een zeer zichtbare rol door de waterstaatkundige werken.
Bovendien vindt er een verarming van natuurwaarden plaats door het kunstmatig laag houden
van het grondwaterpeil en het verdwijnen van natuurlijke dynamiek in het watersysteem. Door
verzilting van grond- en oppervlaktewater, verzoeting van voorheen brak water en door inlating
van gebiedsvreemd water komen er andere soorten planten en dieren.
Nederland is een delta-land, ontstaan door sedimentatie van zand en klei meegevoerd door de
rivieren, werking van eb en vloed, erosie door wind en water én - niet in het minst - door
mensenhand. De zo kenmerkende contrasten en overgangen zijn ontstaan door het samenspel
van deze natuurlijke processen en de mens. Natuurlijke gradiënten van hoog en laag, van zand,
klei en veen, van zoet, brak en zout water, van droog en nat, de bijzondere vormen waarin water
zich manifesteert (wielen, sloten, plassen, ringvaarten, kreken, beken) en de ordening door
bedijking, ontginning, kanalisering, bemaling en anderszins omvormen en beheren van land en
water door de mens, hebben het uiterlijk van Nederland bepaald.
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<HUVHNH�HQ�5DWWHNDDL�ELM�KRRJ��HQ�ODDJZDWHU�(Zeeland), het stukje Nederland van raadslid Wim Wolff

µ����%HHOGHQ�YDQ�GH�.RP�YDQ�GH�2RVWHUVFKHOGH��GXL]HQG�MDDU�JHOHGHQ�HHQ�ZHWODQG
ODQJV� GH� ULYLHU� GH� 6FKHOGH�� +HW� JHELHG� ZHUG� JHOHLGHOLMN� RQWZDWHUG� HQ� RQWJRQQHQ
YRRU�GH�ODQGERXZ�PDDU�LQ������RS�µ6W��)HOL[�NZDGH�]DWHUGDJ¶�RYHUVWURRPG�HQ�QLHW
PHHU�KHUZRQQHQ��1D�GH�DDQOHJ�LQ������YDQ�HHQ�GDP�WXVVHQ�=XLG�%HYHODQG�HQ�KHW
%UDEDQWVH� YDVWHODQG�NRQ� KHW� ]RHWH�6FKHOGHZDWHU� QLHW�PHHU� LQ� GH]H�.RP� NRPHQ�
ZDDUGRRU� VFKHOSGLHUFXOWXUHV� ELM� <HUVHNH�PRJHOLMN� ZHUGHQ�� 'H�'HOWDZHW� YDQ� ����
YRRU]DJ� LQ�HHQ�DIVOXLWLQJ� YDQ�GH�2RVWHUVFKHOGH�DDQ�GH� ]HH]LMGH�PDDU�KHW� JHELHG
ZHUG�URQG������RSQLHXZ�RQWGHNW�DOV�ZHWODQG��HQ�LQ������LV�KHW�HHQ�1DWLRQDDO�3DUN
JHZRUGHQ�� 'H� VFKLMQEDUH� RHUQDWXXU� EOLMNW� ]R� HHQ� ODQJH� JHVFKLHGHQLV� YDQ
EHwQYORHGLQJ�GRRU�GH�PHQV�WH�NHQQHQ�¶
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RPJDDQ�PHW�ZDWHU
Een Nederlander, klein of groot, ‘moet altijd iets met water’: keren en weren, in- en uitpompen,
infiltreren, kanaliseren. Dit begint al bij spelende kinderen op het strand: terwijl andere kinderen
burchten of zandkastelen bouwen, gaan Nederlandse kinderen aan de gang met graven van
sleuven en opwerpen van dijken.
Inzichten en uitgangspunten wijzigen zich
in de loop der tijd. Beken die ooit zijn
rechtgetrokken, worden nu weer -
kunstmatig - in meandering gebracht.
Stormvloedkeringen werden eerst geheel
ondoorlatend gemaakt, vervolgens
doorlatend en nu vragen we ons af of ze
wel in die vorm nodig waren. In plaats van
bedijken, droogmaken en inpolderen gaan
we plaatselijk verslufteren, peilverhogen
en ontpolderen. Met de te verwachten
mondiale klimaatverandering zal de druk
om ‘iets met water te doen’ alleen groter
worden. Het heeft onze culturele identiteit
bepaald en drukt zich onder andere uit in
een grote veelheid aan termen die te
maken hebben met aan water
gerelateerde verschijnselen. De ge-
zamenlijke strijd tegen het water heeft de -
reeds vanaf de Middeleeuwen bestaande -
waterschappen opgeleverd en bijgedragen
aan onze consensus-cultuur. Overleg over
het te voeren beleid is op alle niveaus van
de Nederlandse samenleving
gemeengoed geworden. Dit heeft geleid
tot een assertieve en onafhankelijke
houding, die gepaard gaat met grote
individualiteit en vrijheidsdrang.

VFKDDWVHQ��YHURYHULQJ�YDQ�KHW�ZDWHU
Schaatsen is van oudsher typisch Nederlands. Het
heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld in onze
geschiedenis. De Watergeuzen wisten op de schaats
de Spaanse belagers te verslaan. De geschilderde
winterlandschappen van Hendrik van Avercamp, Jan
van Goyen en Jan Steen zijn iconen van Nederland
geworden. Verklaring voor de populariteit van het
schaatsen wordt gezocht in de centrale rol van het
beteugelen van de natuurkrachten in de Nederlandse
geschiedenis (Venbrux, 1997). Schaatsen betekent
een overwinning op het water. Zodra het vriest ‘slaat
de oervrees voor de eeuwenoude vijand om in een
gevoel van triomf’. ‘Het gebied dat de Nederlander kan
betreden wordt even bijna verdubbeld en deze
grandioze verovering wordt gevierd door over de
bevroren grachten, sloten en meren te schaatsen,
tochten te maken ...’. Het landschap wordt toe-
geëigend, de achterkant van het landschap kan
(her)ontdekt worden. Het ijslandschap was en is een
vrij-plaats, een niemandsland waar verbroedering
heerst tussen rangen en standen, mannen en
vrouwen, jong en oud.
Met de voortschrijdende Europese eenwording en
globalisering is het schaatsen als nationaal symbool
nog verder naar voren getreden. De georganiseerde
schaatstochten - waarvan de Elfstedentocht de
bekendste is - vragen een organisatie en inventiviteit
waarin de Nederlander zijn hart kan leggen. De
schaatscultuur is van oudsher regionaal
gedifferentieerd: schoonrijden is vooral een Hollandse
specialiteit, terwijl de Friezen zich onderscheiden in
hardrijden.

ZDWHU�DOV�RQGHUGHHO�LQ�GH�YHUGHGLJLQJ�YDQ�RQV�ODQG
Uniek voor Nederland is dat water van oudsher benut is - zowel offensief als defensief - ter
verdediging van het land. Vanaf de tijd van de Nederlandse vrijheidsstrijd is water regelmatig en
veelzijdig gebruikt ter verdediging en overheersing. Zo moesten de Spaanse troepen in 1573
hun beleg van Leiden opgeven omdat de omgeving geïnundeerd werd. In de loop der tijd
werden plannen ontwikkeld om op systematische wijze een verdedigingslinie te ontwikkelen op
basis van het principe van inundatie. In 1672 kwam deze tot stand: de (oude) Hollandse
Waterlinie, later gevolgd door de Grebbelinie (1742) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815).
Het noordoosten van Nederland beschikte over een natuurlijke waterlinie. Het Boertanger Veen
op de grens tussen Groningen en Duitsland vormde een moeilijk doordringbaar moerasgebied.
Met behulp van verschillende dijksystemen (leidijken) werd het veen nat gehouden. De vesting
Boertange - een hoogtepunt uit de geschiedenis van de Nederlandse vestigingbouw - vormde
het centrum van dit verdedigingssysteem. In Zuid-Holland en Zeeland werd langs de zeegaten
een fortenlinie gebouwd. De linie ontstond als een reeks geïsoleerde versterkingen tijdens de
Nederlandse vrijheidsstrijd en kreeg pas aan het einde van de 18e eeuw een karakter van
samenhangende verdedigingslinie (Van de Ven, 1993). En tot in de 20e eeuw werd nog
voortgebouwd aan de Stelling van Amsterdam.

UXLPWHOLMNH�YHUVFKHLGHQKHLG�LQ�ZDWHUNHQPHUNHQ
Ruimtelijk gezien heeft het (omgaan met) water geleid tot per landschapstype kenmerkende
elementen en structuren. Een kort overzicht (zie kader) laat zien dat water niet alleen
kenmerkend is voor laag Nederland maar ook in de hoger gelegen delen een belangrijke rol
speelt.
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KHXYHOODQG� afwisseling hoog/laag met karakteristieke vegetatie en beplanting, akkers, hellingbossen,
beekdalen en droogdalen; kleine wateren zoals vloedgraven, beken, veedrinkpoelen, visvijvers, bronnen,
natuurlijke plasjes en brandputten; oudste nederzettingen in de rivierdalen, recentere op de plateaus
]DQGJHELHG� afwisseling nat/droog met karakteristieke vegetaties en beplantingtypes, beeksysteem
(grote delen van de beeksystemen in Oost-Nederland zijn aangelegd); veedrinkplaatsen, brandkuilen in
esdorpen; pleistocene verschijnselen door de relatie land, landijs en water (pingo-ruïne, sandr, stuwwal)
KRRJYHHQ�RQWJLQQLQJV�JHELHG� geometrisch patroon van ontginningsassen: monden en wijken,
restanten levend hoogveen
ULYLHUHQJHELHG� grote en kleine rivieren, uiterwaarden (met richels, banken en strangen) en binnendijks
gebied, winter- en zomerdijken, stroomruggen en komgronden, (reserve)waterkeringen, wielen, donken,
grienden, voormalige stroombeddingen, eendenkooien, forten, riviersteden
]HHNOHLJHELHG� kreken, oude en jonge zeekleipolders, opeenvolgende bedijkingen, gradiënten van zout,
brak en zoet water, kwelders, kreekruggen, terpen, burchtheuvels, de Westfriese Zeedijk, zijldorpen;
zoetwatervoorziening: hollestellen, drinkputten
ODDJYHHQJHELHG� indeling in waterstaatkundige eenheden en waterniveaus: boezem, bovenland en
droogmakerijen; veenplassen, legakkers en petgaten; rivieren die hoger liggen dan het omringende land;
landscheidingskaden, tiendwegen, grienden, pestbosjes en eendenkooien
GURRJPDNHULMHQ� verschillen tussen oude en jonge West-Nederlandse droogmakerijen (de geometrische
verkaveling van Beemster, Schermer (gulden snede!), IJsselmeerpolders en Friese Veenpolders), eigen
karakter van restanten bovenland, ringvaarten, ringdijken en molengangen
NXVW]RQH� lineaire opbouw: duinen, strandwallen, strandvlakten; vaartsystemen in afgezande gebieden;
nauwkeurige waterbeheersing van de bollenculturen op geestgronden; duinrellen, grens zoet-zout
JURWH�ZDWHUHQ� verschillen in maat en schaal, kunstmatige overgang van land en water (Deltawerken,
Afsluitdijk); afgesloten zee-armen: belangrijke wetlands binnen Europa, zoutwatergetijdegebieden: de
Waddenzee en de Oosterschelde; echte estuaria zijn slechts de Eems en de Westerschelde behorende
tot de laatste brakwatergetijdenlandschappen van Europa.

�� 9ULM�QDDU�1RWD�/DQGVFKDS���������S����������

��� KHW�LQWHQVLHYH�DJUDULVFKH�JURQGJHEUXLN

Het Nederlandse landelijke gebied is ook in grote mate het product van langdurig, intensief en
gebiedsspecifiek agrarisch gebruik. Samen met ingrepen ten behoeve van de waterbeheersing
heeft dit geleid tot een zeer gevarieerd, ‘man-made’ landschap.

SUHKLVWRULH
Over het samenspel van natuur en cultuur vanaf de vroegste bewoning geven het bodemarchief
en prehistorische landschapselementen informatie. De meeste prehistorische sporen zijn te
vinden in Limburg (op de hoger gelegen, vruchtbare lössgronden), Drenthe (beschutte ligging
ten opzichte van de zee en overvloedige oerbossen) en het rivierengebied (natuurlijke
vervoersas en ideaal voor de visserij). De eerste tekenen van menselijke aanwezigheid in
Nederland zijn vuurstenen, gevonden in een steengroeve van de Belvédère bij Maastricht
(250.000 v. Chr.).

Pas aan het einde van de laatste ijstijd (tegen 12.000 v. Chr.) was er sprake van een constante
menselijke bewoning (De Voogd, 1998). De oudste kano van Europa - een uitgeholde
dennenboomstam - is gevonden in Pesse, Drenthe (6.500 v. Chr.). Nederland was makkelijk
bereikbaar, zowel over zee als via de rivieren en kwam in contact met de meeste culturen uit de
westelijke prehistorie, zoals het trechterbekervolk (hunebedden in Drenthe), het klokbekervolk
(grafheuvels van Drenthe tot aan de Maas) en Keltische en Germaanse stammen in Brabant en
Zeeland. Rond 500 v.Chr. kwamen Friezen uit het huidige Noord-Duitsland zich in het noorden
van ons land vestigen en bouwden terpen tegen het stijgende water.

5RPHLQVH�LQIUDVWUXFWXXU��GH�HHUVWH�NHUNHQ�HQ�NORRVWHUV��.DUROLQJLVFKH�EHVWXXUVYRUPHQ
De noordgrens van het Romeinse rijk werd aan het begin van onze jaartelling - na pogingen om
de Friezen onder Romeinse heerschappij te krijgen - op de Rijnas (de limes) gevestigd, waar
deze driehonderd jaar lag. De Romeinen legden een dicht net van landwegen,
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verbindingskampen, kanalen en een aantal garnizoenen aan, waaruit Heerlen, Maastricht,
Nijmegen, Utrecht en Voorburg ontstonden. Bovendien hebben de Romeinen het aantal
cultuurplanten aanzienlijk uitgebreid en landbouwgrond ontgonnen. In Zuid-Limburg zijn de
‘centuriates’ - percelering uit de Romeinse tijd - nog op de kaart te herkennen en zijn bij
archeologische opgravingen Romeinse villa’s ontdekt (Romein, 1973 en De Pater, 1989). Met de
volksverhuizingen na 400 na Chr. was de Romeinse overheersing in Nederland voorbij en werd
Nederland overgeleverd aan de rivaliteit tussen Franken, Friezen en Saksen. Vanuit Brittannië
werden zendelingen naar Friesland gestuurd (zoals Willibrord en Bonifatius) en de eerste kerken
en kloosters ontstonden. Met name de kloosters speelden een belangrijke rol in de ontginning
en de allereerste inpolderingen.

Met Karel de Grote, die van 768 tot 814 regeerde, kwam Nederland onder een gezag dat door
christendom en feodaliteit werd gekenmerkt. Gouwen, bestuurd door vertegenwoordigers van de
vorst, vormden de basis van het nieuwe landsbestuur. Het grondgebied werd verdeeld in drie
bisdommen: Luik, Utrecht en Munster. Deze nieuwe orde gaf mogelijkheden voor
bevolkingsgroei en economische opbloei. De Friese terpen, de Hollandse kust en de Rijnvallei
werden opnieuw bewoond. Bloeiende handel leidde tot groei van onder andere Dorestad (nu
Wijk bij Duurstede). Tijdens de negende en de tiende eeuw domineerden de Noormannen de
regio. Vanuit versterkte forten (zoals Asselt in Limburg) trokken de Noormannen de rivieren op
en plunderden de omgeving.

KHW�DJUDULVFK�FXOWXXUODQGVFKDS
Na het verdwijnen van de Noormannen in de 11e eeuw ontstond een nieuwe bestuurlijke orde
van gewestelijke landheren (zoals de hertog van Brabant, de graaf van Holland en de bisschop
van Utrecht) en kon een nieuwe economische bloeiperiode intreden. Het traditionele grootgrond-
bezit verdween uit grote delen van het land, behalve Brabant en Limburg, de vrije boerenstand
groeide en veel ‘woeste’ gronden - zoals heide- en moerasgebieden - werden ontgonnen.

De wijze waarop de ontginningen
plaatsvonden varieerde sterk van
streek tot streek, afhankelijk van
natuurlijke omstandigheden en
maatschappelijke factoren. In het
rivierengebied trad de uitbreiding van
het akkerland op langs de flanken
van de oeverwallen en de
stroomruggen. Pas na de bedijkingen
in de12e eeuw werd het gebruik van
de lager gelegen gronden mogelijk. In
het oostelijk zandgebied ontstond de
marke-organisatie om het gebruik
van de heide en van andere
gemeenschappelijke gronden - ten
behoeve van beweiding,
strooiselwinning en afplaggen - te
reguleren.
In Drenthe was de marke-organi-
satie bijzonder hecht. Het daaruit
ontstane esdorp rond een brink met
daaromheen de essen (akkers)
omgeven door houtwallen en weide-
en hooilanden in het beekdal is nog
te herkennen. In de zandgebieden
met een minder sterke marke-organi-
satie ontstonden
eenmansnederzettingen met
huiskampen, die door afsplitsing
konden uitgroeien tot
boerderijzwermen (Hendrikx 1998;
De Pater 1998).

ZDQGHOHQ��RQWVSDQQHQ�FRQWDFW�PHW�KHW�ODQGHOLMNH
Nederland is - met Engeland, Duitsland en de
Scandinavische landen - een land waar men van oudsher
veel wandelt. Kerkepaden, molenpaden en tiendwegen zorg-
den voor een dooradering van het landelijk gebied. In
Nederland is het ommetje op zondagmiddag met het hele
gezin in bos, hei of langs het weiland populair, met
eventueel een bezoek aan het pannenkoekenhuis. Daardoor
is er veel contact tussen stad en land. Dit in tegenstelling tot
de Zuid-Europese landen, waar men weinig wandelt, zeker
niet buiten de stad. En ook wijkt het Nederlandse patroon af
van dat van andere wandelnaties met een traditie van lange-
afstand-wandelen voor natuurgenieters: grandes
randonnées, public footpaths, vandringsleder. Het
Nederlandse landelijk gebied is de laatste decennia voor
wandelaars op veel plaatsen ontoegankelijker geworden. Dit
lijkt een tijdelijke terugval: nu is er weer veel aandacht voor
oude en nieuwe ontsluitingen.
De wandelaar kan zich laten begeleiden door gidsen over
flora, fauna, streekgeschiedenis, specifieke wandelgidsen,
literaire wandelingen, kunstreisboeken en verslagen van
wandelingen door bekende schrijvers/opvoeders als
Berninck, Craandijk, Leclercq, Van Eeden, Van Schendel,
Nescio, Heimans en Thijsse. Lemaire (1997) vraagt zich af
of het authentieke wandelen aan het verdwijnen is met de
verarming van het cultuurlandschap. Onder authentiek
wandelen verstaat hij onder andere een activiteit die tegelijk
passiviteit in zich draagt, het belangeloze aandacht geven,
in stilte verwijlen met gevoel voor de betekenis van plaatsen
en plekken. Dit wandelen is verbonden met een bepaalde
beleving van ruimte, landschap en het zich bewegen. Deze
beleving verandert en is vervangen door een turbulente
wereld, grote mobiliteit en andere ervaring van tijd en ruimte.
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Aan het begin van de 11e eeuw gaven de graven van Holland, de bisschoppen van Utrecht en
andere gewestelijke landheren stukken veen onder voorwaarden uit aan vrije kolonisten tegen
betaling van erfpacht of cijns geregeld in ‘copen’. In andere delen van het laagveengebied
werden veel minder regels in acht genomen waardoor een veel onregelmatiger
bewoningspatroon ontstond. Door turfwinning ontstonden grote watervlakten, die bij
stormvloeden, zoals de Elisabethvloed in 1421, een groot gevaar bleken te zijn. In de
welvarende 16e en 17e eeuw probeert men land terug te winnen. In de 17e eeuw is ruim 97.000
hectare land gewonnen. Kapitaal uit de stad maakt het mogelijk grote droogmakerijen en
inpolderingen te realiseren. Niet alleen in Noord- en Zuid-Holland, maar ook in de Gronings-
Drentse veengebieden, waar een geometrisch patroon van wijken en vaarten met daartussenin
percelen levend hoogveen ontstaat. De 17e eeuw is ook de eeuw van de buitenplaatsen en de
landhuizen met zichtassen en stinzeflora. De 19e eeuw brengt technische ontwikkelingen met
zich mee - met name het stoomgemaal - waardoor grote watervlakten zoals de
Haarlemmermeer kunnen worden drooggelegd. In hoog Nederland worden veel ‘woeste
gronden’ ontgonnen voor land- en bosbouw.

'H�HV�YDQ�'ZLQJHORR�(Drenthe), het stukje Nederland van raadslid Jan van Noord.

µ����(HQ�'UHQWVH�HV�PHW�RQPLVNHQEDDU�PRGHUQ�DJUDULVFK�JHEUXLN��GH�WHHOW�YDQ�PDwV�HQ
VFKDSHQKRXGHULM� QDDVW� HONDDU�� +HW� XLW]LFKW� RS� GH� NHQPHUNHQGH� NHUNWRUHQ� YDQ
'ZLQJHORR�JHHIW�DDQ�GLW�SODDWMH�HHQ�JHKHHO�HLJHQ�NDUDNWHU��%LM�KHW�QDGHUHQ�SHU�DXWR�
WRXULQJFDU�� RS� GH� ILHWV�� WH� SDDUG�� PHW� SDDUG� HQ� ZDJHQ� RI� WH� YRHW�� YDQDI� HONH
WRHJDQJVZHJ�QDDU�KHW�ODQGHOLMN�JHOHJHQ�GRUS�'ZLQJHORR�URHSW�GH�WRUHQ�PHW�GH�XL�DOV
KHW� ZDUH� HHQ� LHGHU� HHQ� KDUWHOLMN� ZHONRP� WRH�� =RZHO� GRUSVEHZRQHUV� DOV� WRHULVWHQ
PyHWHQ�KHW�YRHOHQ������KLHU�LV�KHW�JRHG�WRHYHQ�¶
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SODWWHODQGVERXZNXQVW
Nederland heeft bouwkundig gezien een eigen karakteristiek ontwikkeld, die regionaal
gedifferentieerd is: de variëteit aan water- en windmolens, de verschillende boerderijtypen, de
landgoederen en buitens die per regio en periode van ontstaan een andere gedaante hebben
gekregen en de kenmerkendheid van de vestingswerken, kastelen en kerken. Dankzij de veel
voorkomende aanwezigheid van klei kent Nederland van oudsher een traditie van
baksteenbouwkunst (Ozinga, 1945). De zorg om het verdwijnen van het unieke van de
bouwkundige waarden is van alle tijden, aldus Jans (1945) in een studie over oude boerderijen
in Drenthe: µ+RH]HHU� HHQ� LQQHUOLMNH� YHUQLHXZLQJ� YDQ� RQ]H� SODWWHODQGVERXZNXQVW� QRRGLJ� LV�� HQ
KRH]HHU� HU� GH� NUDFKWHQ� LQ� RQV� ODQG� YRRU� DDQZH]LJ� ]LMQ�� ]H� ]DO� LQ� RQV� ODQG� QLHW� GRRUEUHNHQ�
YRRUGDW�GH�SODWWHODQGHUV��WHQPLQVWH�GH�EHVWHQ�HUYDQ��KHEEHQ�OHHUHQ�LQ]LHQ��KRH�YHUGZDDVG�]LM�DO
MDUHQ�DDQVORIWHQ�DFKWHU�GH� VOHFKWVWH� YRRUEHHOGHQ� XLW� GH� VWDG�� WRW� VFKDGH� YRRU� GH�ZDDUGLJKHLG
YDQ�GHQ�ERHUHQVWDQG�HQ�GH�VFKRRQKHLG�YDQ�RQV�SODWWHODQG¶�
Ook de moderne tijd heeft een op zichzelf kenmerkende wijze van bouwen opgeleverd door de
grootte van bouwpercelen, materiaalkeuze,  inrichting van de wijken en doorzonwoningen. Maar
deze is vaak niet regio-specifiek en minder kenmerkend voor het platteland in het algemeen.

.HQPHUNHQGH�DJUDULVFKH�EHERXZLQJ�µ����/DQJH�WLMG�KHHIW�GH�ERXZVWLMO�YDQ�GH�DJUDULVFKH�EHERXZLQJ�HHQ
EHODQJULMNH�ELMGUDJH�JHOHYHUG�DDQ�KHW�VWUHHNHLJHQ�NDUDNWHU�YDQ� ODQGHOLMNH�JHELHGHQ��6LQGV�GH�NRPVW�YDQ
PRGHUQH�VWDOYRUPHQ�DOV�KXLVYHVWLQJVV\VWHHP�YRRU�GH�YHUVFKLOOHQGH�GLHUVRRUWHQ�LV�VWHHGV�PLQGHU�VSUDNH
YDQ� HHQ� VWUHHNHLJHQ� NDUDNWHU� YDQ� GH� DJUDULVFKH� EHERXZLQJ�� 'HV� WH� RSYDOOHQGHU� LV� KHW� GDW�� ELM� KHW
YHUERXZHQ� WRW� QLHXZH� ZRRQ�� RI� ZHUNEHVWHPPLQJ� YDQ� EHVWDDQGH� ERHUGHULMHQ� GLH� KXQ� DJUDULVFKH
EHVWHPPLQJ� KHEEHQ� YHUORUHQ�� GH� RRUVSURQNHOLMNH� ERXZVWLMO� YHHODO� ZRUGW� JHKDQGKDDIG�� *HOHW� RS� KHW
WRHQHPHQG� DDQWDO� EHGULMIVJHERXZHQ� GDW� DDQ� GH� ODQGERXZSUDNWLMN� ZRUGW� RQWWURNNHQ�� LV� KHW� YRRU� GH
DDQWUHNNHOLMNKHLG�YDQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�YDQ�JURRW�EHODQJ�GDW�JHPHHQWHEHVWXUHQ�DDQ�GLW�NZDOLWHLWVDVSHFW
DDQGDFKW�EOLMYHQ�EHVWHGHQ�ELM�KHW�YHUOHQHQ�YDQ�ERXZYHUJXQQLQJHQ�¶��-DQ�YDQ�1RRUG�
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YRRUEHHOGHQ�YDQ�NHQPHUNHQ�YHUERQGHQ�DDQ�KHW�VDPHQVSHO��QDWXXU���FXOWXXU�SHU�ODQGVFKDSVW\SH�
KHXYHOODQG� heischrale en kalkgraslanden, beekdalmoerassen, bron- en hellingbossen, meidoornhagen,
knotbomen, hoogstamboomgaarden, mergelgroeven, terrassen en rivierdalen; löss- en
rivierterrasontginningen; buitenplaatsen, kastelen, kasteelterreinen, historische zichtassen, watermolens,
holle wegen, en daarmee verbonden plant- en diersoorten als zinkviooltje, orchideeën, libellen, padden,
eikel-, hazel- en grote bosmuis, vleermuizen en de das
]DQGJHELHG� houtwallen en -singels, wildwallen, lanen, grenswallen, sprengen, molenbeken, kamp-
ontginningen, essen, heide- en veenontginningen; hunebedden, grafheuvels, omwallingen van
prehistorische akkertjes, ijzerkuilen, walburchten, schansen en burchtheuvels; buitenplaatsen en kastelen
met zichtassen; karakteristieke boerderijen, schaapskooien, tabaksschuren, watermolens; historische
verbindingen zoals hessen- en postwegen, veedriften en kerkepaden, en de daarmee verbonden plant-
en diersoorten als de cantharel, libellen, salamanders, kikkers, havik, sperwer, korhoender en ortolaan
KRRJYHHQ�RQWJLQQLQJV�JHELHG� geometrisch patroon van vaarten en wijken, restanten levend hoogveen,
rechthoekige percelering, langgerekte dorpen; bruggen, sluizen, schipperswoningen
ULYLHUHQJHELHG� rivierbandijken, stroomruggen met onregelmatige strokenpercelen, kromakkers en
hoogstamboomgaarden, komgronden met weiland, uiterwaarden met eendenkooien,
zandwinning(splassen), kleiwinning en steenbakkerijen met planten en dieren, aangepast aan
overstroming, erosie en sedimentatie, zoals ooibossen, grienden, knotwilgen en rugstreeppadden
]HHNOHLJHELHG� drasse hooi- en weilanden, wateren, bermen en dijken; diverse ontginningspatronen in
Friesland, Groningen, West-Friesland en Zuidwest-Nederland; oude en jonge zeekleipolders; terpen,
burchten en vluchtheuvels; historische borgen en boerderijen met erfbeplanting, zilte vegetatie,
weidevogels, plevieren, grote stern en visdief, lepelaars, ganzen, smienten, hazen en noordse woelmuis
ODDJYHHQJHELHG� de veenweidegebieden van Friesland, Noordwest-Overijssel, Waterland en Zuid-
Holland-Utrecht; langgerekte dorpen, cope-ontginningen, stroken verkaveling, gerende, knikkende en
gebogen percelen; kerkepaden, (verlaten) erven, huisterpen, kerkhoven, kasteelterreinen, buitenplaatsen
(Vecht, Amstel), rietgedekte boerderijen; wegen, kaden, met kenmerkende planten, beplantingen en
diersoorten: perceelsranden, grienden, pestbosjes, eendekooien en rietkragen, met dotterbloem, gele lis,
krabbescheer; grutto, scholekster, kievit, tureluur
GURRJPDNHULMHQ� maatvoering van wegen, waterlopen, verkaveling en beplanting; oudere en jongere
West-Nederlandse droogmakerijen, de IJsselmeerpolders - met de Oostvaardersplassen - en de Friese
Veenpolders, ringvaarten, ringdijken en molengangen, met soorten als aalscholver en ooievaar
NXVW]RQH� duinen, hofsteden, houtsingels, zandwallen, schurvelingen, tuunwallen, ‘geesten’, de
zeedorpenlandschappen met onregelmatige ontginningen, vaartsystemen in de afgezande gebieden: een
variatie aan abiotische kenmerken en de daarmee samenhangende grote rijkdom aan plant- en
diersoorten: wulp, zilvermeeuw, vos en konijn, vleermuizen
JURWH� ZDWHUHQ� aardkundige processen en contrasten zout-brak en zoet water zijn de basis voor
soortenrijkdom en belangrijke wetlands binnen Europa; zoutwatergetijdegebieden: de Waddenzee en de
Oosterschelde hebben een geheel eigen karakter door landaanwinning, mosselcultuur en buitendijkse
archeologische resten; echte estuaria: Eems en de Westerschelde; en de Noordzee: biologisch rijke
bodemflora en -fauna, zeevogels en -zoogdieren (de zeehond).
� ���9ULM�QDDU�1RWD�/DQGVFKDS��������HQ�1DWXXUEHOHLGVSODQ�������

VFKHLGLQJ�YDQ�QDWXXU��HQ�ODQGERXZJHELHGHQ
Door de landbouwcrisis rond 1880 werd de overheid zich bewust van de noodzaak van het
stimuleren van landbouwonderwijs, -voorlichting en -onderzoek. In korte tijd nam het gebruik van
kunstmest sterk toe, kwamen betere plantenrassen beschikbaar en trad er specialisatie op. Aan
het einde van de 19e eeuw worden nieuwe organisaties opgericht die de
ontginningswerkzaamheden en de bebossing moeten begeleiden: de Nederlandse
Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kreeg domeingronden in beheer en
ging heide en zandverstuivingen voor bebossing aankopen. Voorafgegaan door de oprichting
van de Vereniging Natuurmonumenten en de eerste natuuraankoop - het Naardermeer - werden
vanaf 1907 ook door de staat natuurgebieden aangekocht en als staatsnatuurmonument
beheerd, zoals de Muy op Texel. Vanaf eind vorige eeuw ontstonden meerdere verenigingen
gericht op natuurbescherming. In 1932 werden deze organisaties gebundeld in de
Contactcommissie voor Natuurbescherming, die het initiatief nam tot een inventarisatie van het
voornaamste natuurschoon van Nederland. In 1939 verschijnt een dergelijk overzicht van meer
dan 700 gebieden. Die inventarisatie bood aanknopingspunten voor het beleid en de
aankoopstrategie van de overheid.

Vanaf de jaren ’40 komt het cultuurlandschap in de belangstelling mede door de activiteiten van
Cleyndert, Benthem en Westhoff (Van der Windt, 1995). Met de toenemende bewustwording
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van de milieu-effecten van de landbouw ontstaan vanaf de zeventiger jaren nieuwe organisaties,
die voorstander zijn van een meer integrale benadering van landbouw, milieu, natuur en
landschap, zoals de Stichting Natuur en Milieu en het Centrum voor Landbouw en Milieu.
Geconstateerd wordt dat het agrarisch grondgebruik van nu - door rationalisering en
loskoppeling van de specifieke invloeden en beperkingen van de omgeving - niet langer
verscheidenheid, maar juist uniformering in de hand werkt.
De verschillende bedrijfsstijlen in de landbouw leveren een verrijkende bijdrage aan de
verscheidenheid van het landelijk gebied en in de bewustwording van identiteit (Van der Ploeg et
al., 1996). Landbouwers streven heel verschillende doelen na bij het uitoefenen van hun beroep.
Het model van ‘de economisch rationeel handelende boer’ is als bedrijfsstijl belangrijk, maar
zeker niet het enige; het is er één temidden van andere. Bedrijfsstijlen blijken vaak een
duidelijke relatie te hebben met de karakteristieke kenmerken van een streek, en zijn daarmee
een belangrijk onderwerp in het typeren van de identiteit van het Nederlandse landelijk gebied.

VDPHQZHUNLQJ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
De hier gegeven schets van het samenspel tussen natuur en cultuur in Nederland laat een ont-
wikkeling zien van steeds verdergaande dominantie en beheersing van de natuur door de mens.
Door zijn technische, economische en organisatorische vormgeving heeft de natuur zich moeten
aanpassen en is steeds verder teruggedrongen en verarmd. Thans wordt gezocht naar nieuwe
vormen van beheer van het natuurlijk en cultureel erfgoed en ontwikkeling van nieuwe waarden
daar waar de oude verloren zijn gegaan. Er vinden verschillende vormen van natuurontwikkeling
plaats en regionaal zoeken maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, milieu en
landbouw naar nieuwe samenwerkingsvormen, zoals milieucoöperaties en verenigingen voor
agrarisch natuurbeheer.

���� GH�VWHGHOLMNH�GRPLQDQWLH�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

Nederland is vanaf de 13e eeuw snel verstedelijkt. Door de internationale en koloniale handel
werd dit nog verder versterkt. De Lage Landen waren vanaf de 15e eeuw het meest verstedelijkt
van alle Europese landen ten noorden van de Alpen. De ruimtelijke ordening was daarbij
kenmerkend en is dat nog steeds. Bebouwing vond vaak geconcentreerd en op de relatief hoge
plekken plaats: verspreide bebouwing was alleen op de zandgronden mogelijk. Waterlinies,
rivierwater en ‘vrije schootsvelden’ dwongen lange tijd tot het onbebouwd laten van gebieden.

VWDG�HQ�ODQG�RS�UHJLRQDDO�QLYHDX
De wisselende oriëntatie van de handel - in de Hanzetijd op Noordwest Europa, in de Gouden
Eeuw op de overzeese gebieden - heeft zijn weerslag gehad op de bloeiperioden van de steden
in Nederland en daarmee ook op het landelijk gebied eromheen. De stedelijke economie werd
bepalend voor de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling, niet alleen in de steden zelf
maar ook in het omliggende landelijk gebied. Het resultaat van dit proces is een grote
verscheidenheid in de relatie tussen stad en landelijk gebied per provincie.
Kenmerkend was dat de verstedelijking niet - zoals in andere landen - gepaard ging met
ontvolking van het platteland. In de loop van de 19e eeuw is de bevolking van zowel de steden
als het platteland verdubbeld. Het platteland werd omgevormd, bewerkt en bewoond met geld
en macht vanuit de stad. Romein verwoordde dit proces als volgt:� µ'H�PHQV�PDJ�GDQ�ZHO�GH
VWDG� KHEEHQ� JHVFKDSHQ�� MXLVW� KHW� VWDG�VFKHSSHQ� KDG� KHP� KHW� µSODQQHQ¶� HQ� GDDUPHH� RRN� GH
KHUVFKHSSLQJ�YDQ�KHW�SODWWHODQG�JHOHHUG�� ������+HW�SURFHV�]RX�EHSDOHQ�GDW�KHHO�GH�EHVFKDYLQJ
HHQ�VWHGHOLMNH�NDUDNWHU�]RX�GUDJHQ��6WHGHOLMNKHLG�EHSDDOGH�LQ�GH�ORRS�YDQ�GH���H�HQ�GH���H�HHXZ
GH�QRUP¶ (uit: Dijs en Groen, 1990).  De relatie tussen stad en land in ons land is daardoor zeer
karakteristiek en uniek in Europees verband, zoals ook de ruimtelijke ordening als geheel. De
mogelijkheid om steden en nederzettingspatronen vanaf het begin te kunnen opbouwen, zoals in
Flevoland, heeft Nederland als ruimtelijke ordenaar en inrichter nog extra bekendheid gegeven.
Nederland is een land van middelgrote en kleine steden. Het landelijk gebied is overal dichtbij.
Vanuit het landelijk gebied zijn dorpen en steden over het algemeen op relatief korte afstand te
bereiken. De afstand tussen steden en dorpen is veel korter dan in andere landen, de
maatvoering van de percelen (ook van bouwpercelen) is kleiner, in grote delen van ons land is
het nooit echt donker of stil en op veel plaatsen is de horizon te zien.
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+HW�2XG�5HHPVWHU]DQG�(Hoge Veluwe),�het stukje Nederland van voorzitter Henk Vonhoff

µ���� &HQWUDDO� LQ� 1HGHUODQG� OLJW� HHQ� JHELHG� GDW� LQ� RQ]H� WXPXOWXHX]H� WLMGHQ� HHQ� ZDUH
RDVH�YDQ�UXVW�HQ�UXLPWH� LV��:LH� LQ�1DWLRQDDO�3DUN�GH�+RJH�9HOXZH�GH�GRRGORSHQGH
ZHJ�QDDU�KHW�%RVMH�YDQ�6WDI�LQVODDW�HQ�GDDU�RP�]LFK�KHHQ�NLMNW��NLMNW�LQ�HHQ�RQHLQGLJH
YHUWH��1DWXXUOLMN��HHQ�KRJH�WHOHIRRQWRUHQ�LQ�GH�ULFKWLQJ�YDQ�2RVWHUEHHN�PRHW�KLM�RI�]LM
QHJHUHQ��0DDU�DQGHUV�LV�KLHU�HHQ�FRQIURQWDWLH�PHW�GH�QDWXXU�PRJHOLMN�GLH� MH�HHQV�WH
PHHU� GRHW� EHVHIIHQ� KRH� ULMN� KHW� 1HGHUODQGVH� ODQGVFKDS� LV�� :LH� YDQ� 2XG�5HHPVW
JHQLHW�� NDQ� ]LFK� RRN� iQGHUH� ODQGVFKDSSHQ� YRRU� GH� JHHVW� KDOHQ� GLH� ]R� JHZHOGLJ
RQGHUGDN�ZHWHQ�WH�ELHGHQ�DDQ�GH�UXLPWH�LQ�RQV�ODQG�¶

VWDG�HQ�ODQG�RS�(XURSHHV�HQ�QDWLRQDDO�QLYHDX
Verstedelijking en stedelijke dominantie zijn voor Nederland typerende dominante krachten.
Stedelijke en landelijke gebieden roepen verschillende gevoelswaarden op. De steden zijn
vooral knooppunten van economische, culturele en bestuurlijke activiteiten en daar is verbinding
met de rest van de wereld. Hoewel in Nederland het landelijk gebied altijd sterk georiënteerd is
geweest op de steden, hebben de landelijke gebieden van oudsher ook een meer arcadische,
op de eigen regio gerichte oriëntatie: het paradijs in Nederland?
In een van de brainstormsessies ter voorbereiding van dit advies, werd dit zo uitgedrukt: µ$OV
NLQG�JURHLGH�LN�RS�LQ�7XUNLMH�ELQQHQ�GH�PRVOLPFXOWXXU��'RRU�PLMQ�RPD�ZHUG�LN�LQJHZLMG�LQ�GH�,VODP
HQ�NUHHJ�GDDUELM� YHUKDOHQ� WH�KRUHQ� RYHU� GH� EHWHNHQLV� YDQ� KHW� SDUDGLMV� HQ� GH� KHO�� ,N� NUHHJ� WH
KRUHQ�GDW�DOV� LN�PH�JRHG�JHGURHJ�]RX� LN�XLWHLQGHOLMN� LQ�KHW�SDUDGLMV�NRPHQ�� µ0DDU�KRH�]LHW�KHW
SDUDGLMV�HU�GDQ�XLW¶�YURHJ�LN�RPD��µ+HW�LV�JURHQ�HQ�HU�EORHLHQ�RYHUDO�EORHPHQ¶��]HL�RPD��1D�YHOH
MDUHQ�NZDP�LN�YRRU�KHW�HHUVW�LQ�1HGHUODQG��+HW�YOLHJWXLJ�ODQGGH�RS�6FKLSKRO��HQ�ZDW�LN�]DJ�ZDV
HHQ� JURHQ� ODQG� YRO� PHW� EORHPHQ�� 'LW� PRHVW� KHW� SDUDGLMV� ]LMQ�� (Q� YHUYROJHQV� EHODQGGH� LN� LQ
5RWWHUGDP������HQ�GDW�]DJ�HU�KHHO�DQGHUV�XLW�¶
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De kosmopolitane steden verwijzen naar
het opgenomen zijn in een Europese en
wereldorde, terwijl in veel landen
kenmerken van de landelijke gebieden
en plattelandscultuur deel uitmaken van
een regionale en nationale identificatie.
Zo is de Eiffeltoren - beeldmerk van
Parijs - gebouwd voor een
ZHUHOGtentoonstelling en is Frankrijk als
geheel verbonden met wijn(bouw),
Franse kaas en Bourgondisch
(plattelands)leven.
Ook in Nederland is zo’n polariteit
zichtbaar. De Euromast in Rotterdam en
het Vredespaleis in Den Haag zijn
beeldmerken die verwijzen naar een
Europese en internationale orde. De
nationale identiteit is echter sterk
verbonden met beeldmerken als
klompen, kaas, molens en tulpen, en
verhalen, zoals over het temmen van
natuurkrachten: de watersnoodramp in
1953, Deltawerken en inpolderingen en
andere kenmerken die naar landelijke
gebieden verwijzen.
Onze steden hebben al eeuwen een
eigen identiteit, mede bepaald door de al
vroeg in de middeleeuwen ontstane
onafhankelijkheid, met grote groepen
vrije burgers. Zo ontstonden karakteris-
tieke steden die sterk verschillen van
steden die elders onder centraal gezag
tot stand kwamen, zoals Parijs, Rome of
Berlijn. In Nederlandse steden ontbreekt
het machtsvertoon van brede boulevards
en grootschalige monumenten.

GH�ILHWV�DOV�QDWLRQDDO�YHUYRHUPLGGHO
Fietsen is in Nederland zo gewoon dat bijna niemand
zich realiseert hoe karakteristiek dat juist is. De fiets
komt overal ter wereld voor. Intensief gebruik is
echter kenmerkend voor vlakke en dicht bevolkte
landen zoals Nederland, Denemarken, delen van
China en Zuid-oost Azië. Nederlanders maken in
Europa op bijzondere wijze gebruik van de fiets,
doordat vrijwel iedereen één of meer fietsen bezit en
door het brede en intensieve gebruik: niet alleen -
zoals in veel landen - voor recreatieve doeleinden
maar ook voor woon-werk-verkeer, boodschappen
doen, kinderen naar school en crèche brengen, de
hond uitlaten en als vervoermiddel met fietstassen,
ingenieuze bagagedragers en fietskarren. De ‘Insight
Guide’ voor Nederland (Catling, 1991) stelt: ‘By hiring
one you join in the life of the nation’. Johan ten Hove
(1998) memoreert in een artikel in Trouw over de
Nederlandse identiteit: ‘De fiets hoort bij de identiteit
van de Nederlander. Bij z’n nuchterheid, z’n
soberheid en ook wel bij het calvinistische ‘in het
zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen.’
Nederland kent met Denemarken de meeste fietsen
per inwoner in Europa. Het zijn beide vlakke landen.
Nederland kent een uitgestrekt netwerk van meer dan
10.000 km fietspad (Catling, 1991) en circa 13
miljoen fietsen (CBS, 1998). In de Nederlandse
ruimtelijke ordening vormt de fiets nog steeds de
maat voor een wenselijke woon-werk-afstand, al
wordt de fiets slechts door een fractie daadwerkelijk
als enige transportmiddel voor het woon-werk-verkeer
gebruikt. De fiets hoort in het Nederlands
(stads)landschap thuis: de eenzame fietser tegen de
wind in op de dijk, de uitgezette fietsroutes met be-
schrijvingen van het landschap en de overvolle
fietsrekken voor stations, scholen en kantoren. Het
zijn allemaal beelden die heel herkenbaar zijn voor
Nederland.

Dat landelijke gebieden en steden een zo verschillende - complementaire - bijdrage aan de
nationale identiteit leveren, moet uitgebuit worden. Een natie heeft immers zowel een naar
binnen gerichte als een naar buiten gerichte oriëntatie nodig.

Ook in de toekomst zal in Nederland sprake zijn van een stedelijke dominantie in het landelijk
gebied. De vorm waarin die tot uiting komt verandert, zoals deze in de loop der tijd steeds
veranderde. De stedelijke opvattingen over inrichting en gebruik gaan de agrarische
ontwikkelingen steeds meer sturen. Ook wordt het landelijk gebied de woonplaats van steeds
meer stedelingen, hetgeen ruimtelijk en in cultureel opzicht tot veranderingen leidt.
In de relatie stad en landelijk gebied is het bewaken van het contrast tussen stad en landelijk ge-
bied, evenals van de identiteit van zowel de overgangszone als van de entree tot steden en
dorpen, een punt van zorg. Dit vraagt om meer dan alleen het sturen van de bouwvolumes in het
kader van het compacte stad-beleid. Zo is de ‘witte schimmel’ (in wit baksteen opgetrokken
wijken aan de rand van steden en dorpen) velen een doorn in het oog. Het is kenmerkend voor
een bepaalde periode van bouwen in Nederland, maar geeft op lokaal en regionaal niveau geen
informatie over het unieke van het gebied en de betreffende locatie. De ontmoeting tussen stad
en land zoals die vorm krijgt in de stads- of dorpsrand, zal met zorg moeten worden omgeven.
Dat geldt zowel voor het bewaken en herstellen van bestaande kwaliteiten als het toevoegen van
nieuwe. Dit vraagt niet alleen aandacht voor datgene waardoor het ene gebied zich onderscheidt
van het andere, maar evenzeer voor de randen, overgangen en contrasten.
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HHQ�JOREDOH�VFKHWV�YDQ�GH�UHODWLH�VWDG�HQ�ODQGHOLMN�JHELHG�SHU�SURYLQFLH
*URQLQJHQ��Van oudsher is de stad Groningen een handelsstad, opgenomen in het handelssysteem van
de Hanzesteden; vanaf eind 16e eeuw centrum voor turfwinning en turftransport en verzorgend voor een
groot ommeland met zelfstandige grote boeren met statige boerderijen - vaak ‘kop-hals-romp’-type - en
een ‘stedelijke cultuur’. ‘Stad’ domineerde alle overige nederzettingen in de provincie.
)ULHVODQG��In de vroege middeleeuwen kende het Friese kustgebied een hogere bevolkingsdichtheid dan
het huidige kerngebied en in de 16e eeuw waren er in Friesland elf relatief kleine steden. De boeren
waren sterk onafhankelijk, maar niet, zoals in Groningen, op één stad gericht. De bouwboerderijen en de
‘greidboerderijen’  zijn kenmerkend voor de Friese boerderijbouw.
'UHQWKH��De stedelijke ontwikkeling heeft - op Coevorden na - tot de 50-er en 60-er jaren op zich laten
wachten. Kenmerkend voor de nederzettingsstructuur zijn esdorpen, met een variatie aan
boerderijbouwvormen, waaromheen collectief ontgonnen akkerbouwcomplexen lagen en waar ‘gewaarde
boeren’ het gebruiksrecht op hadden.
%UDEDQW�� *HOGHUODQG� HQ� 2YHULMVVHO�� Deze provincies kenden in de 16e eeuw al veel handelssteden
gelegen aan de Zuiderzee en aan de grote rivieren Rijn, Maas en IJssel (voor een deel Hanzesteden) en
regionale centra op kruispunten van belangrijke doorgaande routes. Kerkelijk en feodaal grootgrondbezit
met horige boeren kwam voor naast het collectieve bezit van de esdorpen en de vrije boeren van de
kampenontginningen en (in Brabant) de kransakkerdorpen. Binnen deze provincies zijn regio’s te
onderscheiden met duidelijk eigen identiteit, zoals Twente, Achterhoek, Betuwe, Midden-Brabant en De
Peel.
1RRUG��HQ�=XLG�+ROODQG��8WUHFKW�HQ�=HHODQG��Vanaf de 16e eeuw verschoof de stedelijke ontwikkeling
van de Hanzesteden langs de IJssel en vanuit Antwerpen naar het westen van Nederland. De
ontdekkingsreizen en de handel met de overzeese gebieden gaven een internationale uitstraling aan de
steden. Er ontstonden veel (kleine en relatief grote) onafhankelijke steden in een ommeland, dat soms
zeer behoudende trekken kon (en kan) hebben (bijvoorbeeld de  Krimpener- en Ablasserwaard). Een
variatie aan boerderijvormen, ontginningsvormen en grondeigendomsverhoudingen komt naast elkaar
voor.
/LPEXUJ�� Van oudsher kent Limburg een stedelijke ontwikkeling langs de Maas en op knooppunten van
wegen verbonden aan de Romeinse tijd, de Hanze en wisselend bestuur (Duits, Staats, betrokken in de
Belgische kwestie). Dit geeft (nu nog) een wat onafhankelijke houding ten opzichte van het ‘Haagse’.
Mede vanwege de onveiligheid in deze grensstreek ontstond een gesloten boerderijvorm om een
binnenplaats heen, versterkte boerderijen en kastelen.
)OHYRODQG�� Hier is een nieuw netwerk van verzorgende kernen gecreëerd, met een functie naar het
ommeland. In de Noordoostpolder werd Emmeloord de centrale, in het midden gelegen kern. In deze
ontworpen omgeving hebben de voormalige eilanden Urk en Schokland hun eigen karakter bewaard. In
de Flevopolders kwamen de kernen - veel minder, maar grotere - aan de randen te liggen: Lelystad,
Dronten en Almere. Deze kernen hebben een belangrijke opvangfunctie voor Amsterdam.
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���LGHQWLWHLW��GH�EHWpNHQLV�YDQ�GH�RPJHYLQJ

In hoofdstuk 3 werd beschreven hoe het omgaan met water, het intensieve agrarische gebruik
en de verstedelijking in de loop der tijd de huidige verscheidenheid hebben gevormd. Ook de
betekenis die aan gebieden wordt gegeven - de identiteit - komt tot stand in een
maatschappelijke context: FXOWXXU�� HFRQRPLH�� LQVWLWXWLHV� HQ� PDFKW zijn bepalend. Tegen die
achtergrond moet:
• het besef groeien van de culturele inbedding van het begrip identiteit
• tegemoet worden gekomen aan de - mede in economische opzicht relevante - behoefte aan

een sterke identiteit van plaatsen en regio’s
• het complex van machtsfactoren en instituties zodanig worden beïnvloed dat uniformering en

identiteitsverlies worden voorkomen.

�����GH�SDUDGR[�YDQ�LGHQWLWHLW

PDDWVFKDSSHOLMNH�EHODQJVWHOOLQJ�JURHLW
Er is een toenemende maatschappelijke belangstelling voor landelijke gebieden waar te nemen,
binnen Nederland en in Europa als geheel. In Nederland is die betrokkenheid altijd vrij zakelijk
geweest. De ‘Blut und Boden’- gedachte van het nationaal-socialisme heeft weerstand
opgeroepen tegen verwijzingen naar het landschap als ‘heimat’ en betrokkenheid bij het
Nederlands landschap is daarom lange tijd ontkend. In bijvoorbeeld Engeland daarentegen is
het landschap een bron van trots en verbondenheid met het eigen land. Nu groeit ook in
Nederland een bredere maatschappelijke betrokkenheid bij ontwikkelingen in de landelijke
gebieden: natuurontwikkeling, het ontdekken van de geschiedenis van het landschap, de
belangstelling voor streekeigen producten, de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in eigen
land, de kenmerkendheid van dorpen, boerderijen en andere bouwwerken al dan niet in hun
landschappelijke context en het wonen en werken op het platteland. De brede culturele en
maatschappelijke belangstelling voor het Nederlandse landschap komt ook tot uiting in
bijvoorbeeld de themakeuze voor de Boekenweek 1998, literaire wandelroutes (wandelen in de
voetsporen van Rembrandt) en tentoonstellingen, zoals van de Nederlandse
landschapsschilderingen en -tekeningen uit de 17e - 19e eeuw.

LGHQWLWHLW�YDVWOHJJHQ��]RZHO�QRRG]DNHOLMN�DOV�RQPRJHOLMN
Identiteit betekent volgens Van Dale (1992) onder meer ‘eenheid van wezen’. In de klassieke
oudheid sprak men van de ‘genius loci’, de godheid of ‘levensverwekkende geest’ van een plek
(een bron, een woud, een rivier), waarmee men bij bouwactiviteiten rekening diende te houden.
Bouwen en inrichten heeft zich steeds meer losgemaakt van de eigenschappen van ‘de plek’.
Tegenwoordig is de vraag steeds dringender om daar wél rekening mee te houden. Er is een
zoeken naar en een betrokkenheid bij de ruimtelijke verscheidenheid van de omgeving, een
verlangen naar identiteit. Identiteit vormt immers de basis voor het (her)kenbaar zijn.
Identiteit grenst af én maakt communicatie en uitwisseling mogelijk. Identiteit is een ‘reflectief
project’ (Giddens, 1991): reflectie en problematiseren van identiteit is nodig om identiteit
kenbaar te maken, maar door identiteit kenbaar te maken verliest het zijn vanzelfsprekendheid
en oorspronkelijkheid. Hierin schuilt ‘de paradox van identiteit’: het vastleggen van identiteit is
namelijk zowel noodzakelijk als onmogelijk. Noodzakelijk om kenbaar en communiceerbaar te
zijn. Onmogelijk omdat identiteit een kwaliteit heeft van ‘er zijn’ op een vanzelfsprekende en niet
vast te leggen wijze. Elke welomschreven uitdrukkingsvorm van identiteit is slechts een
momentopname in een continu proces en mensen voelen zich dan ook vaak ongemakkelijk als
identiteit aan de orde komt (Burgess, 1997).

Identiteitsvorming kan gezien worden als een stabiliserende functie in een veranderlijke wereld:
identiteit geeft het verleden als het ware toekomst. Identiteit kan echter ook een bron zijn van
conflict, en identiteitsbeelden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van onderlinge
machtsverhoudingen. Zo is stigmatiseren een middel om de identiteit van een tegenstander in
negatieve zin te beïnvloeden (Pinxten et al., 1998).
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LGHQWLWHLW��LQVSLUDWLH�YRRU�YHUDQGHULQJ�PHW�JHYRHO�YRRU�GH�RPJHYLQJ
Het al te strak vasthouden aan identiteitskenmerken uit het verleden kan tot preoccupatie met
dat verleden leiden, die vernieuwing tegenhoudt, identificatie en betrokkenheid bij anderen
belemmert en cohesie in de weg staat. De identiteitssymbolen - iconen - passen dan niet meer
in de werkelijke situatie maar je komt er niet vanaf. Zo zijn in het buitenland klompen en molens
nog steeds kenmerkend voor het Nederlandse landelijk gebied, terwijl de vanzelfsprekende
inbedding in de Nederlandse plattelandscultuur allang niet meer aan de orde is. Identiteit kan
opgelegd worden en dienen om macht te legitimeren. Maar identiteit kan ook een defensief
karakter hebben tegenover een als bedreigend ervaren buitenwereld. Tenslotte kan identiteit
leiden tot reflectie en stimuleren tot actie en verandering (zie kader).

OHJLWLPHUHQGH�LGHQWLWHLW��collectieve identiteit opgelegd door de dominante instituties in de samenleving
aan individuen en groepen om de eigen macht uit te breiden of te versterken
GHIHQVLHYH� LGHQWLWHLW�� collectieve identiteit� gegenereerd door minderheidsgroepen die in een positie
verkeren waarin ze ontkend of gestigmatiseerd worden en die door het opbouwen van een defensieve
identiteit proberen te overleven en/of een eigen niche te creëren
UHIOHFWLHYH� LGHQWLWHLW�� collectieve identiteit� opgebouwd als inspiratiebron voor emancipatie uit een
achterstandssituatie, met een transformatie van de samenleving en nieuwe verhoudingen als doel.

9ULM�QDDU�&DVWHOOV�������

Omgaan met de verscheidenheid van het Nederlandse landelijke gebied vraagt reflectie en
gevoeligheid: openstaan voor cultuurhistorie, ecologie, ruimtegebruik en het specifieke karakter
dat hierdoor ontstaat. Niet het opleggen en legitimeren van een van boven af opgelegde
identiteit of een defensieve houding tegenover veranderingen is nodig, maar een sensibiliteit
voor lokale omstandigheden en kwaliteiten waardoor het ene gebied zich van het andere onder-
scheidt.

�����LGHQWLWHLW�HQ�FXOWXXU

De samenleving is sterk gerationaliseerd en verwetenschappelijkt. Het accent ligt op
economische efficiëntie, rechtvaardige verdeling van de welvaart en technologisering als basis
van vooruitgang. De niet-rationele, niet-doelmatige en niet-technische notie van cultuur en
identiteit is verwaarloosd (Burgess, 1997). Schama zoekt in ‘Landscape and Memory’ (1995)
naar een tegenwicht voor de in de Westerse samenleving overheersende rationaliteit:� µ� ���LI� WKH
HQWLUH�KLVWRU\�RI�ODQGVFDSH�LQ�WKH�:HVW�LV�LQGHHG�MXVW�D�PLQGOHVV�UDFH�WRZDUGV�D�PDFKLQH�GULYHQ
XQLYHUVH��XQFRPSOLFDWHG�E\�P\WK��PHWDSKRU�DQG�DOOHJRU\��ZKHUH�PHDVXUHPHQW��QRW�PHPRU\�� LV
WKH� DEVROXWH� DUELWHU� RI� YDOXH��ZKHUH� RXU� LQJHQXLW\� LV� RXU� WUDJHG\�� WKHQ�ZH� DUH� WUDSSHG� LQ� WKH
HQJLQH� RI� VHOI�GHVWUXFWLRQ�� $W� WKH� KHDUW� RI� WKLV� ERRN� LV� WKH� VWXEERUQ� EHOLHI� WKDW� WKLV� LV� QRW� WKH
ZKROH�VWRU\�¶

WRHQHPHQGH�EHODQJVWHOOLQJ�RS�YHUVFKLOOHQGH�QLYHDXV
Er is thans een herleving van de belangstelling voor cultuur - en niet alleen wat betreft het
landschap - en als onderdeel daarvan ook voor identiteit. Daarvan kan een bindende en
inspirerende werking uitgaan op verschillende niveaus. Cultuur moet geen pantser tegen
verandering zijn, maar ruggengraat in de ontwikkeling, een inspiratiebron om verder te gaan. De
aandacht moet zich daarbij niet beperken tot de bijzonderheden: ook in het alledaagse, dat is
doordrongen van gedeelde waarden, normen en opvattingen,  komt de eigen cultuur tot uiting.

FXOWXXUEHOHLG�LQ�1HGHUODQG
De actuele discussie over cultuur en architectuur komt tot uitdrukking komt in Pantser of
Ruggengraat, Cultuurnota 1996-2000 (1996) en De architectuur van de ruimte (1996). In het
beleid ten aanzien van het landelijk gebied is daarvan nog weinig merkbaar. Waar identiteit wél
een plaats heeft veroverd (landschapsbeleid) werkt dit onvoldoende door op het
uitvoeringsniveau. Sectorale domeinvorming vormt een belemmering voor culturele verrijking in
het landelijk gebied (Van den Aarsen, 1997 en Herngreen, 1997). In het Belvédère-project van
OCW, LNV en VROM wordt een rijksvisie op cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijk beleid voor-
bereid. Het project sluit waar mogelijk aan op bestaand beleid en lopende planontwikkeling
(Haartsen en Walter, 1998). In een bijdrage aan dit project pleit Dauvellier (1997) voor
cultuurbeleid/historie als vierde pijler onder de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en Herngreen
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pleit voor integratie van de culturele dimensie in het natuurbeleid: µGH� QDWXXU� LV� HHQ
FXOWXXUYHUVFKLMQVHO��HHQ�VHOHFWLHYH�FRGHULQJ��HHQ�DUWHIDFW�HQ� LQ�HHQ�SOXUDOLVWLVFKH�FXOWXXU�PRHW
RRN�KHW�RPJDDQ�PHW�QDWXXU�SOXUDOLVWLVFK�]LMQ¶�

'H�.RUWHQKRHIVH�SODVVHQ, het stukje Nederland van raadslid Peter Nijhoff.

µ����7XVVHQ�9HFKW�HQ�*RRL��LQ�GH�RRVWIODQN�YDQ�KHW�*URHQH�+DUW�OLJW��KHW�ODQG�YDQ
1HVFLR� HQ� *DEULsO�� GH� .RUWHQKRHIVH� 3ODVVHQ�� 7XUIVWHNHUV�� ULHWVQLMGHUV� HQ
EURRGYLVVHUV�KHEEHQ�KHW�VLQGV�GH�0LGGHOHHXZHQ�YRUP�JHJHYHQ�HQ�HU�HHQ�NDULJ
EHVWDDQ� JHYRQGHQ�� /DWHU� ZHUG� GLW� ERWDQLVFK� HQ� RUQLWKRORJLVFK� NURRQMXZHHO
HLJHQGRP�YDQ�GH�9HUHQLJLQJ�1DWXXUPRQXPHQWHQ��6LQGVGLHQ�NDQ�LHGHUHHQ�HU�SHU
NDQR��URHLERRW�RI�RS�GH�VFKDDWV�JHQLHWHQ�YDQ�KHW�VWHHGV�ZLVVHOHQGH�ODQGVFKDS�
ZDDULQ�GH�VFKHYH�WRUHQ�YDQ�GH�HLQG���H�HHXZVH�NHUN�YDQ�.RUWHQKRHI�HHQ�RYHUDO
]LFKWEDDU� EDNHQ� LV�� $OV� OHGHQ� YDQ� GH� 1-1�� GH� 1HGHUODQGVH� -HXJGERQG� YRRU
1DWXXUVWXGLH�� RUJDQLVHHUGHQ� ZLM� LQ� GH� QDRRUORJVH� MDUHQ� ZHHNHQGV� LQ
MHXJGKHUEHUJ� µ'H�.DUHNLHW¶� HQ� URHLGHQ�RP]LFKWLJ� WXVVHQ�GH�ZDWHUOHOLHV� HQ� JHOH
SORPSHQ�GRRU��RS�]RHN�QDDU�]ZDUWH�VWHUQ�HQ� URHUGRPS��/DWHU� OHHUGHQ�ZLM� RQ]H
NLQGHUHQ� VFKDDWVHQ� LQ� GLW� RQYHUJDQNHOLMNH� ODQGVFKDS�� ZDDU�ZRONHQOXFKWHQ� ]LFK
VSLHJHOHQ��µOH�GRXEOH�FLHO¶�]RDOV�1HVFLR�VFKUHHI�

3DXO�*DEULsO�� FRORULVW� YDQ�GH�+DDJVH�6FKRRO��ZDV�RPVWUHHNV������NZDUWLHUPDNHU�YRRU�HHQ�VWURRP�YDQ
VFKLOGHUV�HQ�GLFKWHUV�GLH�KHW�NDUDNWHULVWLHNH�YHUYHQHUVGRUS�.RUWHQKRHI�RQWGHNWHQ��epQ�YDQ�]LMQ�OHHUOLQJHQ�
%HUQDUG� $�� YDQ� %HHN� ������������ VFKLOGHUGH� HU� YDQXLW� HHQ� URHLERRW� GLW� GRHN� µ6FKLOGHUVSODV� PHW
ZDWHUOHOLHV¶��GDW�QX�EHKRRUW�WRW�GH�FROOHFWLH�YDQ�GH�JHPHHQWH�µV�*UDYHODQG�¶
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LQWHUQDWLRQDDO�FXOWXXUEHOHLG
Het in opdracht van 8QHVFR door de Wereldcommissie voor Cultuur en Ontwikkeling
geschreven rapport ‘Onze creatieve verscheidenheid’ (1993) kiest als centrale stellingname:
‘Economische ontwikkeling die niet geworteld is in cultuur kan nooit tot duurzame ontwikkeling
leiden’. Cultuur, als basis voor betrokkenheid en identiteit, wordt gezien als de belangrijkste
kracht om een nieuwe gevoel van betrokkenheid en nieuwe manieren van samenleven te
creëren. Mensen kunnen zowel tot een lokale of micro-regionale culturele groep behoren als tot
een gemeenschap van burgers. Hiermee wordt de doelstelling van behoud van cultuurgoederen
(zoals de werelderfgoedlijst) verbreed tot cultuur als basis van ontwikkeling (Unesco, 1993).
Voortaan verschijnt er tweejaarlijks een Wereld Cultuurrapportage (Unesco, 1998).
In de�(XURSHVH�8QLH is in 1992 met het Verdrag van Maastricht het Europees burgerschap en
het versterken van de betrokkenheid van burgers bij de Europese eenwording onderwerp van
beleid geworden. Dit betekent actief beleid voor de bescherming van het natuurlijk en cultureel
erfgoed, zolang dat niet leidt tot marktverstoring. Cultuur wordt daarmee ondergeschikt gemaakt
aan economie, dit in tegenstelling tot de visie van Unesco. De EC heeft in mei 1998 een voorstel
voor een eerste kaderprogramma voor cultuur (2000-2004) uitgebracht dat nu ter bespreking en
vaststelling bij het Europees Parlement en de Raad ligt. Dit moet richting geven aan een
alomvattende en transparante aanpak van cultureel optreden, met inbegrip van programmering
en financiering. Dit als antwoord op uitdagingen van deze tijd: versnelling van de opbouw van
Europa, mondialisering, de informatiemaatschappij, de werkgelegenheid en sociale samenhang.
De 5DDG� YDQ� (XURSD voert een actief beleid in het bevorderen van de gedachte van een
Europees burgerschap en het stimuleren van culturele verscheidenheid. Een van de acties is het
stimuleren van het creëren van culturele routes door Europa, waardoor verbindingen dwars door
Europa heen worden gelegd, informatie over kunst, cultuur, religie en landschap wordt
uitgewisseld en bewustwording van de culturele wortels wordt gestimuleerd. De Raad voor
Europa heeft in Sofia in 1995 de Pan-Europese Bio- en Landschapsdiversiteitsstrategie vastge-
legd. Het belang van de implementatie van deze strategie is in 1998 in Aarhus opnieuw
bevestigd

�����LGHQWLWHLW�HQ�HFRQRPLH

Markt en plaats hoorden oorspronkelijk bij elkaar. Producten, herkomst en handel vormden
vaste geografische combinaties maar zijn nu letterlijk uit elkaar gegroeid. De ‘global village’ heeft
zijn intrede gedaan. Thans vindt er een herontdekking plaats van het belang van lokale
gemeenschappen en de betekenis van plaatsen (genius loci). Identiteit zal binnen het dominante
reguleringssysteem van economie een plaats moeten veroveren. Dat hoeft echter niet alleen op
basis van ‘zachte’ kwaliteitsargumenten. Ook economen ontdekken de regionale en lokale ge-
bondenheid van productiefactoren. Er ontstaan nieuwe regionale clusters van economische
activiteiten, ‘hot spots’ zoals Silicon Valley en Baden-Württemberg. De sociaal-culturele en
regionale factoren worden uitermate belangrijk (Zukin, 1991 en Stopford, 1998).
Gerenommeerde organisaties zoals de OECD besteden steeds meer aandacht aan de
economische betekenis van cultuurlijke en natuurlijke waarden (Sallard, 1998). In studies over
vestigingsklimaat, toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid en het imago van producten blijkt het
belang van natuur- en cultuurwaarden als ‘label’ of identiteit van een gebied.

De economie is een belangrijke regulerende factor in onze samenleving door het mechanisme
van de prijsvorming via vraag en aanbod. Land is een verhandelbaar goed met een - in
Nederland vaak hoge - prijs, waardoor bepaalde vormen van gebruik uitgesloten zijn.
Beschermen en verder ontwikkelen van culturele waarden zal een plaats moeten veroveren
binnen dit reguleringssysteem. Voor het bijzondere wordt vaak wel geld gegenereerd, voor het
gewone en alledaagse is het moeilijker om de waarde te erkennen, te benoemen en vervolgens
ook vast te leggen in waarden die een rol gaan spelen in de besluitvorming. Dit is een terrein in
ontwikkeling. Nieuw is dat de noodzaak om cultuurfactoren mee te laten tellen binnen de
economie niet alleen vanuit de cultuursector wordt aangegeven, maar de laatste jaren ook
vanuit economisch perspectief. Die ontwikkeling verdient ook de aandacht van de politiek.
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�����LGHQWLWHLW�HQ�PDFKW�	�LQVWLWXWLHV

De strijd tegen water bindt én verdeelt Nederland. Het verplichte en dwingende karakter van de
samenwerking en afstemming en de instituties en machtscentra die daaromheen ontstaan zijn,
heeft als tegenpool het stimuleren van grote individualiteit en onafhankelijkheid van de
Nederlander op die terreinen waar de samenwerking níet dwingend is. Bovendien zorgde de
noodzaak van beheersen van natuurlijke processen er voor dat de Nederlanders meer dan
elders in Europa openstonden voor technologisering en schaalvergroting, die tot op heden in het
landschap zijn uitdrukking vindt (De Voogd, 1996 en Romein, 1973).

De verschillende landsdelen en provincies hebben door verschillen in natuurlijke
omstandigheden, in macht- en eigendomsverhoudingen, kerkelijke gezindheid en
bevolkingskenmerken eigenheid gekregen. Het westen van Nederland ontleent zijn huidige
identiteit sterk aan grootschalige ingrepen (zie ook paragraaf 3.1). De waterschappen en
heemraden gaven vanaf de middeleeuwen vorm aan de gezamenlijke strijd tegen het water. De
noodzaak om in de polders en droogmakerijen afspraken te maken over het polderpeil en het
onderhoud van de dijken, sloten en kanalen leidde en leidt nog steeds tot solidariteit en
gemeenschapszin.
In het oosten en zuiden kwamen vanouds feodale structuren voor met landgoederen en vele
kleine boeren (pachters) met kleinschalige structuren als resultaat. In Drenthe daarentegen
waren de machtsverschillen klein. De collectieve macht van de marke kwam daar tot uiting in
het onbebouwd blijven van de woeste gronden. In het Groningse kleigebied draagt het huidige
landelijke gebied nog steeds de kenmerken van het grootgrondbezit (Hofstee, 1981).

Machtsverdeling en instituties - en regionale verschillen daarin, mede als gevolg natuurlijke
omstandigheden - hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van verscheidenheid en
identiteit. Zo hadden in de 20e eeuw het rijk en de landbouwcoöperaties in Nederland een
centrale rol in het vormen en omvormen van het landelijk gebied, waarbij ook de
landinrichtingsdienst, rijkswaterstaat, de waterschappen, de landbouwvoorlichting en de
Rabobank een rol speelden. De schaalvergroting heeft niet alleen rechtstreeks invloed gehad op
het landschap maar heeft ook de mogelijkheden voor grootschalige ingrepen in de vorm van
steden- en wegenbouw mogelijk gemaakt. En nog steeds vinden ontwikkelingen en
identiteitsvorming niet in een maatschappelijk vacuüm plaats. Instituties, machtsverhoudingen
en communicatie bepalen de wijze waarop collectieve identiteiten tot stand komen en de
mogelijkheid om daar op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Intenties kunnen goed zijn
maar stuiten op onmogelijkheden op het uitvoeringsniveau. Verkokering, verschotting en
verstarring belemmeren het ontstaan van een levende identiteit van het landelijk gebied (Van
den Aarsen, 1997 en Herngreen, 1996). Om het proces van uniformering en identiteitsverlies te
keren zijn institutionele veranderingen nodig.
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.RHSHOGUHHI�ODQGJRHG�µ'H�0RHUHQ¶ (Noord-Brabant), het stukje Nederland van raadslid Ella ter Kuile.

��� 'H� IRWR� ODDW� HHQ� NRHSHOWMH� ]LHQ� DDQ� KHW� HLQGH� YDQ� HHQ� PRRLH� EHXNHQODDQ�� GH
NRHSHOGUHHI��'H�GUHHI�]DO�EHJLQ������]LMQ�DDQJHOHJG�WHJHOLMN�PHW�GH�ERXZ�YDQ�KHW
KXLV�� 9DQXLW� KHW� KXLV� ORRS� MH� GXV� GRRU� GH]H� GUHHI� QDDU� KHW� NRHSHOWMH�� 0LMQ
YRRUJHVODFKW� GURQN� GDDU� WKHH� HQ� ]HWWH� GH� NORNNHQ� JHOLMN� QDDU� GH� NHUNWRUHQ� YDQ
%UHGD�GLH�MH�PHW�HHQ�YHUUHNLMNHU�YDQXLW�KHW�NRHSHOWMH�NRQ�]LHQ�
+HW�ELM]RQGHUH�YDQ�GH�EHXNHQGUHHI�LV�GDW�]HOIV�GH�'XLWVHUV�KHP�JHVSDDUG�KHEEHQ
LQ�GH�RRUORJ��'H�NZDOLWHLW�YDQ�GH�EHXNHQ�QDP�QD�GH�RRUORJ�GRRU�RXGHUGRP�HFKWHU
]LHQGHURJHQ�DI�HQ�KHW�ZHUG�JHYDDUOLMN�]H�QRJ�ODQJHU�WH�ODWHQ�VWDDQ��2P�PLMQ
JURRWYDGHU�WH�RQW]LHQ�ZHUG�PHW�NDSSHQ�HQ�KHUSODQWHQ�JHZDFKW�WRW�KLM�LQ�����
RYHUOHHG��$QQR������LV�KHW�ZHHU�HHQ�PRRLH�GUHHI�JHZRUGHQ�¶

'H�2XGH�%XLVVH�+HLGH (N.B.) µ����$OV�NLQG�OLHSHQ�ZH�PHW�ODDU]HQ�DDQ�LQ�GH�YHQQHQ�YDQ�GH�HQH�SRO�QDDU
GH�DQGHUH��9DQ�WLMG� WRW� WLMG�JLQJ�HU� LHWV�PLV�HQ�GDQ�KDGGHQ�ZH�HHQ�ROLHSRRW��$OV� MH�DDQ�KHW�HLQG�YDQ�GH
ZLQWHU�ELM�GH�YHQQHQ�NZDP�KRRUGH�MH�KHW�µJUXWWR�JUXWWR�JUXWWR¶�YDQ�RSYOLHJHQGH�JUXWWR¶V��2RN�ZXOSHQ�ZDUHQ
YRORS� DDQZH]LJ�� 1D� GH� RRUORJ� YLHOHQ� GH� YHQQHQ� GRRU� SHLOYHUODJLQJ� GURRJ� HQ� GH� JUXWWR¶V� HQ� ZXOSHQ
YHUGZHQHQ��(LQG� MDUHQ� ¶��� KHEEHQ�ZH�PHW� VWHXQ� YDQ� KHW�:HUHOG1DWXXU)RQGV� HHQ� EHJLQ� JHPDDNW�PHW
KHUVWHO� YDQ�KHW�ZDWHUSHLO� HQ�RRN� KHW�ZDWHUVFKDS� KHHIW� QX�ZHHU� SHLOYHUKRJLQJHQ� GRRUJHYRHUG�¶� �(OOD� WHU
.XLOH�
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LQWHUPH]]R��GH�NQRS�PRHW�RP

,Q� 1HGHUODQG� ]LMQ� WKHPD¶V� YHUERQGHQ� PHW� KDQGHOVZDUHQ� �NORPSHQ�� NDDV�� � WXOSHQ�� HQ� YHUKDOHQ� RYHU
WHPPHQ�YDQ�QDWXXUNUDFKWHQ��JHEUXLN�YDQ�pQ�VWULMG� WHJHQ�KHW�ZDWHU��HQ�RUGHQHQ�YDQ� ODQG� �'HOWDZHUNHQ�
LQSROGHULQJHQ��PROHQV�� LQWHUQDWLRQDDO� NHQPHUNHQG�� 'H]H� RQGHUZHUSHQ� YHUZLM]HQ� QDDU� VWDG� pQ� ODQG�� GH
KDQGHO�LQ�DJUDULVFKH�JRHGHUHQ�HQ�GH�LQYHVWHULQJHQ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�ZHUGHQ�LPPHUV�YHHODO�YDQXLW�GH
VWDG�DDQJHVWXXUG��,Q�DQGHUH�ODQGHQ�GUDJHQ�MXLVW�GH�µRQJHUHSWH�QDWXXU¶��KHW�RQW]DJ�YRRU�QDWXXUNUDFKWHQ�HQ
KHW�JHURPDQWLVHHUGH�ODQGOHYHQ�ELM�DDQ�GH�QDWLRQDOH�LGHQWLWHLW��,Q�1HGHUODQG�LV�QDWXXU�HHQ�FXOWXXUSURGXFW�
QDWXXUNUDFKWHQ�]LMQ�LQ�EHGZDQJ�HQ�µKHW�ODQGOHYHQ¶�KHHIW�QLHW�GH]HOIGH�LG\OOLVFKH�ELMNODQN�DOV�LQ�YHHO�DQGHUH
ODQGHQ��1HGHUODQG�LV�HHQ�ODQG�YDQ�µQXW�HQ�QRRG]DDN¶��DOGXV�6LMPRQV��LQ��)HGGHV�HW�DO���������

2QGDQNV�GLW�DOOHV�RYHUKHHUVHQGH�YDQ�KDQGHO�HQ�EHKHHUVHQ�EHVFKRXZW�����YDQ�GH�1HGHUODQGHUV� µYHHO
YDULDWLH� LQ� ODQGVFKDSSHQ¶� DOV� HHQ� SOXVSXQW� YDQ� 1HGHUODQG� �53'�� ������� (U� LV� VSUDNH� YDQ� HHQ
VSDQQLQJVYHOG�� +HW� JHULFKW� ]LMQ� RS� KDQGHO� HQ� EHKHHUVHQ� JHHIW� DOV� KHW� ZDUH� HHQ� YULMEULHI� YRRU
RQWZLNNHOLQJHQ�HQ�GH� UHJLRQDOH�YHUVFKHLGHQKHLG� tQ� ODQGHOLMNH�JHELHGHQ� �� LQFOXVLHI�GH�PHHUGLPHQVLRQDOH
EHWHNHQLV�HUYDQ���NRPW�GRRU�GLH�GRPLQDQWLH�RQYROGRHQGH�XLW�GH�YHUI��/DQGHOLMNH�JHELHGHQ�]LMQ� LQ�1HGHU�
ODQG� �� LQ� WHJHQVWHOOLQJ� WRW� LQ� YHHO� DQGHUH� (XURSHVH� ODQGHQ� �� PHHU� DDQ� YHUDQGHULQJ� RQGHUKHYLJ� GDQ
VWHGHOLMNH��5XLPWHOLMNH� LQJUHSHQ��ZRQLQJERXZ�� LQIUDVWUXFWXXU�HQ�DQGHUH�JURWH�SURMHFWHQ��� LQWHQVLYHULQJ�HQ
VFKDDOYHUJURWLQJ� LQ� GH� DJUDULVFKH� SURGXFWLH� HQ� YHUDQGHULQJHQ� LQ� KHW� ZDWHUEHKHHU� OHLGHQ� WRW� JURWH
YHUDQGHULQJHQ�� /DQGHOLMNH� JHELHGHQ� GUHLJHQ� KXQ� RRUVSURQNHOLMNH� YHUZHYHQKHLG� PHW� ORNDOH
RPVWDQGLJKHGHQ�� JHVFKLHGHQLV� HQ� JHEUXLNHQ� WH� YHUOLH]HQ�� 7RFK� NHQW� 1HGHUODQG� QRJ� YHHO� ELM]RQGHUH
SOHNNHQ�

+HW�JHULFKW�]LMQ�RS�KDQGHO�HQ�EHKHHUVHQ�LQ�1HGHUODQG�KDQJW�VDPHQ�PHW�FXOWXXU��FDOYLQLVPH�HQ�HFRQRPLH�
+HW� KHHIW� JHOHLG� WRW� HHQ� ODQGHOLMN� JHELHG�PHW�RSHQ�� YHU]RUJGH�� HYHQZLFKWLJH� ODQGVFKDSSHQ� GLH� NDSLWDDO
YHUWHJHQZRRUGLJHQ� LQ�GH�EUHGH� ]LQ� YDQ�KHW�ZRRUG��+HW�1HGHUODQGV� ODQGHOLMN� JHELHG� LV� KHHO� KHUNHQEDDU
YRRU�EXLWHQODQGHUV��KHW�LV�HHQ�JHWHPG�ODQGVFKDS��GRRU�GH�PHQV�JHGRPLQHHUG��$OOHV�LV�PLQVWHQV�HHQ�NHHU
UXLOYHUNDYHOG��HU�LV�RYHUDO��LQYORHG�YDQ��EHERXZLQJ��GUXNWH��JHOXLG��VWDQN�HQ�GH�JURQG�LV�SURGXFWLHJRHG�RS
HHQ�PDQLHU�GLH�RQV�JRHG�XLWNRPW��'LW�KHHIW�RRN�JHOHLG�WRW�XQLIRUPHULQJ��YHUVQLSSHULQJ�HQ�LGHQWLWHLWVYHUOLHV�
'H� JHYRHOLJKHLG� YRRU� KHW� JHZRQH� HQ� YDQ]HOIVSUHNHQGH� HQ� KHW� DDQ� ORNDOH� RPVWDQGLJKHGHQ� JHERQGHQH
JDDW�YHUORUHQ�GRRU�WRHQHPHQGH�UDWLRQDOLVHULQJ�HQ�YHU]DNHOLMNLQJ��+HW�LV�GH�YUDDJ�RI�GH�EHHOGYRUPLQJ�QLHW
]DO� �PRHWHQ�� YHUDQGHUHQ�� (U� LV� YDQ� YHOH� NDQWHQ� HHQ� URHS� RP� FXOWXXU�EHOHLG��� 'RPLQDQWH� WUHQGV� LQ� GH
HFRQRPLH�ZLM]HQ�HURS�GDW�VRFLDDO�FXOWXUHOH�HQ�UHJLRQDOH� IDFWRUHQ�VWHUN� LQ�EHODQJ� WRHQHPHQ�DOV� IDFWRUHQ
GLH� HFRQRPLVFKH� JURHL� JHQHUHUHQ�� 'H� (XURSHVH� HHQZRUGLQJ� VWLPXOHHUW� UHIOHFWLH� RS� GH� EHWHNHQLV� YDQ
FROOHFWLHYH�LGHQWLWHLW�RS�QDWLRQDDO�HQ�UHJLRQDDO�QLYHDX��'LW�YUDDJW�LQVWLWXWLRQHOH�YHUDQGHULQJHQ�ZDDUGRRU�GH
VHFWRUDOH�GRPHLQYRUPLQJ�ZRUGW�GRRUEURNHQ�HQ�VDPHQZHUNLQJ�ZRUGW�JHVWLPXOHHUG�

,Q�GLW�µRP]HWWHQ�YDQ�GH�NQRS¶�SDVW�KHW��KHU�RQWGHNNHQ�YDQ�KHW�JHZRQH�HQ�YDQ]HOIVSUHNHQGH��ZDDUGHQ�GLH
QLHW� UHFKWVWUHHNV� RP� WH� ]HWWHQ� ]LMQ� LQ� KDQGHOVZDDU� HQ� RRN� QLHW� VWHHGV� XLWQRGLJHQ� WRW� JURRWVFKDOLJH
LQJUHSHQ��*HHUW�0DN��������VWHOW�GDW�1HGHUODQG�VORUGLJ�RPJDDW�PHW�]LMQ�JHVFKLHGHQLV��'DW�OLJW�ZHOOLFKW�RRN
YRRU�GH�KDQG�LQ�HHQ�ODQG�ZDDULQ�KDQGHO�HQ�VWULMG�WHJHQ�ZDWHU�]R�DOOHV�RYHUKHHUVHQG�LV�JHZHHVW�
+HW�LV�WLMG�RP�HHQ�RPVODJ�WH�PDNHQ�QDDU�KHW�YHUVWHUNHQ�YDQ�HHQ�KLVWRULVFK�EHVHI��HHQ�UHVSHFW�YRRU
GH�QDWXXUOLMNH�YHUVFKHLGHQKHLG�HQ�HHQ�JHYRHO�YRRU�GH�HVWKHWLHN�YDQ�KHW�DOOHGDDJVH�HQ�JHZRQH��DOV
RQGHUGHHO� YDQ� HHQ� PDUNW�� HQ� HFRQRPLVFKH� RULsQWDWLH� LQ� HHQ� JOREDOLVHUHQGH� VDPHQOHYLQJ�� 1LHW
GDDUDDQ�RQGHUJHVFKLNW��PDDU�HU�GHHO�YDQ�XLWPDNHQG�

=R¶Q�VWHOOLQJQDPH�]DO�ZHHUVWDQG�RSURHSHQ��QLHW�DOOHHQ�YDQXLW�HFRQRPLVFKH�HQ�WHFKQRORJLVFKH��PDDU�RRN
YDQXLW� HHQ�SRVW�PRGHUQLVWLVFKH� LQYDOVKRHN�� ,Q� KHW� SRVWPRGHUQH�ZHUHOGEHHOG� ]RX�JHHQ� SODDWV�PHHU� ]LMQ
YRRU�GH�WUDGLWLRQHOH�URO�YDQ�KHW�ODQGVFKDS��DOV�µOLHX�GH�PpPRLUH¶���$OV�VDPHQOHYLQJ�KHEEHQ�ZH�HFKWHU�GH
YHUSOLFKWLQJ�RP�VWHHGV�RSQLHXZ�GH�ZDDUGH�YDQ�RXG�HQ�QLHXZ�WHJHQ�HONDDU�DI� WH�ZHJHQ��+HW�RXGH�JHHIW
LQIRUPDWLH�RYHU�KRH�PHQVHQ�YURHJHU�PHW�GH�RPJHYLQJ�RPJLQJHQ��NDQ�]HOG]DDPKHLGVZDDUGH�KHEEHQ�HQ
YRUPW�LQ�HON�JHYDO�HHQ�HLQGLJH�UHVHUYH�HQ�QLHW�LQ�GH�ODDWVWH�SODDWV�JHHIW�KHW�ZRUWHOV��2RN�LV�KHW�EHODQJULMN
RP�GH�NRUWH�WHUPLMQ�EHODQJHQ�YDQ�GH�HFRQRPLH�LQ�KHW�OLFKW�WH�]LHQ�YDQ�GH�ODQJH�WHUPLMQ�EHODQJHQ�YDQ�HFR�
ORJLH�HQ�FXOWXXU��1DWXXUOLMNH�YHUVFKHLGHQKHLG�HQ�HFRORJLVFKH�SURFHVVHQ�KHEEHQ�LQWULQVLHNH�HQ�H[WULQVLHNH
ZDDUGHQ� GLH� VOHFKWV� WHQ� GHOH� LQ� HFRQRPLVFKH� WHUPHQ� XLWJHGUXNW� NXQQHQ� ZRUGHQ� �JHQHQUHVHUYRLU�
LQIRUPDWLHZDDUGH��QXWVIXQFWLH���'DW�PDDNW�GLH�ZDDUGHQ�HFKWHU�QRJ�QLHW�PLQGHU�EHODQJULMN�

8LWHLQGHOLMN� ]XOOHQ� ZH� HHQ� KHUYRQGHQ� UHVSHFW� YRRU� GH� HLJHQ� JHVFKLHGHQLV� HQ� GH� QDWXXUOLMNH
YHUVFKHLGHQKHLG�PRHWHQ�YDWWHQ� LQ�HHQ�RSHQ� WRHNRPVWEHQDGHULQJ�HQ�HHQ�QLHXZ�JHYRHO�YRRU�DOOHGDDJVH
VFKRRQKHLG�
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'H�5RHUVWUHHN�(L�, het stukje Nederland van raadslid Koos Koolen.

µ����'H�5RHUVWUHHN�YHUEHHOGW�YRRU�PLM�KRH�HFRQRPLH��HFRORJLH�HQ�FXOWXXU� LQ�RQV
ODQG�KDQG� LQ�KDQG�NXQQHQ�JDDQ�� ,Q�GH]H� YUXFKWEDUH� VWUHHN�� JHYRUPG�GRRU�GH
]DYHOLJH�DI]HWWLQJHQ�YDQ�GH�VWHUN�PHDQGHUHQGH�5RHU��ZRUGW�GH�ULMNH�EHJURHLLQJ
DIJHZLVVHOG� GRRU� JRHGH� ODQGERXZJURQGHQ� HQ� IUDDLH� DXWKHQWLHNH� KRHYHV� RS
KRJHUH�GHOHQ��%LM� WLMG�HQ�ZLMOH� WUHHGW�GH�5RHU�QRJ�EXLWHQ�]LMQ�RHYHUV�PDDU�GRRU
WHFKQLVFKH�PDDWUHJHOHQ�RS�'XLWV�JURQGJHELHG�LQ�QLHW�]XON�HHQ�H[WUHPH�YRUP�DOV
���WRW����MDDU�JHOHGHQ��WRHQ�GDW�NHHU�RS�NHHU�OHLGGH�WRW�VWHYLJH�GLVFXVVLHV�HQ�GH
URHS� RP� EHWHXJHOLQJ� YDQ� GH� ULYLHU�� RRN� RS� 1HGHUODQGV� JURQGJHELHG�� +HW
UHODWLHQRWDEHOHLG�KHHIW� GH� FRQIOLFWSXQWHQ� NXQQHQ�ZHJQHPHQ��9DQGDDJ� GH� GDJ
]LMQ�GH�EHSHUNLQJHQ�GLH�GH� ODQGERXZ�KLHU�GRRU�KHW�QDWXXUOLMNH�NDUDNWHU�YDQ�GH
5RHU�RQGHUYLQGW�YROOHGLJ�JHDFFHSWHHUG�
%HZRQHUV� HQ� JHEUXLNHUV� KHEEHQ� GH� HFRQRPLVFKH� SRWHQWLHV� YDQ� KHW

DDQWUHNNHOLMNH� ODQGVFKDS� RQWGHNW� HQ� GH� ODQGERXZ� LV� QX� EHKHHUGHU� HQ� NUDFKWLJ� SOHLWEH]RUJHU� YDQ� HHQ
YLWDOH���ODQGVFKDSSHOLMN�IUDDLH�5RHUVWUHHN�¶
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� NDQVHQ�HQ�EHGUHLJLQJHQ�YRRU�LGHQWLWHLW  

���� JOREDOLVHULQJ�HQ�LQIRUPDWLVHULQJ

Tegen de achtergrond van de globalisering van de economie, de technologisering en
informatisering van de samenleving én de vorming van een verenigd Europa ontstaan
veranderingen met betrekking tot eigenheid en identiteit. Globalisering en informatisering
transformeren onze samenleving in de richting van een netwerk-samenleving. Er is een
overgang van uitvoerende politiek vanuit één bestuurscentrum naar een politiek vanuit
gedecentraliseerde centra. Strategische economische activiteiten oriënteren zich op
internationale markten en de arbeidsmarkt verandert door flexibilisering en individualisering. Er
ontstaat een burgerschap op nationaal en internationaal niveau, met de verplichtingen die dat
met zich meebrengt. De nieuwe informatietechnologie verandert de gebondenheid aan tijd en
ruimte: er ontstaan niet-plaatsgebonden netwerken die wereldwijd vertakt (kunnen) zijn.
Als reactie komt ook een algemeen zoeken en herwaarderen van eigenheid en identiteit op gang
en groeit de behoefte aan oorspronkelijkheid, binding aan de eigen leefomgeving en wortels in
de eigen cultuur. Er ontstaat groeiende belangstelling voor en ontwikkeling van het belang van
de lokale gemeenschap en de unieke kwaliteiten op het lokale en regionale niveau.

*OREDOLVHULQJ� HQ� LQIRUPDWLVHULQJ� ELHGHQ� NDQVHQ� YRRU� UHJLR¶V� RP� ]LFK� RS� YHOH� PDQLHUHQ� WH
RQGHUVFKHLGHQ� GRRU� KXQ� XQLHNH� NZDOLWHLWHQ� HQ� VSHFLILHNH� SURGXFWHQ�� RP� ]R� HHQ� SODDWV� WH
YHURYHUHQ�RS�GH�ZHUHOGPDUNW��$OV�GH�UHJLR�]LMQ�HLJHQ�LGHQWLWHLW�QLHW�ZHHW�WH�EHKRXGHQ��YHUGZLMQW
GLH�UHJLR�RS�GHQ�GXXU�DOV�KHUNHQEDUH�HHQKHLG�LQ�GH�VWHHGV�XQLIRUPHU�ZRUGHQGH�ZHUHOG�

���� XQLIRUPHULQJ�HQ�VFKDDOYHUJURWLQJ

Het open gaan van de grenzen en de integratie op Europees en internationaal niveau gaan
gepaard met gelijkschakeling en schaalvergroting op vele terreinen: bewegwijzering,
standaardisering van het spoorwegnet, en innovaties op het terrein van bouwen en
cultuurtechniek. Ook op cultureel terrein vindt een homogenisering plaats en een verdergaande
integratie van culturele en etnische minderheden. Schaalvergroting en intensivering van het
ruimtegebruik hebben op nationaal niveau geleid tot uniformering van het landschap,
versnippering van landschappen en leefmilieus, en verlies aan (bio)diversiteit. In de maat van de
open ruimten treedt een duidelijke nivellering op: de schaaluitersten verdwijnen. Zowel de klein-
schalige landschappen als de grote open gebieden nemen in areaal af. De ruimtelijke
verscheidenheid van landschappen met hun cultuurhistorische waarde dreigt verloren te gaan.
Ook het reliëf verandert door verstedelijking, wegenaanleg, bollenteelt, en zand-, grind- en
kleiwinning. Ruilverkavelingen en landbouwkundig gebruik hebben het reliëf op perceelniveau

‘Het streven naar behoud en versterking van een nationale en regionale identiteit is geen reactie op of
verzet tegen de globalisering, noch tegen het ontstaan van een multiculturele samenleving. Het is
daarom ook niet in tegenspraak daarmee en van een of/of keuze is dus geen sprake. Het streven naar
een regionale identiteit - met oorspronkelijke en nieuwe impulsen - is eerder een gezonde manier om
als plattelandsgemeenschap een eigen plaats te creëren binnen een turbulente wereldorde.
Regionale diversiteit moet daarom worden gezien als een ondersteuning van het proces waarbij het
landelijk gebied steeds meer wordt opgenomen in de wereldorde, maar dan op een herkenbare
manier. Dit biedt de volgende mogelijkheden:
• een nationaal en regionaal gezicht als basis voor het ontwikkelen en aanbieden van een

gedifferentieerd toeristisch-recreatief product, binnen het steeds bredere internationale aanbod
• regionale 'streekeigen' producten vormen - juíst op een vraaggestuurde wereldmarkt met

kwaliteitsbewuste consumenten - een belangrijke aanvulling op het assortiment
• regionale ontwikkelingen sluiten nauwer aan en bouwen voort op de bestaande structuren en

waarden, zodat - bij globalisering - een (blijvende) diversiteit in economische, ruimtelijke en sociale
structuren meer kans van slagen heeft.’

8LW��µ7LHQ�YRRU�GH�WRHNRPVW¶��5/*������
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veranderd. De verscheidenheid in het landschap neemt als geheel af. De biodiversiteit gaat
achteruit: het algemene wordt algemener en het zeldzame wordt zeldzamer. Ook in
natuurgebieden is de achteruitgang van de soortenrijkdom niet tot staan gebracht. De
samenstelling van het bos in Nederland wordt echter gevarieerder waardoor de biodiversiteit kan
gaan toenemen. In het stedelijk gebied komt in groene en verruigde gebieden de grootste
soortenrijkdom voor. De oppervlakte daarvan neemt af, mede door het compacte stad-beleid. In
agrarische gebieden is de soortenrijkdom sterk verminderd. Slechts op beperkte schaal zijn
positieve ontwikkelingen te signaleren in het agrarisch cultuurlandschap: braaklegging,
biologische landbouw, ecologisch beheer van bermen en aanleg van landschappelijke
beplantingen en poelen (RIVM et al., 1997 en 1998).

+HW�$DOWHQVH�*RRU�(Achterhoek�, het stukje Nederland van raadslid Rie de Boois.

. /LJJHQG� LQ� GH� GULHKRHN� /LFKWHQYRRUGH�$DOWHQ�9DUVVHYHOG�� QRRUG� YDQ� GH
5RPLHQHQGLHN�� HHQ� RXGH� KHVVHQZHJ�� (HQ� XLWJHVSDDUG� JHELHG� LQ� HHQ
UXLOYHUNDYHOLQJ�� 6PDOOH� ODQJH� SHUFHOHQ�� YDQ� HONDDU� JHVFKHLGHQ� GRRU� VORWHQ� HQ
KRXWZDOOHQ��9DQDI�GH�WZHH�SDGHQ�GRRU�KHW�JHELHG�NXQ�MH�DOOHHQ�ELM�GH�KHNNHQ�HHQ
EOLN�ZHUSHQ�RS�GH�ZHLODQGHQ��9DDN�VWDDQ�HU�UHHsQ��VRPV�EORHLHQ�HU�UDQRQNHOV�LQ
HHQ� PLGGHQVORRW� HQ� LQ� PDDUW� UHQQHQ� HU� KD]HQ�� $O� GLH� ODQJJHUHNWH� ZHLWMHV� ]LMQ
YHUVFKLOOHQG�� MH� ORRSW� DOV� KHW� ZDUH� LQ� HHQ� PXVHXPJDOHULM� PHW� NDELQHWWHQ� DDQ
ZHHUV]LMGHQ��.RHLHQ�VWDDQ�+DDJVH�6FKRRO�VFKLOGHULMHQ� WH�]LMQ� LQ�KXQ�ZHLGHQ��'H
]ZDUWH� VSHFKW� YOLHJW� OXLG� URHSHQG� YRRU� MH� XLW� YDQ� SRSXOLHU� QDDU� SRSXOLHU� HQ� GH
EXL]HUGV�KHEEHQ�HU�KXQ�YDVWH�EURHGSODDWV��¶
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De mogelijkheden om op nationaal en regionaal niveau uniformering en schaalvergroting - die hun
oorsprong vinden in wereldwijde processen - tegen te gaan, zijn beperkt. Daarom zijn partners op
Europees en internationaal niveau nodig, waar inderdaad verschillende relevante internationale
projecten en initiatieven plaatsvinden (ECNC, 1998).

8QLIRUPHULQJ�HQ�VFKDDOYHUJURWLQJ�YRUPHQ�EHGUHLJLQJHQ�WH�RYHU�YRRU�YHUVFKHLGHQKHLG�HQ� LGHQWLWHLW
HQ�NDQVHQ�OLMNHQ�EHSHUNW�WRW�JURWH�HHQKHGHQ�QDWXXU�HQ�QLHXZH��YDQ�JURRWVFKDOLJKHLG�DIKDQNHOLMNH
ODQGVFKDSSHQ��'H�XLWGDJLQJ�YRRU�YRUPJHYHUV�HQ�LQULFKWHUV�LV�RP�LQ�ODQGVFKDSSHQ��GLH�LQ�PDDW�HQ
VFKDDO� YROGRHQ� DDQ� KHGHQGDDJVH� HLVHQ�� WHJHOLMN� HHQ� EDVLV� WH� UHDOLVHUHQ� RI� WH� EHKRXGHQ� YRRU
JHELHGVJHERQGHQ�LGHQWLWHLW��$QGHUV�]DO�KHW�SURFHV�YDQ�LGHQWLWHLWVYHUOLHV�GRRUJDDQ�

+HW�/HXGDO�(Limburg), het stukje Nederland van raadslid Theo Beckers.

µ... +HW�/HXGDO�LV�YRRU�PLM�QDWXXU�pQ�UHFUHDWLH��HHQ�YRRUEHHOG�YDQ�KHW�DOOHVEHKHHUVHQGH
ZDWHU� ��RRN� LQ� KRJHU�1HGHUODQG� �� HQ�RRN� YDQ�GH�JUHQ]HQORRVKHLG� YDQ�GH�QDWXXU��'LW
JHELHGMH� KRRUW� WRW� KHW� VWURRPJHELHG� YDQ� GH� 7XQJHOUR\VH� %HHN�� GLH� ]LMQ� RRUVSURQJ� LQ
%HOJLVFK�/LPEXUJ�KHHIW��0DDU�YRRUDO�LV�GLW�YRRU�PLM�KpW�VWXNMH�1HGHUODQG�RPGDW�LN�KLHU�LQ
�����PHW�HHQ�NOHLQ�JURHSMH�DQGHUHQ�WHQ�VWULMGH�WURN�WHJHQ�GH�NDQDOLVHULQJ�YDQ�EHNHQ�HQ
KHW� RPYRUPHQ� YDQ� GLW� JHELHG� WRW� HHQ� FRPPHUFLHHO� HQ� LQWHQVLHI� UHFUHDWLHSURMHFW�� +HW
ERHN� GDW�ZH� WRHQ� OLHWHQ� YHUVFKLMQHQ� GURHJ� VWHUN� ELM� DDQ� GH� RPPHNHHU� LQ� GHQNHQ� HQ
KDQGHOHQ�HQ�PHW�GH� RRUVSURQNHOLMNH� DXWHXUV� ��ZDDURQGHU� 7RQ� /HPDLUH� �� ]LMQ�ZH� NRUW
JHOHGHQ� WHUXJJHZHHVW� RP� QD� ��� MDDU� GH� EDODQV� RS� WH� PDNHQ�¶
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�����YHUDQGHULQJ�SRVLWLH�QDWLRQDOH�RYHUKHLG

Op veel beleidsterreinen wordt de nationale staat als gezaghebbend kader minder
vanzelfsprekend. Belangrijke economische en technologische beslissingen vinden elders plaats.
Wet- en regelgeving worden sterk bepaald door internationale afspraken. Ook binnen de
nationale staat veranderen de verhoudingen. Maatschappelijke bewegingen, wetenschappelijke
fora en instituten spelen een grotere rol. Het regionaal niveau als integratiekader van globale
ontwikkelingen neemt in belang toe en de verantwoordelijkheid van wetenschap, vakwereld en
burgers om mee te doen in de politieke en maatschappelijke discussie groeit. Naast de welvaart
wordt de verdeling van risico’s steeds belangrijker. Keuzen worden bepaald in voor de overheid
moeilijk grijpbare instituties, bewegingen en fora, ofwel de ‘subpolitiek’ (Beck, 1997). Door het
wegvallen van de vanzelfsprekendheid van een nationaal gezag ontstaat discussie over wat de
samenbindende factoren zijn binnen naties en lidstaten van Europa. Dwars door partijpolitieke
en maatschappelijke gelederen heen ontstaat er belangstelling voor het vraagstuk van cultuur
en samenbindende waarden binnen de veranderende internationale omgeving.
Internationale regelgeving moet worden vertaald in nationale wetgeving waarbij conform het
subsidiariteitsbeginsel maximale ruimte voor die nationale invulling mogelijk moet zijn. Daardoor
is behalve een ‘volgende’ koers ook een eigen specifieke vertaling mogelijk, uitgaande van
nationale en regionale waarden en oriëntaties. Deze vertaling kan bijdragen aan behoud en
ontwikkeling van diversiteit in plaats van diversiteitsverlies. De vertaling van Europese en
internationale regelgeving naar het nationale niveau noopt daarom tot een duidelijk besef van te
behouden en verder te ontwikkelen eigenheid van landelijke gebieden. In onderhandelingen en
afwegingen op Europees en internationaal niveau over cultuur-, natuur-, landschaps-, milieu- en
landbouwbeleid zal een helder beeld van de nationale identiteit in het algemeen en de
identiteitsbepalende kenmerken van de landelijke gebieden in het bijzonder, kunnen bijdragen
aan het vertalen en aan het verder vormgeven van hervormingen. Deelname aan internationale
fora en organen vraagt om kennis van het unieke van de landelijke gebieden in Nederland.

In het versterken van ruimtelijke verscheidenheid en identiteit zal de regionale integriteit ge-
respecteerd en gefaciliteerd moeten worden. Het versterken van het regionale niveau en de be-
trokkenheid bij lokale omstandigheden vormt een ondersteuning van het proces waarbij het
landelijk gebied steeds meer wordt opgenomen in de wereldorde, maar dan op een herkenbare
manier. Regionale ontwikkelingen sluiten namelijk nauwer aan en bouwen voort op de
bestaande structuren en waarden, zodat - bij globalisering - een blijvende diversiteit in
economische, ruimtelijke en sociale structuren meer kans van slagen heeft. Zowel extern -
binnen Europa - als intern - binnen het eigen gebied - draagt de regio een belangrijke
verantwoordelijkheid voor het behouden en ontwikkelen van identiteit.

9RRU� YHUVFKHLGHQKHLG� HQ� LGHQWLWHLW� HQ� GH� URO� YDQ� QDWLRQDOH� RYHUKHGHQ� GDDUELM�� KRHIW� GH
EHVWXXUOLMNH� LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ�JHHQ�EHGUHLJLQJ�WH�YRUPHQ��+HW� LQ�GH�(XURSHVH�8QLH�JHOGHQGH
VXEVLGLDULWHLWVEHJLQVHO�PRHW�HUYRRU�JDUDQW�VWDDQ�GDW�EHVOLVVLQJHQ�RS�KHW�MXLVWH�QLYHDX�JHQRPHQ
�NXQQHQ�� ZRUGHQ�� 9RRU� KHW� EHKRXG� YDQ� QDWLRQDOH� HQ� UHJLRQDOH� LGHQWLWHLW� LV� KHW� YDQ� ZH]HQOLMN
EHODQJ�GDW�KHW�EHJLQVHO�ZRUGW�JHKDQWHHUG�ELM�KHW�GRRUYHUWDOHQ�YDQ�(XURSHVH�HQ� LQWHUQDWLRQDOH
UHJHOJHYLQJ��=R�NXQQHQ�ODQGHOLMNH�JHELHGHQ�ZRUGHQ�RSJHQRPHQ�LQ�GH�ZHUHOGRUGH��PDDU�GDQ�RS
HHQ� KHUNHQEDUH�PDQLHU� HQ� RSWLPDDO� DDQVOXLWHQG� RS� GH� DDQZH]LJH� ZDDUGHQ� HQ� SRWHQWLHV�� 'H
QDWLRQDOH�RYHUKHLG�KHHIW�GH�NDQV�RP�DOV�VFKDUQLHUSXQW�WH�IXQFWLRQHUHQ�WXVVHQ�HQHU]LMGV�(XURSD
HQ�GH�UHJLR¶V��HQ�DQGHU]LMGV�WXVVHQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�IRUD�HQ�GH�EXUJHUV��,Q�GH�UHJLR�LV�EHKRHIWH
DDQ� HHQ� KHOGHU� NDGHU�� GDW� JHHQ� NHXUVOLMI� LV�� 'H� QDWLRQDOH� RYHUKHLG� PRHW� HHQ� SUR�DFWLHYH� URO
VSHOHQ�LQ�(XURSD�HQ�LQ�LQWHUQDWLRQDOH�VDPHQZHUNLQJ��PHW�HHQ�NDGHUVWHOOHQGH�HQ�IDFLOLWHUHQGH�URO
QDDU�GH�UHJLR�

��� QLHXZH�RQWZLNNHOLQJHQ�YHUVXV�EHVWDDQGH�ZDDUGHQ

Nieuwe ontwikkelingen zullen zich in het landelijk gebied blijven aandienen. Daarmee bestaat
constant de noodzaak om af te wegen wat daarvan de bedreigingen en kansen zijn voor de
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verscheidenheid en identiteit. Als oud voor nieuw moet wijken, worden bestaande zékerheden
ingeruild voor nieuwe mógelijkheden. Het eindresultaat kan een verslechtering, maar ook
verbetering zijn. Wanneer, hoe lang en in hoeverre moet of kan aan het bestaande worden
vastgehouden? Wanneer en tot hoever moet of kan met ontwikkelingen worden meegegaan? In
plaats van een algemene regel te hanteren, moet per situatie een duidelijke strategiekeuze
worden gedaan, ná afweging wat op het spel staat en hoe kansen liggen op behoud van het
bestaande en het ontstaan van nieuwe waarden.
Plannen die in nauw overleg met bewoners worden gemaakt, zouden volgens de vakwereld
(landschapsarchitectuur, ecologie) behoudend zijn: men zou het oude willen behouden zonder
oog te hebben voor vernieuwing. Dit wordt door Coeterier ontzenuwd in zijn proefschrift ‘De
waarneming en waardering van landschappen’ (1987):¶��� 0HQVHQ�KHEEHQ�JHHQ�ZHHUVWDQG�WHJHQ
YHUDQGHULQJHQ�� LQWHJHQGHHO�� =LM� KHEEHQ� ZHHUVWDQG� WHJHQ� YHUOLHV� YDQ� ZDDUGHQ�� ]RQGHU� GDW� HU
YRRU�KHQ�QLHXZH�ZDDUGHQ�YRRU�LQ�GH�SODDWV�NRPHQ���¶�

GULH�VWUDWHJLHsQ�RQGHUVFKHLGHQ
Voor omgaan met nieuwe ontwikkelingen en bestaande waarden zijn drie strategieën denkbaar:
• KHW�RXGH�IL[HUHQ�HQ�FRQVHUYHUHQ��EHKRXG�ORV�YDQ�RQWZLNNHOLQJHQ� Dit kan op twee manieren:

µSDVVLHI¶: wanneer een gebied een tijd lang in de luwte raakt; bijzondere plekken, plaatsen en
gebieden met een eigen karakter zijn dan te danken aan achtergebleven ontwikkeling, en
µDFWLHI¶: een stolp om het behoudenswaardige gebied zetten; natuur en cultuurelementen die
hun functie hebben verloren worden ‘kunstmatig’ in stand gehouden.

• KHW�RXGH�HHQ�QLHXZH�IXQFWLH�JHYHQ��EHKRXG�LQ�RQWZLNNHOLQJ� In gebieden die meegaan met de
ontwikkeling zullen oude identiteitsbepalende kenmerken verdwijnen als ze hun functie niet
weten te handhaven of een nieuwe krijgen in de veranderde ruimtelijke, economische en
sociaal-culturele context. Het inpassen van bestaande elementen in nieuwe ontwikkelingen
kan een belangrijke identiteitsbepalende factor vormen bij functieverandering. Dit inpassen
kan op verschillende wijzen, bijvoorbeeld contrasterend of aansluitend.

• KHW� RXGH� JHKHHO� YHUYDQJHQ�� JHHQ� EHKRXG�� ZpO� RQWZLNNHOLQJ� Het gebied krijgt een geheel
nieuwe invulling, los van het bestaande. Belangrijke bestaande natuur- en cultuurwaarden
kunnen voorgoed verloren gaan maar óók kunnen gebieden ontstaan die qua identiteit een
wezenlijke kwaliteit bezitten, zoals een aantal droogmakerijen en de Oostvaardersplassen.

‘Behoud los van ontwikkeling’ vergt een blijvende financiële inspanning en druk op collectieve
middelen. Deze optie is daardoor blijvend kwetsbaar. ‘Geen behoud, wél ontwikkeling’ betekent
het voorgoed verloren laten gaan van het oude, waarbij de verantwoordingsplicht dus niet alleen
onze eigen generatie geldt maar ook die ná ons betreft. De bestaande waarden worden
vernietigd en zijn niet meer (na) te maken of terug te halen. De tweede strategie is wellicht de
moeilijkste maar vaak ook de juiste. Deze strategie vraagt reflectie op de waarde van het
bestaande in relatie tot de toegevoegde waarde van het nieuwe en vergt gedegen
wetenschappelijke kennis. Bij het vormgeven en uitvoeren van veranderingen is vakmanschap
en creativiteit nodig, naast het betrekken van een mondig en bewust publiek in een debat over
het gewenste resultaat.

Er zal hoe dan ook steeds reflectie nodig zijn met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en
bestaande waarden. Uiteenlopende motieven kunnen daarbij een spelen (zie kader).

PRWLHYHQ�YRRU�EHKRXG�RI�RQWZLNNHOLQJ
KHW� SROLWLHN�EHVWXXUOLMN�PRWLHI� een gevoel van trots en saamhorigheid creëren bij de bevolking door de
mogelijkheid om zich te identificeren met de omgeving en de eigen bestuurlijke eenheid: gemeente,
streek, provincie of land
URPDQWLVFK�QRVWDOJLVFK�PRWLHI��men verlangt naar een glorieus verleden, verzet zich tegen veranderingen
en zoekt houvast in de ‘uitgeselecteerde’ monumenten die naar dit verleden verwijzen, in Nederland vaak
naar de Gouden Eeuw
HFRQRPLVFK�PRWLHI� behoud en/of ontwikkeling wordt gemotiveerd vanuit de verwachte economische op-
brengst. Behoud kan toerisme en recreatie bevorderen; ontwikkeling een zakelijke en efficiënte uitstraling.

1DDU�.HUVWHQ������



52

'H�6FKHUPHU�(Noord-Holland), het stukje Nederland van raadslid Frieda van Diepen.

µ����'H�ZHLGVH�6FKHUPHUSROGHU�LV�YRRU�PLM�HHQ�LQVSLUHUHQG�ODQGVFKDS��MXLVW�GRRU�GH
JDYH�VWUXFWXXU�YDQ�HHXZHQ�WHUXJ��,Q������NHNHQ�GH�EHZRQHUV�XLW�RYHU�KHW]HOIGH
ODQGVFKDS��'LH�FXOWXXUKLVWRULVFKH�ZDDUGH�PRHW�EHKRXGHQ�EOLMYHQ��ELQQHQ�GH�QLHXZH
RQWZLNNHOLQJHQ�GLH�YRRU�GH�SROGHU�yyN�QRGLJ�]LMQ��,N�EHQ�GDQ�RRN�KHHO�EOLM�PHW�GH
HHUVWH�FXOWXXUKLVWRULVFKH�ZDDUGHQNDDUW�GLH�GH�SURYLQFLH�1RRUG�+ROODQG�YRRU�GLW
JHELHG�KHHIW�JHPDDNW�HQ�LN�KRRS�GDW�GH]H�NDDUW�PDJ�ELMGUDJHQ�DDQ�GH
LQVWDQGKRXGLQJ�YDQ�GH�JURWH�ZDDUGH�GLH�GLW�ODQGVFKDS�LQ�]LFK�GUDDJW�¶
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���� LGHQWLWHLW�LQ�KHW�EHOHLG��FRQFOXVLHV�HQ�DDQEHYHOLQJHQ

���������RPVODJ�LQ�GHQNHQ�HQ�GRHQ��UHIOHFWLH�HQ�EHZXVW�NLH]HQ

RPVODJ�LQ�GHQNHQ�HQ�GRHQ
Overheden, wetenschap, vakwereld, organisaties, marktsector, grondgebruikers en burgers zijn
samen verantwoordelijk voor verscheidenheid en identiteit, maar zijn zich dat niet altijd bewust.
Tot voor kort waren verscheidenheid en identiteit immers vooral een UHVXOWDDW�YDQ�KDQGHOHQ, dat
wil zeggen van handelen met ándere oogmerken dan het bewust creëren of instandhouden van
die verscheidenheid en identiteit. Het handelen van de diverse actoren in het landelijk gebied
levert echter niet langer vanzelf het door de samenleving gewenste resultaat. De omslag die nu
nodig is, is dat de samenleving zich bewust wordt van het belang van gebiedsgebonden
identiteit: als basis voor identificatie mét, een gevoel van toebehoren áán en betrokkenheid bíj
de eigen leefomgeving; als inspiratiebron voor verdere ontwikkeling. Het is nu tijd voor
GRHOEHZXVW�NLH]HQ�HQ�KDQGHOHQ, gebaseerd op reflectie en gevoeligheid voor cultuurhistorie en
ecologie, voor ruimtegebruik en het specifieke karakter dat hierdoor ontstaat, voor de lokale
omstandigheden en voor kwaliteiten waardoor gebieden zich onderscheiden.

%RXZODQG� ELM� /KHH (Drenthe). µ���� (HQ� NDUDNWHULVWLHN� VWXNMH� ODQGHOLMN� JHELHG� LQ� KHW� 'UHQWVH� /KHH�� HHQ
SHUFHHOWMH�ERXZODQG�GDW�ELM�GH�/KHHGHU�ERHUHQ�YURHJHU� LQ�JHEUXLN�ZDV�DOV�FHQWUDOH�RSVODJSODDWV�YDQ�GH
NRUHQPLMWHQ� LQ� GH� RRJVWWLMG� YDQ� KHW� JUDDQ�� &HQWUDDO�� ]RGDW� GH� GRUVPDFKLQH� �� DDQJHGUHYHQ� GRRU� HHQ
VWRRPPDFKLQH� �� QLHW� WH� YDDN� YHUSODDWVW� KRHIGH� WH�ZRUGHQ��1D� GH� RSJUDYLQJ� YDQ� GH� IXQGHULQJ� YDQ� HHQ
RXGH�JUDDQVLOR� LV� GH]H�JHUHVWDXUHHUG�HQ�EHNHQG�JHZRUGHQ�DOV�GH�/KHHGHU�6SLNHU�� 7KDQV�ZRUGW� RS� GLW
SHUFHHO�QRJ�HON�MDDU�KHW�RRJVWIHHVW�JHYLHUG�¶��-DQ�YDQ�1RRUG�



54

VWUDWHJLHNHX]H��HHQ�QRRG]DNHOLMNH�FXOWXXUGDDG
Bewust omgaan met nieuwe ontwikkelingen versus bestaande waarden vraagt om heldere
keuze van strategie. In paragraaf 5.4 werden drie strategieën onderscheiden en besproken:
• EHKRXG�ORV�YDQ�RQWZLNNHOLQJHQ��de strategie van het (actief of passief) conserveren
• EHKRXG�LQ�RQWZLNNHOLQJ��de strategie van selectief vernieuwen, en
• JHHQ�EHKRXG��DOOHHQ�RQWZLNNHOLQJ��de strategie van volledige vernieuwing.
Elk van deze drie mogelijke wijzen van omgaan met veranderingen kan, afhankelijk van de
plaats en de concrete situatie, de juiste strategiekeuze zijn. Maar het is belangrijk om die keuze
- per project of situatie - altijd als µFXOWXXUGDDG¶ te zien, of die keuze nu passief of actief is. Voor
het omgaan met veranderingen voor Nederland als gehéél ziet de raad ‘behoud in ontwikkeling’
als de algemene lijn. Regionaal en lokaal kunnen daarin accenten worden gelegd.

������JHHQ�QLHXZ�EHOHLG��PDDU�EHVWDDQGH�PRJHOLMNKHGHQ�EHQXWWHQ

De raad vindt dat in het beleid moet worden ingezet op:
• het levend houden van de ruimtelijke verscheidenheid van het Nederlands landelijk gebied en

de regionale verscheidenheid daarbinnen
• het versterken van de betrokkenheid van burgers bij de eigen omgeving, taal, cultuur en

geschiedenis en daarmee aan gebiedsgebonden identiteiten
• het bevorderen van dialoog en samenwerking ten aanzien van de omgeving, taal en

geschiedenis van andere culturen in eigen land, in Europa en in de wereld
• het beschouwen van cultuur en identiteit als een basis voor (economische) ontwikkeling.

Deze beleidsinzet veronderstelt geen nieuw afzonderlijk beleid, maar vergt een ‘gevoelig-
heid’ voor identiteit in het bestáánde beleid, een accent op regionale differentiatie en op
de mix van ondergrond, natuur én cultuur binnen het kader van de diversiteit en dynamiek
van het watersysteem en voor de relatie tussen stad en land in Nederland.

EHVWDDQG�EHOHLG�YRRUKDQGHQ��KHW�ODQGVFKDSVEHOHLG
In de Nota Landschap (Ministerie van LNV, 1992) is voor het eerst beleid geformuleerd ten
aanzien van identiteit. Hoofddoelstelling is ‘het bevorderen van de instandhouding, het herstel en
de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap, dat wil zeggen een landschap waar
identiteit en duurzaamheid centraal staan’. De Nota Landschap heeft een ruimtelijke vertaling
gekregen in het Structuurschema Groene Ruimte (1995). Bij de planning en vormgeving van
ruimtelijke structuren wordt gestimuleerd dat deze gebaseerd zijn op de landschappelijke
kenmerken die bepalend zijn voor de identiteit van de verschillende landschapstypen en voor
specifieke gebieden en elementen in het landschap: de ‘aandachtspunten voor de planvorming’.
Het nationaal landschapspatroon, de ecologische hoofdstructuur, de gebieden behoud en
herstel bestaande landschapskwaliteiten en gebieden behoud karakteristieke openheid worden
beschermd door middel van een afweegformule: ‘het rijksbeleid staat ruimtelijke ingrepen en
ontwikkelingen die de cultuurhistorische waarden, de ruimtelijke samenhang, de schoonheid
en/of aardkundige waarden van de aangeduide gebieden aantasten niet toe. Alleen bij zwaar-
wegend maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. De aanwezigheid van een
dergelijk belang zal op basis van een voorafgaand onderzoek moeten worden vastgesteld.
Hierbij zal tevens moeten worden nagegaan of aan dit belang niet op andere wijze of elders
tegemoet kan worden gekomen‘ (Ministerie van LNV, 1995).

Het landschapsbeleid geeft tevens een belangrijke aanzet tot het benóemen van ruimtelijke
verscheidenheid en identiteit.�In de Nota Landschap is identiteit van het landschap gedefinieerd
als ‘die kenmerkende (a)biotische en culturele eigenschappen die een bepaald gebied van
andere gebieden onderscheiden en die de betrokkenheid van mensen bij dat gebied bepalen’.
Het gaat dus om natuur- en cultuurwaarden. Hiermee worden ruimtelijke verscheidenheid en
identiteit onder één noemer gebracht. Voor het Nederlandse landschap als geheel geldt dat de
identiteit bepaald wordt door het naast elkaar voorkomen van verschillende landschapstypen.
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Om de verscheidenheid en identiteit van landschappen op nationaal niveau te waarborgen, zijn in
de nota per landschapstype ‘aandachtspunten voor planvorming’ geformuleerd: concrete
landschappelijke (geomorfologische, cultuurhistorische, biotische, ruimtelijke) kenmerken.
In het werkdocument ‘Beleidsverkenningen landelijk gebied 21e eeuw’ (LNV, 1997) krijgt de
identiteit van het landelijk gebied een invulling als identiteit van het landschap. Het belang van dit
onderwerp wordt hier rechtstreeks gerelateerd aan een aantal maatschappelijke functies: recreatie
en toerisme, vestigingsklimaat, kwaliteitsimago van producten en woon- en leefomgeving.

KHW�ODQGVFKDSVEHOHLG�ZHUNW�QRJ�RQYROGRHQGH�GRRU
Het bestaande beleid gericht op identiteit en kwaliteitsverhoging blijkt onvoldoende doorwerking te
hebben in de uitvoeringspraktijk. De ‘aandachtspunten voor de planvorming’ en de afweegformule
blijken nauwelijks toegepast te worden. De beleidscategorieën uit de Nota Landschap worden
vrijwel alleen overgenomen in landinrichtingsprojecten, uitvoeringsprojecten van de Waardevolle
Cultuurlandschappen en de Randstadgroenstructuur. De doorwerking in streek- en bestemmings-
plannen laat - vooral wat betreft het nationaal landschapspatroon - te wensen over (Van den
Aarsen, 1997). Uit evaluatie van de Nota Landschap blijkt dat het beleid onvoldoende effectief is
omdat de doelen niet scherp zijn geformuleerd. Daardoor schiet de effectiviteit van het
instrumentarium tekort (RIVM et al., 1998). Bovendien hebben verkokering en verschotting het
leveren van hoogwaardig gebiedsgericht maatwerk belemmerd (Van den Aarsen, 1997)

EHVWDDQGH�LQVWUXPHQWHQ�RRN�JHEUXLNHQ�
Zoals vermeld staat het rijksbeleid ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen die de cultuurhistorische
waarden, de ruimtelijke samenhang, de schoonheid en/of aardkundige waarden aantasten van
nader geconcretiseerde gebieden onder het natuur- en landschapsbeleid niet toe. Alleen bij een
zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. Een dergelijk belang moet
door voorafgaand onderzoek worden vastgesteld. Daarbij moet dan tevens worden nagegaan of
aan dit belang niet op andere wijze of elders tegemoet kan worden gekomen. Dit zijn krachtige
uitspraken waaraan  niet alleen het rijk zich zou moeten houden maar ook provincies, gemeentes,
samenwerkingsverbanden, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Dat is nu niet
het geval en zelfs het rijk houdt zich er niet aan. Een mogelijkheid om bij MER-plichtige projecten
de aandacht voor het natuurlijk en cultureel erfgoed te verstevigen is om deze aspecten al in de
opdrachtformulering voor het MER-advies op te nemen.

������HLJHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�QHPHQ

(8��NDGHUV�ELHGHQ�YRRU�KHW�EHVFKHUPHQ�YDQ�QDWXXUOLMN�HQ�FXOWXUHHO�HUIJRHG
Schaalvergroting, versnippering en uniformering met het daaraan verbonden identiteitsverlies
spelen op internationaal en Europees niveau. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het
regionaal beleid hebben hieraan bijgedragen. De Europese Unie heeft daarom een belangrijke
verantwoordelijkheid in het ombuigen van het eigen beleid in een zodanige richting dat identiteit en
kwaliteit worden gegarandeerd. De EU-Habitatrichtlijn (met daarbinnen Natura 2000), het EC
voorstel tot een kaderprogramma Cultuur 2000, de EC-voorstellen voor Agenda 2000 en het
EROP moeten optimaal ingezet worden ter bevordering van een integratie van identiteits- en
kwaliteitsdoelstellingen in het sectorbeleid.
De raad draagt zelf actief bij aan de discussies ten aanzien van Agenda 2000 en het EROP en
wijst daarbij onder andere op het belang van een verscheidenheid aan landschappen met een
eigen identiteit, om wortels te bieden in een veranderende wereld en als handelsmerk te kunnen
dienen binnen een globale economie (zie bijlagen 2 en 3). De EU is partner in internationale
onderhandelingen waaronder die in WTO-verband en heeft als zodanig een belangrijke rol in het
creëren van voorwaarden voor het bevorderen van identiteit en kwaliteit. Rekening houden met
verscheidenheid van landelijke gebieden kan de per regio nu reeds bestaande ongelijkheid in
productieomstandigheden nog verder vergroten. Erkenning van de maatschappelijke waarde van
regionale diversiteit aan natuur- en cultuurwaarden in de landelijke gebieden van Europa vraagt
daarom óók om de bereidheid het beheer daarvan te waarderen, te faciliteren en - waar dat boven
een algemeen geldend basisniveau uitgaat - te vergoeden.
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KHW�ULMN��EHOHLG�YDQXLW�HHQ�YLVLH�ZDDULQ�LGHQWLWHLW�HHQ�YROZDDUGLJH�SODDWV�KHHIW
Het rijk moet identiteit een volwaardige plaats geven binnen het concept van ‘leefbaarheid’ en
stáán voor continuïteit, betrouwbaarheid (soms ook bij financiering) en samenhang. Het rijk moet
opkomen voor de vaste, elementaire waarden en draagt politieke verantwoordelijkheid voor het
omzetten van bestaand beleid (SGR, Nota Landschap, NBP, VINEX, Architectuur- en Cultuurnota)
in resultaten. Zonodig moeten daartoe hulpmiddelen worden ontwikkeld, zoals informatief
kaartmateriaal, beschrijvingen en een methode voor het onderscheiden van identiteitsdragers (zie
ook 6.5). Verscheidenheid en identiteit moeten niet langer beschouwd worden als een
vanzelfsprekende resultante maar als bewust na te streven dóel. Daarbij hoort een impuls aan een
wetenschappelijke en vakmatige onderbouwing voor het omgaan met identiteit van het landelijk
gebied: samen met betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en instellingen.
Het Ministerie van LNV dient ten aanzien van leefbaarheid - met als onderdeel identiteit - een
coördinerende, pleitbezorgende en beheersmatige rol te spelen. Het beleidsterrein natuur, bos,
landschap en cultuurhistorie - inclusief de gebruiksaspecten en de daarmee verbonden
recreatiesector - moet verbreed en geïntegreerd worden om de bestaande verkokering te
doorbreken. Ook is een krachtiger inzet nodig ten opzichte van andere belangen en
departementen en een duidelijke positiebepaling ten opzichte van de provincies (zie RLG 98/9).

'H�5HJWH�+HLGH�(Noord-Brabant), het stukje Nederland van raadslid Wil de Vrey.

µ���7HQ�]XLGZHVWHQ�YDQ�*RLUOH��DDQ�ZHVW��HQ�RRVW]LMGH�EHJUHQVG�GRRU�GH�EHHNGDOHQ�YDQ

/H\�HQ�3RSSHOVFKH�/H\��OLJW�ppQ�YDQ�GH�QX�QRJ�VSDDU]DPH�KHLGHJHELHGHQ�YDQ�HQLJH

RPYDQJ�LQ�1RRUG�%UDEDQW��+HW�IUDDLH�ODQGVFKDS�KHHIW�RRN�HHQ�XQLHNH�IORUD�HQ�IDXQD�

,Q�GH�ODDJWHQ�JURHLHQ�GRSKHL��EHHQEUHHN��NORNMHVJHQWLDDQ��]RQQHGDXZ�HQ�YHHQPRV�HQ

RS�GH�KRJHUH�GHOHQ�NOHXUW�GH�VWUXLNKHL�KHW�JHELHG�LQ�DXJXVWXV�SDDUV��'H�5HJWH�+HLGH

ELHGW� GDDUQDDVW� RQGHUGDN� DDQ� UHJHQZXOS�� NRUKRHQ�� ERRPSLHSHU� HQ� ERRPOHHXZHULN�

2RN� FXOWXXUKLVWRULVFK� LV� KHW� HHQ� ELM]RQGHU� JHELHG��PHW� EHZLM]HQ� YDQ� SUHKLVWRULVFKH

EHZRQLQJ�LQ�KHW�GDO�YDQ�GH�/H\�HQ�PLGGHQ�RS�GH�KHLGH�HHQ� LQGUXNZHNNHQGH�ULM�YDQ

]HV�JUDIKHXYHOV�XLW�GH�9URHJH�HQ�0LGGHQ�%URQVWLMG�

:DW�PLM�KHW�PHHVW�DDQVSUHHNW�LV�GH�VHUHQH�VWLOWH�HQ�GH�UXLPWH��3ULPD�GDW�KHW�JHELHG

MDUHQ� JHOHGHQ� LV� DIJHVORWHQ� YRRU� JHPRWRULVHHUG� YHUNHHU�� 'H� XLWJHVWUHNWKHLG� LV� HHQ

XQLHNH�HUYDULQJ��]HNHU�ZDQQHHU� MH� MH�EHGHQNW�GDW�KHW�JHELHG�]R�GLFKW�RQGHU�GH�URRN

YDQ�GH�VWDG�OLJW�¶
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GH�SURYLQFLH��PHW�JHPHHQWHQ�HQ�EXUJHUV�LQKRXG�JHYHQ�DDQ�YHUVFKHLGHQKHLG�HQ�LGHQWLWHLW
Het provinciaal niveau is bij uitstek geschikt om regionaal de ruimtelijke verscheidenheid van
landelijke gebieden vanuit de rijksvisie concreet te benoemen en inhoud te geven in beleid.
Daartoe zal de provincie bevoegdheden en middelen moeten krijgen die passen bij de grotere
gedecentraliseerde verantwoordelijkheden ter ondersteuning van een krachtig provinciaal
bestuur. Afschuiven van verantwoordelijkheden naar andere bestuurslagen - rijk en gemeente -
met verwijzing naar gebrek aan bevoegdheden en middelen moet vermeden worden. Bovendien
is het noodzakelijk dat het provinciaal bestuur dichter bij de burger komt te staan. De raad
adviseert het provinciaal gezag in deze te versterken door:
• wetenschappelijke fundering, onafhankelijke advisering en ontwikkeling van concepten als

handvatten om identiteit blijvend inhoud te geven in het provinciaal beleid.
• stevige verankering van de gemeentelijke verantwoordelijkheid door de provincies: de

gemeentelijke overheid heeft een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor het bewaken
van identiteit en staat bovendien dichtbij de burger. Om identiteitsbewaking te kunnen
garanderen is een stevige borging nodig door de provincie teneinde te kunnen bijsturen waar
de identiteitsbewaking door lokale belangen in de knel dreigt te raken. Een mogelijke vorm
daarvoor zou kunnen zijn om de provincies een aanwijzingsbevoegdheid te geven waar de
gemeenten in gebreke blijven wat betreft (het vernieuwen van hun) bestemmingsplannen
buitengebied. Dit vergt aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de
Provinciewet.

• regionale ‘geoormerkte’ fondsen - met vrijheid aan de provincie om zelf prioriteiten te stellen
binnen vastgestelde grenzen - met een jaarlijkse monitoring en evaluatie. Middels
gebiedscontracten kan de zeggenschap tussen rijk en provincie worden geregeld.

• vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het provinciaal bestuur. Overwogen moet
worden om de portefeuillehouders binnen het provinciaal bestuur specifieke (sub-)regio’s
binnen de provincie als aandachtsgebied te geven, waardoor het provinciaal bestuur voor de
burgers zichtbaar wordt in de persoon van de desbetreffende portefeuillehouder.

EXUJHUV��EHWURNNHQKHLG�WRQHQ�HQ�DFWLHI�LQ]HWWHQ
Diverse groepen burgers hebben een eigen betrokkenheid met landelijke gebieden:
wetenschappers, bewoners, gebruikers en bezoekers. Het is van belang dat zij elk op hun eigen
manier een band opbouwen met die omgeving. Betrokkenheid begint bij de eigen plek en die is
de basis voor betrokkenheid op ándere schaalniveaus, het bijzondere van andere plekken,
plaatsen, gebieden en landen met de daarbijbehorende cultuur. Voor volwassenen kunnen
uitspraken van opinieleiders, voorgenomen ingrepen of veranderingen, actuele gebeurtenissen
en manifestaties aangrijpingspunten zijn. Het stimuleren van betrokkenheid bij de jeugd vraagt
om aansluiting bij de hedendaagse jeugdcultuur: multi-mediaal, met computerspellen zoals het
populaire SIMCity, over uiteenlopende onderwerpen op wereldwijde schaal reizen en ‘zappen’
van het ene onderwerp of programma naar het andere. Een mogelijkheid daarvoor is het
ontwikkelen van een computerspel waarin kinderen spelenderwijs betrokken kunnen raken bij
natuur, cultuurhistorie, landschap, (oude) gebruiken en de Nederlandse taal en geconfronteerd
kunnen worden met uniformering, verstedelijking, wateroverlast en ook verrijking van de
omgeving, actief gebruik makend van de rijkdom van de Nederlandse taal en geschiedenis.

EXQGHOLQJ�YDQ�NUDFKWHQ
De leefbaarheid van landelijke gebieden gaat iedereen aan. Investeren in verscheidenheid en
identiteit is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, organisaties, bedrijven
en burgers. Omdat identiteit niet is te vangen in een voorschrift, komt het vooral aan op het
benoemen van bepalende factoren en creatieve invulling daarvan op basis van wensen en
behoeften van gebruikers. Van de totale investeringen op het platteland wordt een groot deel door
de particuliere sector gedaan (Sijtsma en Strijker, 1994). Dit laat zien welke rol de particuliere
sector vervult en kan vervullen. Uiteenlopende organisaties, instellingen en particulieren spelen een
belangrijke rol in de realisering en vooral ook het beheer van groen, water en cultuur(historie).
Deze maatschappelijke organisaties staan veelal dichter bij de burger dan de overheid. Het is
belangrijk dat zij hun verantwoordelijkheid creatief inhoud kunnen geven en daarbij de burger actief
betrekken en activeren. Dan is sprake van een dubbel effect: kwaliteit én draagvlak.
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Door in een vroeg stadium van de planvorming van infrastructuurprojecten economische en
ecologische belangen af te stemmen, kunnen leefbaarheid en identiteit van het landelijk gebied
worden versterkt. Zo wordt in ‘Veters los’, een initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten en
het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu, de Unie van
Provinciale Landschappen en Vogelbescherming Nederland, aangegeven hoe in een aantal
voorbeeldprojecten afstemming met gebruikswaarde plaats zou kunnen vinden. Dit laat zien hoe
maatschappelijke organisaties door bundeling van krachten creatief inspelen op het beleid van de
overheid (in dit geval de ICES-investeringen) en zo kwaliteitsverhoging in het landelijk gebied
stimuleren.

����� YDNPDQVFKDS��NZDOLWHLW�HQ�NHQQLV�EHYRUGHUHQ

YDNZHUHOG��EHYRUGHUHQ�YDQ�µYDNPDQVFKDS¶
Vakmanschap is een groot goed dat gecultiveerd en gestimuleerd moet worden. Het cultiveren
van een historisch besef, een besef van schoonheid en beroepstrots zal (weer) onderdeel
moeten zijn van vorming en toetsing van planners, vormgevers, inrichters en andere werkers
van en in het landelijk gebied. Prijsvragen, voorbeeldprojecten, natuurprijzen en
tentoonstellingen vervullen een belangrijke rol in het stimuleren van dat vakmanschap.
Beroepsorganisaties, musea (zoals het Architectuurmuseum en Kasteel Groeneveld) en fondsen
spelen hierbij een belangrijke rol. De rijksoverheid heeft een belangrijke sturende en faciliterende
rol voor het ontwikkelen en bevorderen van vakmanschap. Bovendien is een openbaar debat nodig
over de kwaliteit van plannen en - niet in het minst - de uitvoering daarvan, maar ook over de
sluipende veranderingen in het landelijk gebied en de invloed daarvan op de identiteit van het
gebied. Het opengaan van de grenzen en het vrije verkeer van arbeid, kapitaal en goederen zal de
concurrentie doen toenemen en nog meer nopen tot het bewaken van vakmanschap en kwaliteit.
De beroepsorganisaties, musea en fondsen zullen deze schaalsprong ook actief moeten inzetten
ten behoeve van het bevorderen van dialoog en samenwerking ten aanzien van de ruimtelijke
verscheidenheid en identiteit van landelijke gebieden: niet alleen in eigen land maar ook in
Europa en in de wereld.

RYHUKHGHQ��JRHG�RSGUDFKWJHYHUVFKDS�HQ�RQDIKDQNHOLMNH�NZDOLWHLWVWRHWVLQJ
In het landelijk gebied is de overheid de belangrijkste opdrachtgever van grote projecten voor
infrastructuur, landinrichting en van projecten in het kader van de realisering van de EHS en de
Randstadgroenstructuur. De raad meent dat de overheid hierbij nog teveel gevangen zit in het
keurslijf van het sectorbeleid, te gefixeerd is op technische oplossingen en nog geen
onafhankelijke toetsing van haar plannen en de uitvoering daarvan kent, zoals dit voor
bijvoorbeeld het architectuurbeleid wél het geval is.
LNV moet daartoe een verantwoordelijke en kwaliteitsbewuste opdrachtgever worden.
Bovendien moet er een onafhankelijke kwaliteitstoetsing komen van plannen in het landelijk
gebied en van de uitvoering van die plannen. De raad ziet daartoe een functie vergelijkbaar met
die van de rijksbouwmeester als concrete mogelijkheid. De onafhankelijkheid van deze persoon
moet gegarandeerd zijn, zowel door de wijze van benoemen als door de ‘ophanging’ van deze
functie.

ZHWHQVFKDSSHUV��RQGHU]RHNHQ�HQ�RQGHUERXZHQ�YDQ�KHW�EHODQJ�YDQ�LGHQWLWHLW
Het beleid vraagt om het erkennen, benoemen en waarderen van identiteitsbepalende factoren.
Hiervoor is niet alleen onderzoek naar ruimtelijke kenmerken nodig maar ook naar de betekenis
die bevolkingsgroepen aan gebieden geven. Op beide terreinen is het nodig dat methoden
verder worden ontwikkeld en geëvalueerd. Om territoriale identiteit te kunnen omschrijven is
vergelijkend onderzoek nodig. Wat binnen een regio als bijzonder wordt gezien is dat op
nationale of Europese schaal wellicht niet. Soms kan het gewone op een hoger schaalniveau als
bijzonder worden aangemerkt. De wetenschappelijke wereld heeft juist daarom ook als taak om
mythevorming te ontzenuwen en ‘geografische bijziendheid’ en ‘geografische scheeftrekking’
aan de orde te stellen. Daarbij dient wél rekening te worden gehouden met het feit dat zeer



59

gewaardeerde regio’s, plaatsen en plekken niet bijzonder karakteristiek hoeven te zijn op
Europees niveau om toch op bijzondere wijze een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke
verscheidenheid binnen Nederland of op het niveau van landsdelen.
De raad pleit daarom voor onder meer het volgende onderzoek:
• interactief onderzoek als onderdeel van planningsprocedures, om aan betrokken burgers,

bezoekers, bestuurders en ambtenaren inzichtelijk te maken hoe ingrepen invloed hebben op
verscheidenheid en identiteit,. Een interactieve benadering kan de identiteit van een gebied
als het ware op een presenteerblaadje aanreiken. Hiervoor moeten moderne methoden van
kennisbewerking en -overdracht worden ontwikkeld en toepasbaar gemaakt

• ontwikkeling van indicatoren voor het benoemen en expliciteren van identiteit, welke
regionaal en lokaal als checklist kunnen worden toegepast bij projecten, voorgenomen
ingrepen en dergelijke

• bestuurskundig onderzoek om in de praktijk na te gaan hoe de verantwoordelijkheden van
rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van identiteit worden ingevuld: welke randvoor-
waarden zijn nodig? Waar gaat het mis? Goede monitoring is onmisbaar voor evaluatie.

����� ��LGHQWLWHLW�RS�GH�NDDUW�]HWWHQ

EHQRHPLQJ�YDQ�QDWXXU��HQ�FXOWXXUZDDUGHQ
Om bewust met de ruimtelijke verscheidenheid en identiteit om te kunnen gaan is het nodig dat
de verschillende betrokkenen ook actief deel kunnen nemen. Betekenis toekennen aan het
landelijk gebied kan niet alleen overgelaten worden aan deskundigen - hoe belangrijk hun
inbreng dan ook is, maar ook niet alleen aan de plaatselijke bevolking of aan bezoekers. Heeft
de eerste groep veelal een te grote ‘afstand’ en een beperkte disciplinaire invalshoek, de tweede
groep mist vaak de benodigde kennis van zaken, het overzicht en de expliciete bewustwording.
De derde groep is vaak onvoldoende betrokken bij het dagelijks gebeuren in de streek. Alle drie
groepen moeten dus aan het proces van benoemen van natuur- en cultuurwaarden deelnemen.
De herkenbare verscheidenheid van landelijke gebieden representeert waarden die boven het
lokale uitstijgen. De (inter)nationale en provinciale overheid hebben daarom een belangrijke
sturende rol in het proces van betekenis toekennen door - op hun niveau - de relevante partijen
erbij te betrekken en op grond van hun bevindingen conclusies te trekken.

HHQ�ZHWHQVFKDSSHOLMNH�NDDUW��QLHW�QRUPHUHQG��PDDU�VWLPXOHUHQG�HQ�DGYLVHUHQG
De ruimtelijke verscheidenheid van het landelijk gebied is gevormd door water, intensief
grondgebruik en de relatie tussen stad en land (hoofdstuk 3). Het benoemen van natuur- en
cultuurwaarden is tot nu toe vooral een zaak geweest van deskundigen met vele disciplines:
geomorfologie, (historische) geografie, biologie, hydrologie, ecologie, archeologie en
bouwkunde. Voor natuurwaarden is er in de afgelopen decennia een toenemende integratie van
disciplinaire kennis ontstaan in de landschapsecologie. De laatste jaren groeit de integratie
tussen landschapsecologie en historische geografie. De samenwerking tussen archeologen,
historisch-geografen en bouwkundigen staat nog in de kinderschoenen. Het Belvédère-project
(Dauvellier, 1997, et al.) heeft hierin een belangrijke functie. Het benoemen van natuur- en
cultuurwaarden op een wijze die ook te gebruiken is voor de planvorming, is vanouds
gestimuleerd door vragen vanuit de landschapsbouw in het kader van ruilverkavelingen.

Nu is de vraag verbreed. Het gaat om een brede invulling van verscheidenheid en identiteit en
betreft niet alleen ruilverkaveling (landinrichting) maar het bredere terrein van de
landschapsarchitectuur, de ruimtelijke ordening, de steden- en wegenbouw en het waterbeheer,
gevat in een brede zorg voor de leefomgeving. Een belangrijk hulpmiddel bij het benoemen van
deze verscheidenheid en identiteit kan HHQ�ZHWHQVFKDSSHOLMN�JHIXQGHHUGH�NDDUW zijn. Om deze te
vervaardigen is het nodig om criteria uit te werken en een integrale kartering van de herkenbare
regionale verscheidenheid in Nederland op schaal 1:400.00 uit te voeren. Deze kaart kan een
uitwerking zijn van de ‘waarderingskaart’ die in het advies ‘Grote projecten’ (RLG 98/4)  is
voorgesteld: een kaart (schaal 1 : 400.000) voor heel Nederland, waarop de mate van kwaliteit,
kwetsbaarheid en (on)vervangbaarheid van gebieden staat aangegeven. Deze
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wetenschappelijke kaart zou richtinggevend moeten zijn voor keuzen en inpassingsmaatregelen
ten aanzien van de drie eerder genoemde strategieën (behoud los van ontwikkeling, behoud in
ontwikkeling en geen behoud wél ontwikkeling). Als basis voor deze kaart zullen de volgende
aspecten op (inter)nationaal, regionaal en lokaal schaalniveau uitgewerkt moeten worden:

QDWXXU� FXOWXXU�

aardkundige waarden archeologische waarden
watersysteem(kenmerken) verschijningsvormen van water
flora, inclusief opgaande begroeiing (historisch) bouwkundige waarden
fauna dorps- en verkavelingspatronen

stad/land kenmerken

GH�NDDUW�OHYHQG�PDNHQ��YHUKDOHQ�HQ�QDPHQ
De wetenschappelijke kaart moet vervolgens wel gaan léven bij de bevolking. Hiervoor moeten
de objectieve beschrijvingen van deskundigen met de ervaringswereld van bewoners,
gebruikers en bezoekers worden verbonden. Daarvoor is het nodig dat ingezet wordt op lokaal
en regionaal niveau: de eigen leefomgeving. De kaart zal geladen moeten worden met veel-
zijdige betekenis. Verhalen áchter de kenmerken en waarderingen zullen moeten worden
aangeboord, zoals de verrassende werkelijkheid achter veel plaatsnamen en (veld)toponiemen.
Deze verhalen geven inzicht de specifieke achtergronden van een gebied maar óók vaak in de
culturele verwevenheid van Europa. De samenwerking tussen deskundigen die objectieve
beschrijvingen bij de kaart kunnen leveren en de bevolking die de kaart met de subjectieve
ervaringswereld kan verbinden, zal tot stand moeten worden gebracht.

HHQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�ZDDUGHULQJ�WRHNHQQHQ
Voor een daadwerkelijke en zinvolle toepassing is een wéging van waarden nodig, op basis van
hun (potentiële) bijdrage aan maatschappelijke functies: hun belang voor het (inter)nationale
natuurlijk en cultureel erfgoed, hun belevingswaarde (voor bewoners en/of bezoekers) en hun
gebruikswaarde voor boeren en andere (lokale en overige) ondernemers. De landelijke
gebieden met hun ruimtelijke verscheidenheid en identiteit kunnen alleen herkenbaar blijven
bestaan en zich verder ontwikkelen als de kwaliteiten herkend en gedragen worden. De
belangrijkste dragers van identiteit en kwaliteit zijn bewoners, grondgebruikers en bezoekers.
Om kwaliteit te kunnen herkennen is wisseling van perspectief nodig: bezoekers uit het
buitenland zouden een ‘leesbril’ kunnen gebruiken, Nederlanders zouden af en toe een bril voor
zien op afstand mogen opzetten! Uitwisseling van inzichten tussen plaatselijke bewoners en
bezoekers kan bijdragen aan het gemakkelijker wisselen van perspectief, ‘inzoomen’ èn
‘blikverruiming’.

GUDJHUV�EHQRHPHQ
Het Nederlands landelijk gebied is continu in verandering. De wetenschappelijke kaart en de
betekenis die mensen daar aan geven zullen een belangrijke basis moeten vormen voor het
omgaan met veranderingen op lokaal en regionaal niveau. Om hier te kunnen zorgen voor
continuïteit enerzijds en sturing te kunnen geven aan veranderingen anderzijds is het
noodzakelijk dat niet alleen de kenmerken, maar ook dragers van identiteit worden getraceerd
en vastgelegd, belangrijke en minder belangrijke. Zo draagt de regionale verscheidenheid in
boerderijbouw bij aan de regionale herkenbaarheid van het landelijk gebied. Maar welke
kenmerken zijn nu echt bepalend voor de identiteit van een plaats of plek in zijn wijdere
omgeving? In hoeverre vormen deze kenmerken een basis voor nieuwe plannen? Welke
werkmethoden zijn er? En welke zijn te ontwikkelen? Wat zijn de vrijheidsgraden? Op regionaal
en lokaal niveau zal de wetenschappelijke kaart een uitwerking moeten krijgen die handvatten
biedt voor de keuze tussen de eerder genoemde strategieën. Om die keuze te kunnen maken
en daaraan een goede invulling te kunnen geven, is altijd een goede omgevingsanalyse
noodzakelijk. Belangrijke vraag is hoe de oude vormen zinvol kunnen voortbestaan zonder dat
hun functie museaal wordt of afsterft, en hoe de nieuwe vormen toegevoegde waarde kunnen
bieden aan de reeds bestaande. Hierbij zijn niet alleen maat, maar bijvoorbeeld ook kleur en
materiaalkeuze van belang. Besluitvormers zouden nooit moeten nalaten ook zelf ter plekke een
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oordeel te vormen over de toegevoegde waarde van een plan. Ondersteuning kan worden
geboden door computerbeeldsimulaties.

������GH�NLS�PHW�GH�JRXGHQ�HLHUHQ�QLHW�VODFKWHQ

Nederland heeft veel bijzondere, voor iedereen te herkennen waarden die bijdragen aan de
nationale en regionale identiteit van het landelijk gebied. Maar ook veel andere, schijnbaar
gewone kenmerken zijn daarvoor van grote betekenis. Samen vormen zij de basis voor de
leefbaarheid: in ecologisch en cultureel opzicht, maar uiteindelijk óók voor de sociaal-
economische ontwikkeling. Het landelijk gebied is met zijn verscheidenheid, identiteit en diverse
functies en betekenissen ‘de kip met de gouden eieren’: voor gebruikers, bewoners en
bezoekers - nu en in de toekomst - voor de economie, de landbouw, als vestigingsplaats en voor
recreatie.
Daarom vergen behoud en versterking van verscheidenheid en identiteit aandacht van de
politiek. Voor het bijzondere wordt in Nederland in het algemeen wel geld gegenereerd en
schatten worden bewaakt en bewaard. Maar voor het schijnbaar alledaagse - waarvan het
bijzondere (pas) blijkt als het verdwijnt, als er meer afstand van wordt genomen of als er in
internationaal verband op wordt gewezen - is het moeilijker om de waarde te erkennen, te
benoemen en een rol te laten spelen in de besluitvorming.

Nieuw is dat de noodzaak om aan verscheidenheid en identiteit in de besluitvorming (meer)
gewicht toe te kennen niet meer alleen vanuit de cultuur- en natuursector zelf komt, maar steeds
vaker ook vanuit economisch perspectief wordt bepleit. Op het terrein van het toeristisch-
recreatief beleid is het bewaken van identiteit en kwaliteit van het landelijk gebied een wezenlijke
voorwaarde voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de sector. Maar ook voor ándere
economische sectoren is dat in toenemende mate een voorwaarde voor de vestiging of
uitbreiding.

Als ‘nut en noodzaak’ steeds smal en op de korte termijn wordt bekeken, worden de ecologische
en culturele aspecten van leefbaarheid verwaarloosd en wel zodanig dat uiteindelijk óók het
fundament onder de economische en sociale ontwikkeling wordt afgebroken. Zo’n beperkte
benadering van leefbaarheid zou het slachten van de kip met de gouden eieren betekenen.
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ELMODJHQ

� VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�YRRUEHUHLGLQJVJURHS�XLW�GH�UDDG�HQ
����������GH�GHHOQHPHUV�DDQ�GH�EUDLQVWRUPGLVFXVVLHV

���������5/*�YRRUVWHOOHQ�YRRU�GH�EHOHLGVRSWLHV�YDQ�KHW�(523�
JHSUHVHQWHHUG�LQ�6DODPDQFD�RS����HQ����RNWREHU�����

� JHPHHQVFKDSSHOLMNH�YHUNODULQJ�YDQ�5/*�HQ�&&:��:DOHV�
RYHU�$JHQGD������HQ�GH�ODQGHOLMNH�JHELHGHQ��VHSWHPEHU�����

���������JHUDDGSOHHJGH�OLWHUDWXXU
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VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�YRRUEHUHLGLQJVJURHS�XLW�GH�UDDG
HQ�GH�GHHOQHPHUV�DDQ�GH�EUDLQVWRUPGLVFXVVLHV

GH�VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�YRRUEHUHLGLQJVJURHS�XLW�GH�UDDG�

3URI��GU��*�-��%RUJHU voorzitter voorbereidingsgroep en hoogleraar Historische geo-
grafie aan de Universiteit van Amsterdam

3��1LMKRII directeur Stichting Natuur en Milieu

0Z��*�:��YDQ�0RQWIUDQV�+DUWPDQ BCG Interim-management BV en voordien onder meer burge-
meester van Katwijk

0Z��PU��:�0�&��GH�9UH\�9ULQJHU�����burgemeester van Goirle, daarvoor van Nieuwkoop

secretariaat:� PZ��GUV��(�$��$QGHUVVRQ�HQ�LU��*�&��:HHUQHNHUV

H[WHUQH�GHVNXQGLJHQ�HHUVWH�EUDLQVWRUPELMHHQNRPVW�

+��YDQ�GHU�+RUVW� Geschiedkundige, Werkzaam bij NUFFIC, auteur van ‘The Low sky.
Understanding the Dutch.’ en betrokken bij een milieuorganisatie

5��+HUQJUHHQ Bioloog, Eigen adviespraktijk van ruimte en milieu en (mede) auteur van o.a.
‘Oorden van onthouding’

0Z�,U�<�3�-�+RUVWHQ Landschapsarchitect, Hoofd Afdeling Landelijke Gebieden bij de RPD,
projectleider van o.a. ‘Nota Landschap’ en (mede)auteur van
‘Beleidsverkenning landelijk gebied 21e eeuw’

5��1DV Landschapsarchitect, Secretaris van het Bosschap

H[WHUQH�GHVNXQGLJHQ�WZHHGH�EUDLQVWRUPELMHHQNRPVW�

'U��*��%HQQHWW Engelsman, werkzaam bij AIDEnvironment, Lid RMNO, daarvoor directeur
IEEP in Arnhem, Auteur van o.a. Cultural Landscapes, The Conservation
Challenge in a Changing Europe’, IEEP. 1996

3URI��GU��'��%ROW Nederlander (groot deel van zijn leven in het buitenland werkzaam geweest),
thans stedebouwkundige bij Bügel Hajema

$�.��%KDORWUD Uit India afkomstig, Architect, werkzaam bij Kuiper Compagnon, lid Raad voor
Cultuur

,U��)�&��3ULOOHYLW] Nederlander, Landbouwraad in Lissabon, daarvoor Directeur ECNC in Tilburg

3URI�GU�%��1HHGKDP�Engelsman, hoogleraar Planologie aan Katholieke Universiteit in Nijmegen

3URI��GU��$��.ODPHU Nederlander, vanaf 1977 tot 1995 in VS gewoond, hoogleraar Economie van
Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Oratie ‘The value
of culture’

'U��%��GH�3DWHU Nederlander, Universitair Hoofddocent bij de Faculteit der Ruimtelijke
Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

 
0Z��3URI�GU�LU� Turkse, hoogleraar leerstoel ‘Technisch Ontwerp & Informatica’, Technische
,�6��6DUL\LOGL] Universiteit Delft, lid VROM-raad
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5/*�YRRUVWHOOHQ�YRRU�GH�EHOHLGVRSWLHV�YDQ�KHW�(523�
JHSUHVHQWHHUG�LQ�6DODPDQFD�RS����HQ����RNWREHU�����

7LMGHQV�GH�LQWHUQDWLRQDOH�VHPLQDU� µ)RU�D�1HZ�5XUDO�8UEDQ�3DUWQHUVKLS¶� LQ�6DODPDQFD�RS����HQ
���RNWREHU�������ZHUG�YDQXLW�GH�5DDG�YRRU�KHW�/DQGHOLMN�*HELHG�GRRU�PZ��)��YDQ�'LHSHQ�2RVW
HHQ�YRRUGUDFKW�YHU]RUJG��'H�UDDG�ZDV�GDDUWRH�GRRU�GH�(XURSHVH�&RPPLVVLH�XLWJHQRGLJG��QDDU
DDQOHLGLQJ�YDQ�]LMQ�DGYLHV�µ6WDG�HQ�ODQG�LQ�JURHQ�YHUEDQG¶�
+LHURQGHU� YROJW� HHQ� GHHO� YDQ� GH]H� YRRUGUDFKW�� HQ� ZHO� KHW� GHHO� ZDDULQ� YRRUVWHOOHQ� ZRUGHQ
JHGDDQ�WRW�ELMVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�DDQWDO�YDQ�µSROLF\�RSWLRQV¶�YDQ�KHW�(XURSHHV�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJV
3HUVSHFWLHI��(523���RIZHO�GH�(XURSHDQ�6SDWLDO�'HYHORSPHQW�3HUVSHFWLYH��(6'3��

3URSRVDOV�IRU�DGMXVWPHQW�RI�VRPH�RI�WKH�SROLF\�RSWLRQV�LQ�(6'3
oktober 1998

,,,�$���3DUWQHUVKLS�EHWZHHQ�WRZQV�DQG�WKH�FRXQWU\VLGH

3ROLF\�RSWLRQV�LQ�WKH�(6'3 5/*�SURSRVDOV�IRU�DGMXVWPHQW

• Promotion of (re)location strategies
and environmental measures in ru-
ral areas under pressure

• Maintenance of a minimum level of
services in small and medium-sized
towns in rural areas facing decline
or abandonment

• Support for the development of
endogenous potential in these ar-
eas

  
• Redeem the environmental mortgage in rural areas under

pressure and take care that (re)location strategies doesn’t
put new mortgages on these areas

• Develop systems for services and (public) transport that
are sustainable and generates local economic develop-
ment in small and medium-sized towns and in rural areas
facing decline or abandonment.

• Support for the development of the endogenous potential
in areas facing decline and abandonment, through devel-
oping the human resource factor, integrating exogenous
incentives and stimulate non-agrarian businesses in a bal-
anced way

• Stimulate a societal debate on the future of areas, facing
decline and abandonment, where a minimum level of
services and (public)transport is not possible to maintain,
where the endogenous potential is shrinking drastically
and where exogenous incentives are lacking. How can the
societal, economic and ecological transformation of these
areas be led in a more positive direction than a slow proc-
ess of degeneration?

,,,�$���'LYHUVLILFDWLRQ�RI�UXUDO�DUHDV

3ROLF\�RSWLRQV�LQ�WKH�(6'3

• Diversification of the economy in
predominantly agricultural areas
with weak production structures.

• Ensure sustainable agriculture and
promote agri-environmental meas-
ures and the diversification of agri-
cultural land-use in highly produc-
tive agricultural areas

5/*�SURSRVDOV�IRU�DGMXVWPHQW

• Support the development of a sustainable European rural
sector that is a full participant in the global society and
comprises integrated rural communities based on trust,
caring, cooperation and appreciation of the countryside.

• In highly productive agricultural areas the developments
should be focused on the courses of development that will
have a future in these areas. Allow these courses to be
linked up to one integral policy for the entire rural area:
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• Exploitation of opportunities for the
development of renewable energy
in rural areas, with due considera-
tion of local conditions, especially
the cultural and natural heritage

1. develop a mainly economy-oriented policy for non-land
dependent, capital-intensive and technology-intensive
agribusinesses, make concrete demands for the
environment and for spatial adjustment and approach its
realisation in a business-like manner.

2. develop a policy for the land-dependent forms of businesses
that are not focused on extension but on multifunctionality.
Formulate additional explicit indications (and grant
premiums) for a maintenance of nature and landscape.

3. in addition, develop an active policy on the establishment of
non-agrarian businesses in the rural areas.

,,,�&���3UXGHQW�PDQDJHPHQW�DQG�GHYHORSPHQW�RI�WKH�QDWXUDO�DQG�FXOWXUDO�KHULWDJH

3ROLF\�RSWLRQV�LQ�WKH�(6'3

• Develop further a European eco-
logical network, linking protected
sites of regional, national, transna-
tional and Community importance
and using features of the land-
scape.

• Appropriate management of envi-
ronmentally sensitive areas or ar-
eas of high biodiversity and reduc-
tion of pressure from human activi-
ties in these areas.

• Development of strategies recon-
ciling economic development with
the responsible maintenance of the
natural heritage in the other rural
areas.

• Development of regional or trans-
national strategies for risk man-
agement in areas prone to natural
disasters.

5/*�SURSRVDOV�IRU�DGMXVWPHQW

• Develop further a European ecological network, linking
protected sites of regional, transnational and Community
importance and thereby maintaining a wealth of biodiver-
sity for the benefit of present and future generations.

• Provide a variety of landscapes with their own identity,
thus giving roots in a changing society and constituting a
regional ‘trade mark’ within a global economy.

• Continue those forms of human land use which are a pre-
requisite for this variety and quality.

,,,�&���&RQVHUYDWLRQ�DQG�FUHDWLYH�PDQDJHPHQW�RI�WKH�FXOWXUDO�ODQGVFDSHV�RI�(XURSH

3ROLF\�RSWLRQV�LQ�WKH�(6'3

• Longer-term conservation and
management of landscapes of cul-
tural and historical importance
through sound land-use planning
and management.

• Creative rehabilitation of land-
scapes degraded by different hu-
man activities. Preservation of
characteristic landscapes in areas
threatened by agricultural aban-
donment.

5/*�SURSRVDOV�IRU�DGMXVWPHQW

• Describe, claim and strengthen the significance of land-
scapes of cultural and historical importance and generate
funds for the maintenance and for investments.

• Stimulate the (re)creation of landscapes adjusted to the
present societal functions and with respect for history and
ecology.

• Secure a livable countryside as a basis for the preserva-
tion and restoration of characteristic landscapes in areas
threatened by agricultural abandonment.
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JHPHHQVFKDSSHOLMNH�YHUNODULQJ�YDQ�5/*�HQ�&&:��:DOHV�
RYHU�$JHQGD������HQ�GH�ODQGHOLMNH�JHELHGHQ��VHSWHPEHU�����

,Q� MXQL������EUDFKW�HHQ�GHOHJDWLH�YDQ�GH�5DDG�YRRU�KHW�/DQGHOLMN�*HELHG�RS�XLWQRGLJLQJ�YDQ�GH
�&&:�� HHQ� EH]RHN� DDQ� :DOHV�� %LM� GLH� JHOHJHQKHLG� ZHUG� RYHU� GLYHUVH� RQGHUZHUSHQ
JHGLVFXVVLHHUG��ZDDU�RQGHU�RRN�RYHU�$JHQGD������HQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG��'H�JH]LFKWVSXQWHQ�YDQ
EHLGH� UDGHQ� NZDPHQ� ]RGDQLJ� RYHUHHQ� GDW� HHQ� JHPHHQVFKDSSHOLMNH� YHUNODULQJ� ZHUG� RSJHVWHOG�
RQGHU� PHHU� WHQ� EHKRHYH� YDQ� GH� MDDUOLMNVH� (XURSHVH� DGYLHVUDGHQ�ELMHHQNRPVW� GLH� GDW� MDDU� LQ
VHSWHPEHU�LQ�+HOVLQNL�SODDWVYRQG��'LH�ELMHHQNRPVW�KHHIW�RS�]LMQ�EHXUW�ZHHU�JHOHLG�WRW�HHQ�EULHI�YDQ
GH�JH]DPHQOLMNH�DGYLHVUDGHQ�DDQ�GH�(XURSHVH�&RPPLVVDULVVHQ�YRRU�/DQGERXZ�HQ�0LOLHX��RS���
IHEUXDUL�������+LHURQGHU�YROJW�GH�LQWHJUDOH�WHNVW�YDQ�GH�JH]DPHQOLMNH�YHUNODULQJ�YDQ�GH�5DDG�YRRU
KHW�/DQGHOLMN�*HELHG�HQ�GH�&RXQWU\VLGH�&RXQFLO�IRU�:DOHV�

-RLQW�VWDWHPHQW�RQ�$JHQGD������DQG�5XUDO�$UHDV

,��$LPV�IRU�(XURSHDQ�3ROLF\
Both CRA and CCW urge adoption of the following key aims of a European policy for rural areas:
- To maintain a wealth of biodiversity, for the benefit of present and future generations;
- To provide a variety of characteristic landscapes with their own identity,  thus giving roots in a changing

society and constituting a ‘trade mark’ within a global economy;
- To continue those forms of human land use which are a prerequisite for this variety and quality;
- To secure a sustainable European rural sector that is a full participant in the global society and comprises

integrated rural communities based on trust, caring, co-operation and appreciation of the countryside

,,��'LUHFWLRQV�IRU�D�)XWXUH�5XUDO�(XURSH
In broad terms, there are three options for a future direction for the European rural areas. These can be
divided as follows:
1) ,QGXVWULDOLVDWLRQ.  This option would be the natural consequence of a market-led agricultural sector. It
would culminate in the most economically optimal arrangement and scale of farms. The result would be
tremendous reduction in the number of farms in the present high productive agricultural areas in Europe
combined with a shift of production capacity to areas that can produce against the lowest costs.
2)�([SURSULDWLRQ� This direction would involve a substantial decrease in the land area currently given over to
agriculture. It would be a consequence of the combined effects of intensification and specialisation within the
agricultural sector (as under 1.), the age profile of the farming population, the restoration of extensive nature
and wilderness areas, the increase in urban green spaces and areas for recreation and tourism. The
agricultural sector and a prosperous rural economy as we currently know them would be threatened. The
richness of nature and landscape brought about by centuries of human land use and farming practice would
further diminish.
3)�5XUDO�GHYHORSPHQW. A broadened rural development will create a new context for an adaptation of the
agricultural sector to local possibilities and the specific features of nature and landscape. The multi-functional
farm will deliver not only value-added agricultural products, but will also - together with other land managers
and NGOs - secure the maintenance of a variety of landscape features, protection of flora and fauna and
facilitation of a diverse range of tourism and recreational activities. A synergy between the agricultural sector,
other economic sectors and societal groups will guarantee a prosperous rural economy based on mutual
trust, caring and co-operation needed in the continually changing global society.
It is important to note that the above rural development model is not incompatible with all forms of
industrialisation in agriculture. Rather, what it rejects is that form of industrialisation which would impose a
homogenous and undifferentiated uniformity on economic, environmental and social dimensions throughout
the European countryside.

CRA and CCW recommend the rural development as the future direction to be chosen in order to achieve
the aims outlined above (in Section I).
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,,,��*HQHUDO�$VVHVVPHQW�RI�WKH�$JHQGD������3URSRVDOV�LQ�5HODWLRQ�WR�WKH�$ERYH
Agenda 2000 is a step towards an integration of environmental goals into agricultural production and towards
a broader rural development policy for the countryside as a whole.
However, the present Agenda 2000 proposals are far from being orientated towards securing the aims
highlighted in Section I above. Most of the current adverse effects of the Common Agricultural Policy on rural
areas and rural community life in general and on the bio- and landscape diversity in particular will continue.
The current Agenda 2000 proposals are too much of a hybrid set: partly a continuation of the present CAP
with its devastating effects on the European countryside and partly steps in the right direction.

,9��:KDW�LV�1HHGHG�WR�,PSURYH�WKH�$JHQGD������3URSRVDOV��*HQHUDO�)RXQGDWLRQV
To secure the goals outlined in Section I above the Agenda 2000 proposals would need to enshrine a more
clearly focused rural development model explicitly underwritten by the following:
* A recognition that the long term profitability of caring for the rural environment alongside a prosperous and

productive agricultural sector integrated in a broadened rural economy has to be guaranteed.
* A contract between the citizens of Europe and the members of the rural community to secure the financial

requirements for management and development of rural areas, maintenance of nature- and landscape
qualities and stimulating lively rural communities in the long run.

* A radical and more consistent framework than that proposed which will  promotes synergy between the
different economic sectors in the countryside. This would require, in particular, an LQWHJUDWLRQ� RI
REMHFWLYHV�DQG�EHWZHHQ�WKH�DJULFXOWXUDO�VHFWRU�DQG�RWKHU�VHFWRUV on the level of single farms as well as
on the level of the local and regional communities.

9��:KDW�LV�1HHGHG�WR�,PSURYH�WKH�$JHQGD������3URSRVDOV��6SHFLILF 0HDVXUHV
Securing the goals outlined in Section I above will take not just those general foundations listed in Section III
but also the following specific measures which should be embraced soon:
* To embody the innovative thinking behind the Rural Development Regulation the proportion of the overall

CAP budget devoted to its implementation should be increasing over time to reach much higher levels than
currently proposed. The aim should be for it to reach 10% of the Guarantee budget in the current round and
achieve a significant increase thereafter.

* More resources are required at both EU and member state level for the agri-environment element of the
proposals which have been virtually frozen, apparently because of the large sums devoted to compensation
payments for price cuts.

* Member states must maximise new opportunities to adapt measures to a wider range of ’public good’
objectives, including protection of the environment, enhancement of the natural heritage and public access
to the countryside, accepting that this will affect the distribution of support within the country and could
initially make the administration more demanding.

* Making environment measures an obligatory element in all rural development plans is welcome but these
should be extended  to devoting a minimum proportion of the funds to agri-environment schemes. To
maintain a strong environmental focus this should be in the order of half the EAGGF funding for rural
development.

* The principle of regional programming (under the draft Rural Development Regulation) as a mechanism to
achieve locally-appropriate integration of policies needs to be coupled with mechanisms for ensuring
overall alignment with national priorities. The involvment of of environmental authorities will be important in
securing this balanced approach.

* Some support under the proposed Rural Development Regulatuion should be available to non-farm as well
as farm businesses and individuals. This will contribute to a more diverse and sustainable rural economy.
The actual balance between on and off-farm support should be decided on the basis of the regional and
local context.

* It is essential that the public are able to obtain benefits from agri-environment schemes through improved
access to the countryside. (At present it is not clear whether the European Commission intends to exclude
the access component of agri-environment schemes from EAGGF funding, or whether they would be
covered either by Article 20 or Article 31).

* If substantial compensation payments are to continue for many years, a workable system of environmental
conditionality and cross-compliance is essential.

* Such a system of environmental conditionality needs impose the same obligation on all member
  states to adopt reasonable measures but allowing the flexibility to adapt them to local conditions.

9,��5HVROXWLRQ
The CCW and the CRA will - each in their own way - contribute to an integrated rural policy in the sense here
presented and will urge other partners to share this vision and work towards it realisation.
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