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Informatie en informatiesystemen over het (cultuur)historische landschap:
wat kan, moet en wil 'men' ermee?
door Sophie Visser
10 november 2015 – voor HGVU, Utrecht

Presentatie + verhaal erbij

Op 10 november 2015 heb ik een presentatie over informatiesystemen over het cultuurhistorisch
landschap gegeven aan leden van de Historisch-Geografische Vereniging Utrecht (HGVU). De vraag
van diverse afwezige leden om de presentatie tot hun beschikking te krijgen en het belang van het
verhaal in de ogen van de aanwezigen waren vervolgens de aanleiding om het verhaal ‘erbij’ ook op
te schrijven. Destijds gestelde vragen zijn deels in het verhaal verwerkt.
De titeldia (zie boven) geeft aan dat
- Bovenaan: informatiesystemen (IS’sen) als hier bedoeld bestaan vaak in de kern uit data en
kaarten met toelichtingen. Die kaarten zijn gewoonlijk met behulp van een Geografisch
Informatiesysteem (GIS) op basis van die data gemaakt, bijvoorbeeld als cultuurhistorische
(waarden)kaart of atlas. Erbij aanwezige teksten, schetsen, foto’s, etc. worden eveneens
veelal gezien als deel van het informatiesysteem in kwestie.
-

Onderaan: het gaat om informatie bedoeld voor activiteiten en doelen in het kader van
(toegepast) onderzoek, beleidsvorming planning en ontwerpen, beheer en toezicht, etc. , en
voor de daarbij betrokken (uiteenlopende) groepen mensen. Dat laatste geldt des te meer als
de informatie ook bestemd is ook voor educatie, recreatie & toerisme, etc.
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Het vertrekpunt van de presentatie in de uitnodiging:
Zoals bekend krijgt het (cultuur)historische landschap de laatste decennia veel aandacht. Het maken
van informatie daarover is dan ook inmiddels een vanzelfsprekende zaak. Het rijk heeft dat al diverse
malen gedaan, de provincies hebben het gedaan (en vaak herhaaldelijk), gemeenten hebben het
gedaan of zijn er nog mee bezig. Maar waarom is dan toch vaak aanvullend onderzoek nodig, binnen
ruimtelijke projecten of anderszins? Blijkbaar ligt (die) informatie toch vaak complexer. Eén oorzaak
is dat gebruikssituaties steeds weer anders zijn terwijl men bij de informatiesystemen bijvoorbeeld
standaardsituaties voor ogen had. Ook kunnen de kijk op landschap en erfgoed en de
onderzoeksbenadering die schuil gaan in de informatie wringen. Logischerwijs zou bij verandering
daarvan - zoals door de landschapsbiografie, het meenemen van beleving, 'the ordinary landscape',
etc. - ook de informatie moet veranderen. Maar is dat ook altijd zo? En hoe zit het met de kijk op
informatie en op ICT zelf en de manier waarop men daarmee omgaat, wat gewoonlijk eveneens
gevolgen heeft? Informatie is er dus niet zomaar en is evenmin neutraal. De vraag naar waar
informatie voor staat en wat deze betekent is daarmee voor hedendaagse informatiebronnen even
belangrijk voor die uit het verleden. Dergelijke aspecten en vragen (en meer) zijn het onderwerp van
deze lezing.

Reeuwijk en omgeving 2x in 'Elementen' in CultGis: wat zijn en betekenen de verschillen?
Deze uitsneden uit de CultGis-kaart komen verderop in de presentatie ter sprake.
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I-…Eigen achtergrond en achtergrond van het eigen onderzoek

Tekst erover in de uitnodiging:
Sophie Visser, lid van de HGVU, studeerde eerst Scheikunde met o.a. een bijvak Informatica aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en werkte daarna zo'n 20 jaar als informatiekundige in grote organisaties als
de Rabobank en Fokker en bij een adviesbureau. In 2000 ging ze aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Sociale geografie studeren en studeerde in 2006 als historisch-geograaf af bij Hans Renes. Ervaringen
met informatiesystemen over het cultuurhistorisch landschap tijdens het afstudeerproject in
Reeuwijk waren vervolgens de aanleiding voor een promotieonderzoek over dat onderwerp.
Op een aantal dia’s in deze presentatie komen bronnen van derden voor. Eigen presentaties en
artikelen zijn te vinden op Academia.edu en op Slideshare:
Op Academia.edu zie: https://independent.academia.edu/VisserSophie
Op Slideshare zie: http://www.slideshare.net , en zoeken op hetzij ‘Sophie Visser’, hetzij ‘Landzij’,
hetzij op de titels als bijvoorbeeld:
- ‘The Right Information? A view from landscape management and affordances’ (2014)
- ‘De gebruik(er)skant van informatie en informatie in het cultuurhistorische
landschapsdomein (2014)
- Cultural landscape information from an informational and perceptual perspective
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Opzet en onderwerpen van de presentatie

Na een korte inleiding (ad I.) gaat het om diverse inhoudelijke onderwerpen, namelijk
II.

De aanbodkant van informatie als zodanig, zoals deze - in november 2015 - in enkele concrete
informatiesystemen naar voren komt, namelijk in
- CultGis : (oorspronkelijk) op nationaal niveau gemaakt, (later) inclusief provinciale informatie
- CHS van Zuid-Holland: provinciaal systeem (CHS = Cultuurhistorische Hoofdstructuur)
- CHAT van Utrecht: provinciaal systeem (CHAT = Cultuurhistorische Atlas)
Dit gebeurt aan de hand van enkele geografische gebieden, plekken en bepaalde soorten
cultuurhistorische objecten.

III. De aanbodkant bekeken tegen potentiële gebruiksmogelijkheden, op basis van een aantal
informatiekundige principes
IV. De gevolgen van deze situaties bij de vergaande digitalisering bij de nieuwe Omgevingswet
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I -1. Informatiekunde als vertrekpunt

Informatiekunde richt zich primair op het komen tot een effectieve informatievoorziening voor het
grotere geheel. Dat grotere geheel is vaak een organisatie, een afdeling of een geheel aan processen,
maar kan ook een breder en niet zo scherp afgebakend ‘domein’ zijn zoals hier. De zorg voor het
juiste aanbod van het geheel aan informatie en informatiesystemen is hierbij het kernpunt, niet
zozeer van elk informatiesysteem op zich. De zorg daarvoor valt onder informatiemanagement.
Het juiste aanbod betekent dat de informatie (en de IS’sen) geschikt en bruikbaar is/zijn voor alle
vraag-/gebruikssituaties in kwestie. Ofwel: ‘de juiste informatie voor de juiste persoon/groep op
het juiste ogenblik (en op de juiste plaats) voor de juiste activiteiten en doelen’. Dit impliceert
tevens ‘de juiste functies/mogelijkheden, over het juiste onderwerp’ en in dit geval ook ‘over het
juiste geografische gebied’.
Een belangrijk aspect in dat informatiemanagement is verder dat die informatie en
informatiesystemen niet alleen op een bepaald moment juist zijn maar dat ook blijven. Informatie
en informatiesystemen veranderen daarom gewoonlijk mee met veranderingen in beleid, in het
denken over landschap en cultuurhistorie, in onderzoek, in de benadering en aanpak van planning en
ontwerpen en in technologie, etc. (en vice versa).
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I - 2. De ‘ijsbergen’ en engelen van informatie en informatiesystemen

Onder informatie en (bijbehorende) IS’sen gaat veel schuil wat niet zomaar zichtbaar is voor de
(potentiële) gebruikers. Dit wordt vaak vergeleken met een ijsberg.
Het zichtbare deel - boven het waterpeil - is wat informatie resp. een systeem feitelijk laten zien. Dat
is echter gebaseerd op een veelheid aan uitgangspunten en keuzes die vaak niet zichtbaar zijn,
tenzij expliciet gemaakt (in informatiesystemen bijvoorbeeld in de vorm van meta-informatie en
metadata). Die uitgangspunten en keuzes zijn het gevolg van het heersende denken, tijd, geld,
belangen en ook attitudes, meningen en overtuigingen en expertise (onder het waterpeil). Elke
systeem en alle informatie daarin zijn daarmee vanuit een bepaald perspectief gemaakt (het
mannetje met de verrekijker in de dia). Wat daarin ‘gewoon’ is of ‘hoort’ kan worden omschreven als
de heersende cultuur, zowel ten aanzien van informatie zelf als wat betreft gerelateerd onderzoek,
representatie, communicatie, etc.
Die uitgangspunten en keuzes hebben betrekking op een veelheid aan onderwerpen:
- Algemeen: doelen, activiteiten, doelgroepen/gebruikers, communicatie, informatie, ICT, etc.
- Met daarnaast in dit domein ook:
o de representatie van het cultuurhistorische landschap: landschap, cultuurhistorie,
geschiedenis, erfgoed e.d.?
o als uitwerking van welk soort kennis resp. waarden volgens welke benadering:
kenmerkendheid, karakter, beleving, culturele biografie, etc. ?
Naast wat er wel in informatie vertegenwoordigd is, blijft er daardoor - impliciet of expliciet - ook
altijd het een en ander buiten beeld. Dit is aangegeven met de rode ‘vleugels’, waardoor de figuur
van de ijsberg eerder op een engel lijkt.
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I - 3. Domein met veel verschillende informatiesystemen en gebieden (1)

Aanbodkant (boven)
Aan de aanbodkant is ten aanzien van het cultuurhistorisch landschap (in Nederland) een situatie
ontstaan met veel verschillende informatiesystemen. Op rijksniveau zijn er enkele systemen
ontstaan (met name CultGis en Histland), provincies hebben elk hun eigen systeem, en evenzo bij
gemeenten. Daarnaast zijn er nog systemen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De 12
Landschappen (samen sinds 2010 met een nieuw systeem bezig), van waterschappen,
Rijkswaterstaat, van regionale of lokale organisaties of samenwerkingsverbanden, en nog veel
meer. Lang niet alles hiervan - ook niet van gemeenten - is publiek toegankelijk en/of voor gebruik
door derden bedoeld, ook als het wel relevant zou zijn voor hen. Verder hebben organisaties intern
eventueel uitgebreidere informatiesystemen die evenmin voor anderen beschikbaar zijn, zoals de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Gebruikskant (onder)
Ruimtelijke projecten - in het kader van onderzoek, beleid, planning, ontwerpen, beheer, etc. spelen zich af in gebieden van uiteenlopende groottes en ligging en gaan eventueel ook over
gemeente- en provinciegrenzen heen (zie de figuur onder). Eigenlijk altijd heeft men dan met een
aantal van die systemen te maken, namelijk over diverse gebieden en op diverse niveaus. Dat
betekent een situatie waarin de beschikbare informatie sterk uiteen kan lopen ten aanzien van
waarover informatie aanwezig is (vergelijk de ‘engelen’ in II.2) en hoe de informatie in het systeem
aanwezig is (qua categorisatie en kaartlegenda, omgang met tijd, aanwezigheid van andere
informatie, etc.).
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I - 4. Domein met veel verschillende informatiesystemen en gebieden (2)

Deze dia geeft dezelfde situatie als in de vorige dia meer geografisch weer.
Wat gebruiksprojecten precies aan informatie nodig hebben hangt af van een aantal factoren, zoals
- de activiteit in kwestie
- het doel in kwestie
- (al) aanwezige kennis, expertise en anderszins aanwezige informatie(systemen)
- gebieds- en schaalniveau waarop men werkt
Bij een professionele ontwikkeling van informatiesystemen wordt dit alles op voorhand en tijdens de
ontwikkeling van het systeem meegenomen en afgestemd met (potentiële) gebruikers, al dan niet in
een vorm van samenwerking.
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II - 1. Aanbodkant: enkele concrete systemen in hoofdlijnen

Voor de presentatie was naar de actuele situatie (begin november 2015) in vier systemen gekeken:
- CultGis (van het Rijk)
- CHS (Cultuurhistorische Hoofdstructuur) van de provincie Zuid-Holland
- CHAT (Cultuurhistorische Atlas) van de provincie Utrecht
- ILC (Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie) van de provincie Noord-Holland
Naast de algemene opzet van de informatie en het informatiesysteem - zoals de opzet van de
kaarten en de informatie bij de objecten - is daarbij tevens gekeken naar wat ze aan informatie
boden voor bepaalde gebieden of plekken. Dat laatste betrof in dit geval steeds de vergelijking van
het aanbod in CultGis en dat in het betreffende provinciale systeem. Om redenen van tijd is
uiteindelijk de ILC vrijwel achterwege gebleven in de presentatie. Deze spitst zich nu toe op twee
geografische gebieden, namelijk Reeuwijk/Bodegraven (Zuid-Holland) en Kockengen e.o. (Utrecht).
De resultaten komen door de delen II en III van de presentatie aan de orde.
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II - 2. Aanbodkant - CultGis (1)

CultGis is een systeem van het Rijk, ontstaan in de jaren ’90 in het kader van toenmalig beleid. In
2005 werd het publiek toegankelijk via het toen in het kader van het Belvederebeleid ontwikkelde
webportal KICH (Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie). Met het verdwijnen van KICH in januari 2013
verdween ook CultGis grotendeels uit beeld.* Dat veranderde weer toen de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) in november 2014 de website ‘Landschap in Nederland’ startte en
bovendien de zorg voor zowel CultGis als Histland had gekregen.
De beeldschermuitsnede in de dia boven laat zien hoe CultGis via de website naar voren komt. Links
staan de GIS-lagen annex onderwerpen waarover CultGis informatie biedt. Bij het openen van CultGis
komen standaard de zgn. ‘Landschappen’ in beeld (inclusief ‘verstedelijkt gebied’ in totaal 9
landschappen). In de kaartuitsnede is dit weergegeven voor het gebied van zuidelijk Noord-Holland,
westelijk Utrecht en noordelijk Zuid-Holland. Het betreft overigens in feite geen ‘landschappen’ maar
‘landschapstypen’: in CultGis zijn beide vaak met elkaar vereenzelvigd. Verder kent CultGis nog een
onderverdeling daarvan, de zgn. ‘deellandschappen’ (in totaal 19), met een deels regionale inslag; de
voor dit gebied relevante zijn bij de legenda in de figuur opgenomen.
De overige inhoudelijke lagen zijn (buiten de ‘Bestuurlijke grenzen’, ‘Topografie rond 1900’ en
‘Achtergrondlagen’):
- ‘Elementen vanaf 1:250.000’
- ‘Elementen per landschapsvormende functie’
- ‘CultGis - Aandachtsgebieden’
- ‘CultGis - Regio’s’
*In die periode alleen aanwezig op het GeoPlaza van de Vrije Universiteit,
http://geoplaza.vu.nl/data/dataset/cultuurhistorisch-gis-cultgis/
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In de uitnodiging was van beide manieren waarop elementen op de kaarten zichtbaar kunnen
worden gemaakt een uitsnede voor Reeuwijk/Bodegraven opgenomen, met als vraag daarbij wat de
verschillen waren en wat deze betekenden (zie eerder). Het antwoord daarop is dat op beide kaarten
dezelfde elementen staan - zo bleek na controle - maar dat de volgorde van de stapeling van de
aparte achterliggende GIS-lagen verschillend is. Dat heeft echter wel gevolgen, aangezien daardoor
de kleuren van een aantal objecten verandert en de legenda juist uitgaat van kleuren. Een juiste
interpretatie van de elementen kan daardoor lastig worden (zie hierna).
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II - ….Aanbodkant - Elementen en legenda in CultGis

Rechts staat de legenda anno november 2015. Vanuit de oorspronkelijke opzet van CultGis horen bij
elk landschapstype bepaalde legenda-eenheden, namelijk wat men daarvoor als kenmerkend zag.
Voor het hier primair geldende landschapstype (Midden-Nederlandse) Laagveengebied betreft dat
de omkaderde legenda-eenheden. Alleen deze zijn gezien als kenmerkend voor dat landschapstype.
Andere legenda-eenheden kunnen weliswaar in het landschap zelf voorkomen, maar zijn dan als
niet-kenmerkend in CultGis achterwege gebleven. De kenmerkende legenda-eenheden voor het hier
eveneens relevante Midden-Nederlands Rivierengebied langs de Oude Rijn (in het noorden) en
Hollandsche IJssel (in het zuiden) - zoals dijken en kleiwinning - zijn hier niet omkaderd.
Hoewel ook - net als in het algemeen - bij dit GIS met aparte lagen met informatie is gewerkt, geldt
dat niet binnen de lagen met ‘elementen’. Hiervoor geldt een alles-of-niets situatie. Na het
aanklikken van een element of andere plek op de kaart komen nadere gegevens over dat element of
die plek naar voren (zie verderop).
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Voor het begrijpen van de inhoud van CultGis is tevens inzicht nodig in de zgn. ‘aandachtsgebieden’
in CultGis (zie hierna en bij de volgende dia). CultGis zelf geeft geen toelichting hierop. De kaart in
deze dia geeft aan welke aandachtsgebieden zijn onderscheiden. Oorspronkelijk waren alleen voor
deze gebieden elementen in CultGis aanwezig. Later zijn ook in ‘blanco’ gebieden een klein aantal
landschapselementen opgenomen, zij het veel minder dan in de aandachtsgebieden. De plekken
waarnaar voor deze presentatie is gekeken lagen vrijwel allemaal in een aandachtsgebied, met
uitzondering van Reeuwijk.
De speciale situatie van de aandachtsgebieden komt tot uiting in legenda-eenheden als
‘Kenmerkende percelering’ en (kenmerkende) ‘Bewoning’. De termen geven echter al aan dat deze
als zodanig inhoudelijk nietszeggend zijn. Die kenmerkende percelering en bewoning hangen samen
met het landschapstype in kwestie, zoals blijkt uit beschrijvingen per aandachtsgebied, regio of
landschapstype.
Beknopte beschrijvingen per aandachtsgebied komen tevoorschijn door klikken op een
aandachtsgebied op de CultGis-kaart. Voor de (deel)landschappen zijn die te vinden via een link op
de CultGis-webpagina. Verder zijn er nog beschrijvingen voor elke regio die CultGis onderscheidt;
deze zijn aanwezig in de provinciale- of regiodocumenten, getiteld ‘Ontgonnen verleden’, eveneens
te vinden via een link op die webpagina. Uitleg over de aandachtsgebieden en de gevolgde aanpak en
benadering is te vinden in het verslag van deze activiteit uit 2000,
https://www.academia.edu/3550361/Ontgonnen_Verleden_Deel_1_._Inzoomen_op_de_historischgeografische_ontwikkeling_van_het_Nederlandse_landschap; zie eventueel ook Deel II).
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CultGis vloeide voort Project 33 NBP, waarbij NBP staat voor het Natuurbeleidsplan uit 1989/1990
(verschenen in 1989, geaccordeerd in 1990). In het NBP waren de aandachtsgebieden één van de
twee soorten speciale gebieden op (inter)nationaal niveau. Bij de aandachtsgebieden ging het om op
nationaal niveau kenmerkende gebieden vanwege hun agrarische ontginnings- en
bewoningsgeschiedenis en het grote aantal nog gave elementen en patronen. Een en ander bouwde
voort op de landschapstypen in de landschapstypologie uit de jaren ’80. CultGis is dus gebaseerd op
beleid, uitgangspunten en methoden van 20 tot 30 jaar oud.
Een en andere betekent dat de ontstaansachtergrond van CultGis zoals beschreven op webpagina
http://landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/cultgis niet helemaal klopt. Daarin stelt men
dat CultGIS is ontwikkeld in het Monitoringsprogramma Meetnet Landschap (1992-2006) van het
toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nu Economische Zaken. De
aansluiting van het project bij het Meetnet Landschap - dat rond 2008 buiten beeld verdween gebeurde pas later en had nauwelijks invloed op de opzet en realisatie van CultGis eind jaren ‘90.
Deze uitwerking van de zgn. ‘aandachtsgebieden’ naar informatie toe heeft nooit een formele status
gekregen. Wel werkten de resultaten door in de aanwijzing van de Belvederegebieden in de Nota
Belvedere in 1999. De Belvederegebieden bleven echter eveneens beperkt qua doorwerking, al
vormden deze mede de basis voor de Nationale Landschappen in 2006 (die in 2012 weer hun status
van ‘nationaal’ verloren).
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Het webportal KICH waar CultGis eerst deel van uitmaakte bestond van 2005 tot 2013. Door een
herbouw van KICH in 2010 veranderde echter de manier waarop de informatie op de kaart te zien
was sterk. Alleen in de periode 2005-2010 waren de verschillen in invulling tussen
aandachtsgebieden en niet-aandachtsgebieden makkelijk op de kaart zichtbaar te maken.
Momenteel lukt het ook niet omdat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen provinciale en
nationale informatie (tenzij men de data download en in een eigen database en GIS bewerkt). De
provinciale informatie is toegevoegd rond 2008 en werd zichtnaar in de nieuwe KICH-versie uit 2010.
Dit betreft informatie uit de provinciale cultuurhistorische informatiesystemen van destijds, maar
deze is qua opzet en categorisaties aangepast aan CultGis. Daardoor lijkt het tevens elke provincie
van kenmerkendheid voor het landschapstype te zijn uitgegaan, wat niet het geval is. Aangezien elke
provincie sinds 2008 het eigen cultuurhistorische systeem heeft aangepast, is de provinciale
informatie in CultGis tevens verouderd.
Deze kaartuitsnede uit 2006 uit KICH laat duidelijk het verschil zien tussen Reeuwijk (nietaandachtsgebied, middenin op de kaart) en Bodegraven-Noord/Nieuwkoop en de Krimpenerwaard
(beide een aandachtsgebied, resp. boen- en onderaan op de kaart). In Reeuwijk en directe omgeving
zijn naast de omringende waterlopen van de Oude Rijn (bovenaan), Gouwe (links) en Hollandsche
IJssel (onderaan) aanwezig:
- 2 objecten/patronen van ‘Turfwinning’ (waarvan 1 onjuist - zie verderop)
- 2 lijnobjecten van ‘Defensie/linies/stellingen’
- 2 delen van een waterloop
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De in Reeuwijk weergegeven ‘kenmerkende percelering’ is daarmee kenmerkend op provinciaal
niveau (links), in tegenstelling tot die in Bodegraven-Noord waar deze kernmerkend is op nationaal
niveau. Op welk niveau iets kenmerkend is, is te zien aan de data die bij klikken op een object of plek
tevoorschijn komen. Dat zijn vaak meerdere objecten, onder meer omdat op nationaal kenmerkende
plekken vaak ook provinciale objecten aanwezig zijn (zoals in Bodegraven-Noord).
Het gegevensblok op nationaal niveau (rechts) geeft tevens aan hoe de informatie in CultGis is
opgezet, wat deze omvat en welke soorten typen en subtypen zijn onderscheiden. De historische
periode betreft altijd lange perioden (hier ‘Late Middeleeuwen’ en ‘1001-1499’; deze jaartallen zijn
overigens te exact gezien de globale tijdsperiode en suggereren daarmee schijnnauwkeurigheid). In
Bodegraven-Noord is het trefwoord ‘vrije veenontginning met recht van opstrek’ inderdaad juist,
maar ‘cope-ontginning’ niet. De ‘Regio’ betreft de regio-indeling van CultGis; de link leidt naar een
beschrijving daarvan (zie eerder). Bij de ‘Functies’ is (vrijwel) nooit informatie aanwezig. Bij de Linies
weer wel, namelijk als het om objecten of patronen daarvan gaat (zie verderop). Foto’s zijn bij geen
van de opgezochte objecten aangetroffen.
Van het gegevensblok op provinciaal niveau (links) komen alleen de jaartallen overeen met wat de
provincie zelf aangeeft (zie verderop). De objecten in de Provincie Zuid-Holland zijn verder in
principe altijd naamloos. De overige gegevens beschrijven de objecten vanuit CultGis-perspectief
met bijbehorende opzet en (sub)typen. In dit geval betreft het een groot vlak van veenontginning
voor (een groot deel van) Reeuwijk en Bodegraven. Probleem daarvan is dat slechts in bepaalde
delen ‘vrije veenontginning met recht van opstrek’ inderdaad juist is, maar in het middengebied van
Reeuwijk bijvoorbeeld niet. Verder is ook de regio en de beschrijving daarvan niet noodzakelijkerwijs
identiek aan wat de provincie in kwestie in dat opzicht deed.
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Zoals eerder al bleek komt ook de ‘Bewoning’ (hier ‘Historische bebouwing’ genoemd) op nationaal
niveau alleen in de aandachtsgebieden voor. Overige aanwezige bebouwing heeft dus altijd
‘Kenmerkendheid: provinciaal’ (ook als ‘kenmerkendheid’ niet het vertrekpunt was).
In de provinciale informatie is bij de jaartallen te zien hoe (in dit geval) de provincie Zuid-Holland
ermee omging. Deze onderscheidde drie perioden, namelijk (ontstaan)‘voor 1850’, tussen 1850 en
1950’ en ‘na 1950’ (zie verderop). De toekenning ‘Nieuwste tijd’ daaraan is echter weer van CultGis.
‘Dijkdorp’ is eveneens een term van CultGis, evenals ‘Lineaire bebouwing’ (zie verderop). De
toekenning van trefwoord ‘bestuur’ is onduidelijk en moet gedaan zijn door de mensen achter
CultGis.
Bij deze vrij willekeurig gekozen voorbeelden van provinciale CultGIS-informatie wordt tevens
duidelijk dat data zonder de naam of de plek erbij nietszeggend zijn. Hierna worden de data bij
objecten daarom steeds samen met hun geografische locatie weergegeven.
De data zijn gewoonlijk essentieel om weten en te begrijpen wat men met een bepaald kaartobject
bedoelt en hoe men dat ziet. Ook dat kan in werkelijkheid op bij een provincie (of een regio of
gemeente) anders zijn dan zoals de mensen achter CultGis het zagen.
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II. …

Turfwinning (als ‘landschapsvormende functie’ in CultGis) kan overal op zowel nationaal als
provinciaal niveau voorkomen, zoals hier in Reeuwijk. Rechts staan de data bij de twee objecten op
nationaal niveau. Links de data bij enkele objecten van ‘turfwinning’ op provinciaal niveau, zij het ook
hier vanuit CultGis-perspectief (zoals ten aanzien van (sub)typen en trefwoorden). Zo vond men in
CultGis het verschil tussen natte en droge vervening belangrijk, wat niet (of minder) voor de
provincie geldt. Toch is dat aldus bij de Reeuwijkse plassen als subtype aangegeven.
Een opvallend verschil tussen de informatie op beide niveaus is dat CultGis (rechtsboven) ook voor
het kaartobject linksboven ‘turfwinning’ aangeeft, terwijl de provinciale informatie op een object
rechts daarvan betrekking heeft, met als trefwoord ‘droogmakerij’. Eén probleem hierbij is dat het
type bij deze laatste ‘Regelmatige blokverkaveling’ is. Dit is echter onjuist, want in deze
droogmakerij - eigenlijk zijn het er twee, namelijk Middelburg en Tempel - had men de
oorspronkelijke strokenverkaveling (met de toenmalige eigendomsverhoudingen) aangehouden.
Blijkbaar stelde men ‘droogmakerij’ gelijk aan ‘regelmatige blokverkaveling’. Een ander probleem is
dat het object op nationaal niveau niet klopt: op die plek was geen turfwinning, dus de informatie is
‘onwaar’. Het vele blauw op topografische kaarten op die plek is het gevolg van de vergraving van
veenontginningspercelen tot zgn. houtakkers voor de boomteelt in Boskoop. Daarom is op de dia
door zowel het kaartobject als het data-object een rood kruis gezet.
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Klikken op een lijn die in dia ‘CultGis 3.c’ op nationaal niveau voorkwam als object van
‘Defensie/linies/stellingen’ ontbrak op dat niveau in 2015 (en ook al eerder, zie hierna). Daarom zijn
de gegevensblokken rechts leeg. De data op provinciaal niveau (links) laten zien dat het om de Oude
Hollandse Waterlinie gaat, waarbij aanklikken op deze plek tot zowel een ‘liniedijk’ (linksonder) als
een ‘inundatiezone’ of ‘inundatiegebied’ (linksboven, in resp. naam en subtype) leidde. De termen
zijn ook hier afkomstig van CultGis, zeker de term ‘defensiewerken’ (vergelijk de legenda in een
eerdere dia).
Door de jaren heen heeft de representatie van de Oude Hollandse Waterlinie in CultGis nogal
gevarieerd. Tot in 2006 - toen CultGis alleen nog objecten op nationaal niveau bevatte - ontbraken de
objecten (met uitzondering van Fort Wierickerschans, maar dat was als gebouwd monument
aanwezig). Tussen 2006 en 2009 waren diverse objecten aanwezig, daarna ontbrak het gedurende
circa een jaar, waarna diverse objecten in 2010 op provinciaal niveau weer in beeld kwamen.
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Het informatiesysteem van de provincie Zuid-Holland zelf heet de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur (CHS). Deze onderscheidt een aantal kaarten, die apart en in combinatie op de
digitale kaart kunnen worden weergegeven. Dat betreft Landschap-kenmerken en - waarden,
Nederzettingen-kenmerken en -waarden en Archeologie-kenmerken en -waarden. Hier gaat het met
name om de kenmerkenkaarten van Landschap en Nederzettingen; deze vormden de inhoudelijke
basis voor de waardenkaarten. Deze dia laat de kaart van Landschappen-kenmerken zien, vergezeld
van de objecttypen resp. GIS-lagen die hierbij horen (en apart op de kaart zijn weer te geven).
NB ‘Hoofdafwatering/kanaal’ ontbreekt in dit overzicht.
Ook de CHS vertrok vanuit kenmerkendheid voor het landschapstype, al speelde ook het gebied in
kwestie hier enigszins een rol bij. Zo is de Oude Hollandse Waterlinie niet kenmerkend voor het
veengebied, maar is het toch opgenomen. Ondanks de overeenkomsten in uitgangspunten met
CultGis zijn de categorieën resp. legenda-indelingen qua objecttypen en soorten onderscheiden op
een aantal punten anders (zie ook hierna). Zo horen ‘Droogmakerijen’ hier tot een aparte categorie
objecten en maken ze geen deel uit van ‘Veenontginning’. Verder lopen bij de CHS de
veenontginningen over de rivierzones en hun oeverwallen heen, al bestaan die uit zand en klei.
Daardoor blijft ook (vroeg/hoog-middeleeuwse) blokverkaveling buiten beeld, wat CultGis in beide
opzichten wel onderscheidde. Het meest opvallende verschil betreft de tamelijk abstracte ‘systemen’
waarin een aantal objecten/objecttypen in de CHS zijn ondergebracht. Dat betreft het
‘Defensiesysteem’ (echter zonder ‘Inundatiezone’ en ‘Fort, Batterij’), ‘Riviersysteem/Boezemwater’
en het ‘Poldersysteem’. Het Poldersysteem komt hierna nog ter sprake.
Bij de GIS-lagen is in de dia aangegeven welke onderwerpen min of meer vergelijkbaar (met ~) zijn
met die in CultGis en welke ontbreken in CultGis ontbreken (met x).
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De legenda in de dia laat het grootste deel van legenda zien dat voor dit gebied en dit
landschapstype relevant is.
De legenda laat een verdere en deels ook andere inhoudelijke onderverdeling van de onderwerpen
zien dan in CultGis; deze blijven CultGis dan ook veelal achterwege (zie de data) en blijven dus
onzichtbaar (vergelijk de beide kaarten). Verder gaf de CHS bij veel objecten ook aan of deze ‘gaaf’
dan wel ‘verstoord’ zijn. Bij ‘Rivierdijk’ is daarnaast nog een onderscheid tussen ‘voor 1945’ en ‘na
1945’ gemaakt.
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Deze dia laat van vier plekken in Reeuwijk zien wat daar aan objecten aanwezig is en welke data
daarbij horen. Elke daarvan heeft geen naam of periode, wel een ‘Type’, een ‘Kenmerk’ - met soms
ook ‘gaaf’ erbij - en een ‘Lengte’ of ‘Oppervlak’. Daarnaast komen ‘Gaafheid’ en ook ‘Opmerking’
eventueel nog voor. De informatie bestaat daarmee in feite uit niet veel meer dan enkele
steekwoorden. Veel lengtes en oppervlakken zijn overigens (veel) te exact aangegeven. Zeker voor
lengtes geldt dat, gezien de 1 of 2 decimalen achter de komma bij een lengte in meters, terwijl de
cultuurhistorische objecten vrij grof (op een schaal van 1:50.000) op de kaart zijn gezet.
De plek rechts is dezelfde als eerder voor CultGis was bekeken. Deze heeft bij de CHS onder meer
betrekking op de Oude Hollandse Waterlinie, al ontbreekt de naam daarvan. Het ‘Poldersysteem’
bestaat in de CHS in de praktijk alleen uit een aantal lijnobjecten voor een ‘Poldergrens’. Die
poldergrenzen zijn echter problematisch. Het suggereert namelijk dat het (in heden en/of verleden)
echt de grenzen van polders zijn/waren, maar dat is/was lang niet bij elke het geval. Ook zouden het
ontginningsgrenzen kunnen zijn, maar dan ontbreken er een aantal.
Pas later werd uit een ouder rapport duidelijk waarom dit was gedaan. Die keuze is gemaakt toen het
nog ging om gedrukte kaarten (op eveneens schaal 1:50.000), waarbij de ontginnings- en
poldergrenzen teveel samenvielen op de kaart. Om cartografische redenen had men beide daarom
steeds als één geheel op de kaart weergegeven. Voor Reeuwijk is dat echter nogal problematisch,
want daar vallen die grenzen maar in een klein aantal gevallen samen. Bij de latere digitale kaarten
heeft men deze opzet gehandhaafd, al had dat bij het werken met aparte GIS-lagen niet gehoeven. .
Voor (in elk geval) Reeuwijk geven de kaarten voor Landschap dus een onjuist beeld van de situatie
en daarmee een in principe ook onjuiste basis voor de waardenkaart (zie hierna).
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De figuren hier laten zien hoe groot de verschillen zijn tussen de ontginningen en de (vroegere en
huidige) polders in Reeuwijk en omgeving. De figuur boven geeft een overzicht van de ontginningen.
De vele kleine ontginningen zorgen dus voor een groot aantal ontginningsgrenzen. De kaart bevat
tevens de (zekere of veronderstelde) bewoningslinten en kerken en mottes/burchten uit die tijd.
De figuur onder toont de polders in het westelijke deel in resp. de 15e eeuw en rond 1650 (uit Van
der Ven, ‘Leefbaar Laagland’). De polders veranderden dus door de tijd heen. Bij het weergeven van
polders – gezien als waterstaatkundige eenheden - op een kaart is dus eigenlijk altijd een
tijdreferentie nodig.
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Het weten van de (potentiële) mogelijkheden en problemen van informatie is gewoonlijk belangrijk.
Dat geldt zowel voor bijvoorbeeld het gebruiken van informatie uit een systeem als voor het
combineren of van informatie uit verschillende informatiesystemen. .
Dat integreren had hier in feite betrekking op de inpassing van provinciale informatie - in dit geval
van Landschap-kenmerken uit de CHS van Zuid-Holland - in CultGis. Dat speelt op alle niveaus
waarop informatie aanwezig is (met de onderwerpen in de kolomtitels in de tabel in de dia als
voorbeeld). Voor elk hiervan geldt dan de vraag in hoeverre deze qua aanwezigheid overeenkomen
dan wel verschillen (hier verder niet uitgewerkt). Normaliter wordt zo’n vergelijking mede gedaan op
basis van de zgn. informatie- of datamodellen van elk; voor KICH was in elk geval zo’n
informatiemodel gemaakt, IMKICH (afkorting van InformatieModel KICH) geheten. Voor de CHS niet,
al kan dat wel deels uit de informatie worden afgeleid.
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Deze dia laat de uitsnede van de Nederzettingen-kenmerkenkaart voor Reeuwijk en omgeving zien.
Hierin zijn een aantal feitelijke nederzettingstypen aanwezig, en daarnaast ook speciale vormen als
Windmolens, Kasteel- en Landgoedbiotopen, Inrichtingsterrein en Monofunctioneel. In dit gebied en
landschapstype gaat het met name om (zie ook de legenda hierna):
- Windmolens, die op de Nederzettings-waardenkaart ook met molenbiotopen gepaard gaan
- Dijklinten: lineaire bebouwing langs de rivieren
- Polderlinten: lineaire bebouwing in het gebied met veenontginningen
- Knooppuntdorp: ontstaan op het kruispunt van (water)wegen.
Aangezien bij de nederzettingen selectiviteit geen vertrekpunt leek te zijn, zouden deze allemaal op
de kaart aanwezig moeten zijn. Met name van de Polderlinten blijkt er in Reeuwijk e.o. echter een
aantal te ontbreken. De oorzaak ligt vermoedelijk in de kaart waarop men zich baseerde. Volgens de
toelichting had men zowel de Topografisch-Militaire Kaart van rond 1850 als de Gemeentekaart van
Kuijpers uit ca. 1867 gebruikt. In de praktijk zal het met name de laatste zijn geweest, want de CHSkaart komt sterk overeen met wat daar al dan niet aan bebouwing op staat. Ook rond
knooppuntdorpen hangen wat problemen; zo ontbreekt het huidige Reeuwijk-Brug, inmiddels toch
een vrij grote plaats.
Vergelijking van de indeling in de CHS met die in CultGis verder nog zien dat het type ‘Dijkdorp’ in
CultGis op provinciaal niveau niet helemaal klopt voor de nederzettingen in de CHS.
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De kaart in deze dia is de Nederzettingen-Waardenkaart. De legenda erbij is echter een combinatie
van de categorieën van de Nederzettingen-waardenkaart en de relevante selectie van die van de
Nederzettingen-kenmerkenkaart. Dit is met name gedaan vanwege de Molenbiotopen en de
‘Nederzettingen relatie’, die beide alleen op de waardenkaart aanwezig zijn. Die ‘relatie’ betreft de
relatie van de bebouwing met de omgeving waarin deze zich bevindt.
Bij de Nederzettingen komt het bij CultGis genoemde onderscheid op provinciaal niveau tussen het
ontstaan ‘voor 1850’, ‘1850-1950’ en ‘na 1950’ terug. Dit onderscheid is in de CHS als ontwikkeling in
de tijd ook op gevisualiseerd op de kenmerkenkaart, wat in CultGis niet gebeurde.
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Deze dia geeft zowel voorbeelden van data bij Nederzettingen-kenmerken (onderaan) als bij
Nederzettingen-waarden (rechts). Bij de kenmerken-data is nu ook een karakterisatie van de
ruimtelijke bebouwingsstructuur aanwezig. Bij de waarden-data staat logischerwijs de waarde
centraal. Vermoedelijk is ‘Categorie: 1’ hierbij gelijk aan ‘Waarde: Zeer hoge waarde’. Voor de
opgenomen lengtes en oppervlakten gelden dezelfde opmerkingen als eerder.
In het voorgaande kwam al naar voren dat niet alle Polderlinten aanwezig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de Nieuwdorperweg (zie links), hoewel deze wel op de Waardenkaart staat. In andere gevallen
ontbreekt een Polderlint echter soms geheel. Maar ook kwamen er wat andere problemen naar
voren. Zo ligt het oudste deel van (droogmakerij) Tempel niet waar deze op de kaart staat, maar op
de oost-west as aan de zuidkant daarvan. Verder bestaat het Polderlint van Middelburg (eveneens
een droogmakerij) al sinds ca. 1250 (dus ‘tot 1850’), en niet pas sinds de droogmaking (‘1850-1950’).
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Voor Kockengen in het veenontginningsgebied in de provincie Utrecht bevatte CultGis blijkbaar
alleen objecten op nationaal niveau. Hier zijn als voorbeeld de ‘Polder Portengen’ (met
strokenpercelering) en de Schutterskade (als kade en mogelijk ook poldergrens) getoond.
De opmerkingen hierbij zijn dezelfde als eerder bij Reeuwijk en Bodegraven. Wel is vermoedelijk bij
de ‘Polder Portengen’ een foutje bij de jaartallen gemaakt, aangezien beginjaar en eindjaar gelijk zijn.
Voor mij is het lastiger om de inhoudelijke informatie te beoordelen, omdat ik minder bekend ben
met de geschiedenis van dit gebied dan met Bodegraven-Reeuwijk. Wel kan deze informatie worden
vergeleken met de informatie in de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht en met
het bijbehorende boek ‘Tastbare Tijd’ (zie verderop).
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Andere voorbeelden op nationaal niveau hebben betrekking op de Basiswetering langs Portengen en
op de lineaire bebouwing van Portengen (zie boven).
Hoewel er vermoedelijk ook objecten op nationaal niveau in het aangrenzende Mijdrechtse gebied
(onder) aanwezig zijn, kwamen op althans de aangeklikte plek alleen vijf provinciale objecten
tevoorschijn. Twee ervan hadden op een Inundatiegebied betrekking (van de Oude Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam), 1 op Verkaveling, 1 op (een) Wetering, en de vijfde op de
veer-/waaierpercelering in dat gebied. Beginjaar ‘400’ in de ontstaansperiode ‘400-1500’ daarvan
lijkt echter veel te vroeg, aangezien de veenontginningen pas tegen het jaar 1000 begonnen.
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Van de CHAT-kaart van de provincie Utrecht gaat het gezien de onderwerpen in deze presentatie
met name om Agrarisch cultuurlandschap en Militair erfgoed. De kaart laat alle GIS-lagen van deze
twee onderwerpen zien met uitzondering van ‘CHAT - militair erfgoed (vlakken)’. De reden daarvoor
is dat anders een groot deel van het gebied onder die laag verdwijnt (zie de volgende dia). Verder is
er ook (overig) gebouwd erfgoed aanwezig, zo blijkt categorieën als buitenplaatsen, militaire
gebouwen en MIP-panden.
Opvallend bij CHAT is dat de indeling binnen een onderwerp niet inhoudelijk is - vergelijk CultGis en
de CHS - maar het ‘technische’ GIS-onderscheid in punten, lijnen en vlakken betreft. De
inhoudelijke onderverdeling is hier te vinden in de legenda (zie hierna).
Daarnaast zijn er in het provinciale GIS-systeem van de provincie nog andere lagen aanwezig voor
‘Landschap’. Hieraan is in deze presentatie verder geen aandacht besteed. Dat betreft
- ‘Kwaliteitsgids Landschappen’, met een aantal speciale ‘Landschappen’, bestaande uit
speciale gebieden en landschapstypen (o.a. Groene Hart, Rivierengebied, Stelling van
Amsterdam)
- ‘Oude KLE inventarisaties’, waarbij KLE = Kleine Landschapselementen; ook het Meetnet
Kleine Landschapselementen (MKLE) staat hierbij genoemd
- ‘Waardenkaarten Landschapsverordening’, met ‘Waardenkaarten KLE’ en ‘Waardenkaart
Dempingen’
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Links is dezelfde kaartuitsnede opgenomen als op de vorige dia, dus zonder ‘Militair erfgoed
(vlakken)’. Rechts zijn wel die vlakken aanwezig. Bij ‘Militair erfgoed (punten)’ is geen verdere
inhoudelijke onderverdeling aanwezig, mogelijk vanwege de grote variatie in dergelijke militaire
objecten. De informatie bij de objecten moet daar uitsluitsel over geven.
Dat laatste geldt ook voor de punten bij het Agrarisch Cultuurlandschap; gezien het aantal punten
(in de vorm van driehoeken) gaat dat daarbij vermoedelijk vooral om boerderijen, zowel aanwezige
als verdwenen. Op deze kaartuitsnede lijken deze punten resp. boerderijen nog (vrijwel) allemaal
aanwezig te zijn. Daarnaast zijn er net als bij CultGis en de CHS ook bebouwingslinten aanwezig,
maar hier zijn deze niet onderverdeeld naar typen. Ook hier zijn molenbiotopen aanwezig, zij het
zonder de bijbehorende molen. De molens zelf lijken niet in deze CHAT-lagen aanwezig te zijn;
mogelijk gaan ze onder een andere laag schuil.
Door de andere kleur van de blokverkaveling langs de (vroegere of huidige loop van) rivieren de
Vecht en de Oude Rijn zijn deze duidelijk onderscheidbaar. Deze lijken afgaand op bijvoorbeeld de
Topografisch-Militaire Kaart (TMK) van 1850 correct te zijn weergegeven.
CHAT heeft op beide punten de cultuurhistorische landschapssituatie zowel basaler als (meer)
volledig in informatie weergegeven dan CultGis en de CHS doen. De oorzaken van deze verschillen
lijken deels te liggen in ‘kijken naar wat er is’ in plaats van wat voldoende kenmerkend en relevant is
voor het landschapstype in kwestie, en uit het initiële doel van de CHAT-kaart in vergelijking met die
van CultGis en de CHS. Deze situatie komt in Deel III van de presentatie verder aan de orde.
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Bij elk punt dat wordt aangeklikt komt in een apart venster de bijbehorende informatie in beeld. Die
begint altijd met een korte tekstuele uitleg van het gebied (boven), gevolgd door de objecten die bij
dat punt aanwezig zijn. Om die laatste te zien moet wel steeds eerst voorbij de tekst worden
‘gescrold’, wat extra werk betekent.
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Deze dia laat twee qua type vergelijkbare objecten zien, op dezelfde plek als eerder met CultGis was
gedaan. Aspecten als (sub)typen en trefwoorden (CultGis) en type en kenmerk en eventueel
opmerking (CHS) heten hier ‘classificaties’.
Links gaat het om een specifiek object, gezien de naam, de specificatie van het gebied waar in het
ligt (uit de provinciale Structuurvisie e.d.); bovendien is de periode specifieker. Dit kan hetzelfde
object zijn dat in CultGis op nationaal niveau aanwezig was, mits identiek qua oppervlak. Wel valt op
dat de plek (hier ‘Polder Laagnieuwkoop’) anders heet dan in CultGis (‘Polder Portengen’).
Het object rechts komt over een groot gebied voor (en komt dus ook op veel andere punten
tevoorschijn). Bovendien is het naamloos en is de periode langer. Dit lijkt daarmee een soort
algemeen object te zijn voor het soort verkaveling dat hier in de regel voorkomt.
‘Situatie’ betreft de vraag of het object nog aanwezig is (hier niet ingevuld) en ‘status’ of het een
officiële status heeft, zoals in geval van een rijksmonument of een MIP-pand. In verband met dat
laatste valt op dat dit voor gemeentelijke monumenten blijkbaar niet gebeurt. Mogelijk komt dat
omdat de provincies een centrale rol speelden bij de MIP-inventarisaties en bij gemeentelijke
monumenten niet, hoewel (ook) een MIP-status pas op gemeentelijk niveau relevant is.
In vergelijking met CultGis bevat CHAT (in elk geval) meer weteringen, met daarnaast als extra
objecten boerderijen, molenbiotopen en waterbeheersing.
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De 2 objecten boven zijn provinciale objecten op een plek die eveneens eerder ter sprake kwam. Hier
valt op dat beide objecten naamloos zijn - dus mogelijk algemeen zijn - maar dat deze vanuit een
verschillend perspectief naar (vermoedelijk) een ontginning kijken, namelijk links: ‘bebouwingslint’,
‘dicht’ en rechts: ‘verkaveling, ontginningsbasis’). Of de periode links ‘ vanaf 1800’ correct is, is de
vraag, gezien ook de bron. Onder zijn twee objecten weergegeven op de plek van het blijkbaar
drievoudige object bij en langs de wetering de Geer (Geer, Geerkade en bebouwingslint, met bij de
laatste een drievoudige classificatie). Bij het Inundatieveld van de Oude Hollandse Waterlinie
(rechts) valt het beginjaar in de periode op, namelijk ‘1740’ en niet ‘1672’. Gezien uitbreidingen van
deze linie naar het oosten tussen 1740 en 1747 (zie ‘Tastbare tijd’) is dit mogelijk wel juist.
De bij de objecten genoemde bronnen waren geen van beide vindbaar op de provinciale website of
via algemeen zoeken op internet, dus dit laatste punt kon niet gemakkelijk worden nagegaan.
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III-1 Aanbodkant versus gebruikskant (1)

CultGis, de CHS van Zuid-Holland en de CHAT van Utrecht zijn allemaal ‘aanbieders’ van informatie.
Hoe bruikbaar die informatie is en wat gebruikers er in hun gebruikssituatie(s) van het
cultuurhistorisch landschap te weten kunnen komen en kunnen begrijpen zijn dan belangrijke
vragen. Bij een beoordeling daarvan gaat het al snel om de informatiekwaliteiten. Voor elke
gebruikssituatie kunnen de eisen eraan enigszins anders zijn, maar er kan ook op een algemener
niveau naar worden gekeken zoals hier. Uit het voorgaande kwamen impliciet of expliciet al
informatiekwaliteiten naar voren als volledigheid, mate van details/algemeen, mate van
concreet/abstract, waarheid, actualiteit en duidelijkheid (de linkerkolom in de tabel). Naast de
informatie zelf speelt ook aanvullende informatie daarbij eigenlijk altijd een rol. Bij
informatiesystemen heet dit gewoonlijk vaak meta-informatie en metadata. Bij meta-informatie
gaat het om uitleg wat men hoe en waarom men qua informatie heeft gedaan, ofwel de
uitgangspunten en keuzes bij het maken van de informatie en het informatiesystemen. Bij metadata geldt datzelfde voor de onderliggende data. Eén zo’n toe te lichten uitgangspunt of keuze
betreft bijvoorbeeld de ‘kijk’ op het cultuurhistorische landschap die eronder schuil gaat, een andere
de manier waarop deze kijk is gerepresenteerd in de informatie. Beide spreken noot zomaar voor
zichzelf, al lijkt dat nog wel eens het geval te zijn.
Toelichting op de tabel:
- Volledigheid: CHAT lijkt het meest volledig, wat zal samenhangen met keuze voor de
representatie van ‘alle bekende CH elementen’ (zoals bij de eerste versie - de CD-ROM uit
2000 - was aangegeven). De CHS en CultGis zijn daarentegen uitgegaan van kenmerkendheid
voor landschapstype (of bepaalde aspecten daaruit) en daarmee van ‘wat er hoort te zijn’ of
relevant wordt bevonden voor een gebied. CultGis is verder op althans nationaal niveau
ongelijk ingevuld, gezien de aandachtsgebieden.
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Details/algemeen: betreft bijvoorbeeld het detailniveau waarin men naar landschap en/of
cultuurhistorie en naar de data kijkt. Bij de CHS gebeurde dat op een algemener niveau dan
bij CultGis en CHAT. Wel is bij CultGis de legenda deels erg algemeen (de ‘functies’) en deels
tamelijk gedetailleerd. Het werken met alleen lange perioden en met categorieën - waardoor
het ook algemener wordt - geldt echter voor alle drie systemen.
- Concreet/abstract: gaat vaak (deels) samen op met details/algemeen. De CHS is gezien het
gebrek aan objectnamen en het denken in abstracte systemen het meest abstract. Het
gebruik van alleen categorieën - zonder concrete (of specifieke) informatie bij de objectenzorgt voor een vrij abstracte indruk bij alle drie systemen.
- Waarheid: zonder tegenbericht verwachten gebruikers dat informatie waar (correct) is.
Gewoonlijk is dit dus een tamelijk absolute eis. Zoals bleek schortte het daar nog wel eens
aan bij CultGis en de CHS. Bij CHAT lijkt dat beter in orde.
- Actualiteit: hierbij gaat het om vragen als de actuele geldigheid en het up-to-date zijn van
informatie. Verouderde uitgangspunten - van bijvoorbeeld 15 tot 25 jaar geleden - kunnen
alleen om die reden al serieuze vragen oproepen, vooral als inmiddels beleid, denken,
manieren van werken, etc. veranderd zijn. Deze vragen gelden zeker t.a.v. CultGis en de CHS,
met de verouderde provinciale informatie in CultGis als extra aandachtspunt. Door de meer
basale inventarisatie in CHAT speelt dit punt daarbij minder.
- Duidelijkheid: alle informatie en alle objecten moeten voldoende duidelijk zijn voor iedere
gebruiker. Abstractie speelt hierbij een rol, maar ook het de aan- of aanwezigheid van metainformatie, meta-data en inhoudelijke verhalen erbij. Bij zowel CultGis als de CHS is het
bijvoorbeeld niet zo duidelijk waarom objecten aanwezig dan wel afwezig zijn.
In principe gelden deze eisen zowel op het niveau van data als op dat van informatie.
Al deze kwaliteiten kunnen nader worden uitgesplitst, bijvoorbeeld naar de verschillende
gebruiksdoelen of - situaties van de informatie (zie de kolommen in de tabel onder). Als het om de
toepassing als beleidsinformatie gaat zijn de eisen vaak lager dan als het verkrijgen van kennis en
inzicht voorop staat (zie onder).
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Zelfs een (oppervlakkig gezien) vergelijkbare ‘kijk’ op landschap, cultuurhistorie en/of informatie
erover kunnen er allerlei verschillen ontstaan. Dat bleek al bij CultGis en de CHS. In de dia boven is
aangegeven wat de verschillen in essentie zijn (in dit geval inclusief de Informatiekaart Landschaps en
Cultuurhistorie (ILC) van de provincie Noord-Holland):
- CultGis (rechtsboven): een tamelijk grove (onder)verdeling in ‘traditionele’
deellandschapstypen uit de jaren ’80 op basis van bepaalde soorten basisinformatie
- ILC Noord-Holland (linksboven): een deels andere en ook fijnere opdeling op basis van min
of meer vergelijkbare landschapstypen als bij CultGis
- CHS Zuid-Holland (linksonder): afgaand op de CHS-kaarten en legenda lijken de
landschapstypen te zijn gebaseerd op het huidige type landschapsinrichting en op het
aanzien van het landschap. De grenzen van de gebieden zijn hierbij gedetailleerder dan in
CultGis. Zones met rivieren en oeverwallen zijn echter niet onderscheiden, aangezien
veenontginningen doorlopen over deze zones heen.
- CHAT Utrecht (rechtsonder): bij het agrarisch cultuurlandschap lijkt de (feitelijke) verkaveling
het uitgangspunt te vormen, niet het landschapstype. Ook hierdoor is de informatie in CHAT
(deels) basaler van aard - en daarmee ook feitelijker - dan bij de landschapstypen van de
overige drie met hun aggregatie op basis van verschillende soorten basisinformatie.
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Voor het begrijpen van wat (een)informatie(systeem) al dan niet omvat is inzicht nodig in de
ontstaansgeschiedenis en de (beoogde) doelen, doelgroepen, uitgangspunten en keuzes van die
informatie of dat systeem.
CHAT: begon in 2000 met een inventarisatie op de Cultuurhistorische Elementenkaart (CEK) op een
CD voorafgaand aan het maken van CH beleid. Dit verklaart vermoedelijk waarom CHAT het meest
basaal is. Naast de provincie zelf waren er ook andere doelgroepen; al met al waren de doelen vrij
breed. In 2005 verscheen de 1e versie van het boek Tastbare tijd (met in 2015 de 2e). Na 2005 is de
CEK als CHAT via internet beschikbaar gemaakt; de laatste aanpassingen dateren uit 2014.
CHS: De CHS is gemaakt nadat het cultuurhistorisch beleid was vastgesteld, zodat de CHS meer
beleidsbepaald is en meer specifiek gemaakt voor doelen als in ruimtelijke ordening. De eerdere
gedrukte regionale kaarten met vrij uitgebreide toelichtingen werden in 2004 in een GIS omgezet en
via internet publiek beschikbaar gemaakt. De toelichtingen daarbij waren echter beperkter dan
daarvoor. Na diverse aanvullingen is in 2014 de laatste aangevulde en bijgewerkte versie verschenen.
(NB. Een meer grondige verandering is dankzij interne discussies nog niet doorgevoerd).
CultGis: Eind jaren ’90 gemaakt voor beleidsanalyses op rijksniveau voor een kleine groep
beleidsspecialisten. Om die reden vertrok het ook vanuit eerder vastgesteld rijksbeleid (zie eerder).
In de Nota Belvedere in 1999 was vervolgens integratie van cultuurhistorische informatie een
belangrijk doel. CultGis werd toen één van de systemen binnen het voor integratie ontwikkelde
webportal KICH (Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie), opgeleverd in 2005. Men ging echter nog een
stap verder door de opzet van de CultGis-database als basis te nemen voor de CH
landschapsinformatie in informatiemodel IMKICH. Alle andere landschapsinformatie in KICH moest
zich daaraan aanpassen, de reden dat de rond 2008 opgenomen provinciale (en deels ook regionale)
informatie aangepast werd aan CultGis. Deze lastige en tijdrovende klus is voor zover bekend later
niet herhaald. De provinciale informatie in CultGis bleef dus die uit 2008, hoewel de provinciale
systemen zelf veranderden. KICH verdween in januari 2013, CultGis bleef bestaan.
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Een ander essentieel principe in de informatiekunde is het onderscheid in informatieniveaus. Die
informatieniveaus hangen vaak essentieel samen met andere niveau-onderscheiden die dan worden
gecombineerd in piramides. Links staat zo’n piramide, met in dit geval informatieniveaus op basis
van de mate van informatiekwaliteiten als volledigheid, details en concreetheid (en meer, zie
eerder), in combinatie met gebieds- of schaalniveaus als nationaal, provinciaal, regionaal, lokaal.
Hoe hoger (en algemener/globaler) dat gebieds- en schaalniveau, hoe sterker de aggregatie en
selectie die daarbij optreedt. En hoe verder naar onderen, hoe sterker de eisen qua volledigheid,
mate van detail en concreetheid van de informatie. Dat geldt zowel voor de informatie die in
processen op dat niveau wordt gemaakt als voor de informatie die men daarvoor nodig heeft.
Aangeboden informatie moet dus daaraan zijn aangepast dan wel daarvoor geschikt te maken zijn.
In die zin is er een essentiële kantlijn: op volledige en gedetailleerde informatie kan men gemakkelijk
selectie en aggregatie toepassen (de pijl omhoog), maar andersom geldt dat niet. Voor brede
bruikbaarheid – zeker op lagere bestuurlijke en gebiedsniveaus – gaat het dus om informatie onderin
de piramide. Van de hiervoor besproken systemen geldt dat voor CHAT het meest, voor CultGis
alleen binnen de aandachtsgebieden, en voor de CHS het minst.
Die aggregatie en selectie zijn rechts in het kader van beleidsinformatie tevens in verband gebracht
met proces-/besturingsniveaus en de daarbij betrokken actoren (specialist, management en
bestuurder). Aggregatie betekent een veralgemenisering van alle specialistische of operationele
informatie tot een klein aantal hoofdzaken. ‘Gezeefde’ informatie is hetzelfde als wat links met
‘selectie’ is bedoeld, namelijk een beperking tot bepaalde onderwerpen, objecten, aspecten, etc.
Het onderscheid tussen proces- en/of besturingsniveaus is een ander algemeen principe hierbij. In
de meest basale vorm leidt dat tot een piramide met bovenaan ‘beleid’, middenin ‘management’ en
onderaan ‘operationele processen’ (zie hierna). Die operationele processen kunnen zowel
wetenschappelijk onderzoek betreffen als uitvoerend werk in ruimtelijke ordening en beheer.
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De vraag is dan hoe dit alles een rol speelt bij de eerder geschetste situatie met een grote variatie in
zowel vraag- als aanbodssituaties (vergelijk ook deel I van de presentatie).
De piramide links is identiek aan die op de vorige dia. Zoals eerder gesteld hangen zowel de
gevraagde informatie als het informatieaanbod samen met de beoogde doelen (en doelgroepen) en
de proces- en besturingsniveaus in kwestie (en overigens ook met de betrokken mensen en
organisaties). Maar ook het soort proces (onderzoek, beleidsvorming, planning, ontwerpen, beheer,
toezicht, etc.) en de keuze voor de representatie van het cultuurhistorische landschap spelen
daarbij een rol (zie rechtsboven). Onder dat laatste valt onder meer het perspectief op het CH
landschap zelf (vanuit landschap, (landschaps-)geschiedenis, cultuurhistorie of erfgoed?) en
benadering die daarbij wordt toegepast (gericht op bijvoorbeeld kenmerkendheid, karakter,
culturele biografie, of een zo basaal mogelijke inventarisatie?).
In deze dia is dat alles aangegeven in verband met het informatieaanbod.
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Als voorbeeld is dat hier aangegeven voor CultGis. CultGis was gemaakt op nationaal niveau (zie
links), zoals de landschapstypen en aandachtsgebieden in CultGis laten zien. Dat gebeurde op het
Bestuursniveau van het ‘Rijk’, voor ‘Beleid’ van het Rijk zelf, en gericht op ‘Onderzoek’ in het kader
van dat rijksbeleid. Qua representatie ging het daarbij om ‘cultuurhistorie’ - datgene wat nu nog
aanwezig is van vroeger handelen van mensen in het landschap - en wat daarin vanuit dat nationale
niveau (en bepaalde andere uitgangspunten) kenmerkend was.
Voor vraag-/gebruikssituaties op lagere bestuursniveaus en processen, andersoortige activiteiten,
een ander perspectief op het cultuurhistorisch landschap en/of een andere benadering is de
informatie in CultGis dus al snel problematisch. Op zijn minst is het slechts een deel van wat men
nodig heeft. Op basis van de piramides is dat al vooraf voorspelbaar.
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De reden daarvoor hangt weer samen met andere principes. Het gaat namelijk om welke kennis en
de inzichten (‘begrijpen’) over/in het cultuurhistorisch landschap met de aangeboden informatie
mogelijk zijn (al hangt dat ook af van de ‘voorkennis’ van de gebruikers). Dit houden gebruikers
gewoonlijk aan tegen wat men nodig heeft voor de activiteiten en doelen in kwestie.
De samenhang van kennis en begrijpen met informatie en data wordt vaak - en zeker bij
kennismanagement - typisch in de vorm van een DIKW-piramide aangegeven, de onderste piramide
in de figuur. Dit staat voor (van onderen af) voor Data-Informatie-Kennis-Wijsheid; inmiddels wordt:
‘Wijsheid’ daarin vaak vervangen door (of aangevuld met) ‘Begrijpen’, zo ook hier. De piramide is in
dit geval tevens aangevuld met een piramide met ‘Activiteiten’ (vergelijkbaar met de ‘processen’ op
de vorige dia’s) en met ‘Doelen’, wat eveneens vaker gebeurt.
De DIKW-piramide is hier ook nog op een andere manier aangepast. De laag met ‘informatie’ lijkt in
de gebruikelijke omgang met de piramide geheel op ‘data’ te berusten. Data zijn de losse brokjes
informatie zoals in de informatie bij de objecten in CultGis, CHS en CHAT, maar apart bekeken zijn
deze gewoonlijk tamelijk betekenisloos. De betekenis ontstaat pas door combinatie daarvan in de
vorm van samenhangende gehelen daarvan, maar dan is het feitelijk al informatie. In de praktijk is
informatie op basis van data bovendien slechts een deel van de informatie die er zoal is, nodig is en
gebruikt wordt. Teksten als foto’s -en ook kaarten - zijn bijvoorbeeld geen data maar informatie. Dat
deze eventueel met behulp van data worden gemaakt of beschreven (denk aan trefwoorden en tags
of aan metadata ) is vooral een punt van hoe en op basis waarvan die informatie wordt gemaakt.
In de praktijk heeft elk informatiesysteem een eigen vorm en grootte van de DIKW-piramide, gezien
de mogelijkheden en beperkingen qua kennis, inzichten, activiteiten en doelen.
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Het DIKW-principe geldt algemeen, en dus voor alle data/informatie in een systeem, op welk
informatieniveau deze zich ook bevindt. Vandaar dat bijvoorbeeld CultGis zich hier onderaan in de
DIKW-piramide bevindt. Wat gebruikers (of anderen) daaruit te weten kunnen komen en begrijpen
hangt echter ook nog af van andere informatiekwaliteiten. Zo speelt duidelijkheid over wat de data
en informatie representeren en betekenen daarbij een grote rol. Voor wie bekend is met CultGis en
de (ontstaans)context daarvan - zoals de makers en andere betrokkenen daarbij - zal de informatie
in CultGis begrijpelijk en duidelijk zijn. Dat betekent overigens nog niet dat deze informatie voor hen
in alle gebruikssituaties geschikt en bruikbaar is, want elke gebruikssituatie blijft zijn eigen eisen
stellen.
Voor anderen hangen die kennis en het begrip van (de informatie in) CultGis af van wat publiekelijk
bekend is gemaakt over de opzet en inhoud van CultGis en de uitgangspunten en keuzes daarbij (de
meta-informatie en meta-data, met name bij CultGis zelf). Aangezien deze bij CultGis tamelijk
marginaal zijn - en ook niet geheel correct (zie eerder) - zal dat vaak lastig zijn. Bovendien kan het
leiden tot verkeerde interpretaties van de informatie. In hoeverre dat een probleem is, hangt af van
het soort gebruikssituatie. Bij oppervlakkig gebruik van CultGis-informatie bij beleidsdoeleinden
waarbij men alleen hoeft over te nemen wat kenmerkend of waardevol is hoeft dat geen probleem
te zijn (al heeft de informatie in CultGis geen formele status). Bij diepgaander gebruik in het kader
van onderzoek waarbij de informatie verwerkt en omgezet wordt kan het wel een probleem zijn.
Bij de CHS geldt dit alles ook, zij het in iets mindere mate omdat er meer meta-informatie bij
aanwezig is. De ‘ poldergrenzen’ worden daarin echter niet uitgelegd. Bij CHAT speelt dit alles
minder, omdat dit streeft - voor althans een aantal onderwerpen en objecttypen - naar volledigheid
en meer ruimtelijke details. Omdat de informatie daardoor directer aan het landschap kan worden
gekoppeld is de informatie sneller duidelijk: de gebruiker ‘ziet’ het eerder voor zich.
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Gebruiksprojecten hebben gewoonlijk te maken met diverse informatiesystemen, met elk een eigen
opzet, inhoud, kwaliteiten en (on)mogelijkheden. Om deze reden komt dan vaak ook integratie in
beeld, zoals ook met KICH was beoogd. Dat het oppassen is hoe die integratie wordt gerealiseerd
kwam al eerder naar voren. Hoewel KICH voor cultuurhistorische informatie op allerlei niveaus was
bedoeld, waren voor landschap de twee nationale systemen Histland en CultGis het vertrekpunt. In
de praktijk bevatte het in eerste instantie alleen CultGis. Het probleem bij KICH voor wat betreft
‘landschap’ is dat men CultGis (als nationaal systeem met een daaraan aangepaste en specifieke
opzet) nam als basis voor de landschappelijke informatie in KICH, via het informatiemodel IMKICH.
Over noch de opzet van CultGis noch die van IMKICH is echter overleg geweest met andere partijen
met informatiesystemen. Dit is normaliter een vereiste, al kan het een langdurig proces zijn om tot
een voor iedere partij acceptabele oplossing te komen. Omdat vervolgens IMKICH leidend werd
voor alle andere informatie, moesten de later opgenomen provinciale (en deels ook regionale)
informatie daaraan worden aangepast, ook al verschilde hun opzet, inhoud, doel, etc. op essentiële
punten.
Al is KICH nu verdwenen, CultGis laat nog steeds de sporen hiervan zien, zoals de eerdere dia’s
aantoonden. Dat inmiddels de daarin aanwezige provinciale informatie in CultGis (sterk) verouderd is
maakt CultGis nog problematischer.
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Een gebruiksproject heeft in de praktijk gewoonlijk te maken met diverse informatiesystemen of
(waarden)kaarten. De belangrijkste reden zijn de informatiesystemen van de diverse bestuurlijke
niveaus (rijk, provincies, gemeenten). Maar daarnaast kan het projectgebied zich over meerdere
gemeenten en meerdere provincies uitstrekken. De integratie daarvan is dus een serieus punt.
Of men alleen overheidssystemen gebruikt is een tweede. Dat hangt ook af van de officiële status
van de objecten en plekken in kwestie (vergelijk monumenten), de eventuele plicht om een bepaald
informatiesysteem te gebruiken en ook van wat er aan overige informatie/ systemen voorhanden is.
Wat CultGis betreft was het gebruik niet verplicht en had de inhoud op nationaal niveau ook geen
officiële status. Bij provincies ligt die verplichting er vaak wel. In feite maakt dat de plicht om voor
goede informatie en een goed informatiesysteem te zorgen ook groter, want anders kan het juist een
averechts effect hebben.
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Aan het begin van de presentatie was genoemd dat effectiviteit van de informatie en
informatiesystemen het kernpunt is van de informatiekundige invalshoek (zie dia I-1). Aangezien
effectiviteit is gerelateerd met de doelen van die informatie (en/of informatievoorziening in bredere
zin) rijst de vraag welke uitspraken zoal in dat verband zijn gedaan, impliciet of expliciet. Eerder (zie
pag. 38) kwamen voor CHS en CHAT al dergelijke uitspraken naar voren, maar niet voor CultGis.
In de tabel boven zijn uitspraken over CultGis weergegeven, vanaf het moment dat CultGis een
publieke functie ging krijgen.
De vraag hier is in hoeverre met de informatie in een systeem de gestelde doelen bereikt kunnen
worden en onder welke voorwaarden. Inzicht krijgen in de cultuurhistorische waarde van een
landschap is bijvoorbeeld bij de CHS en meer indirect ook bij CultGis geen probleem. Bij de bijdrage
aan de landschappelijke kwaliteit ligt dat al iets lastiger, want hoe ligt het verband daarmee? En wat
is dan landschappelijke kwaliteit? Bij de identiteit van gebieden, beleefbaarheid van de
landschapsgeschiedenis’, inspiratiebron, etc. ligt nog lastiger, onder meer vanwege het uitgangspunt
van kenmerkendheid voor landschapstypen. Daarmee worden wel de verschillen tussen de
gebieden van de landschapstypen onderstreept, maar de verschillen binnen die gebieden krijgen
weinig kans. Hoe groter die gebieden zijn, hoe groter ook dit effect. Op nationaal niveau kan het
resulterende beeld voldoende zijn, maar op een laag niveau gaat het uiteindelijk eventueel op wat er
feitelijk aanwezig is.
Dit leidt tot de vraag in hoeverre CultGis (in dit geval – de vragen gelden ook voor andere systemen)
kan helpen bij het bereiken van dergelijke doelen. Vanuit een informatiekundige optiek zou dat een
grondige analyse vooraf vragen van wat dergelijke doelen betekenen qua informatie die daarvoor
nodig is, wat gebeurt door zowel achteruit als vooruit redeneren en analyseren. Terwijl men achteraf
regelmatig een vinger aan de pols zou houden via evaluaties en reflectie.
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De behoefte aan Integratie van informatie en informatiesystemen over cultuurhistorie speelt al zeker
sinds de jaren ’90. In die tijd is al geprobeerd om tot een integraal systeem te komen voor
landschap, archeologie en monumenten (wat niet lukte). Rond 1996 overlegden ook de provincies
over een gezamenlijke opzet voor een zgn. Cultuurhistorische Hoofdstructuur (wat evenmin lukte, al
bleven diverse provincies deze term gebruiken voor hun eigen uitwerking, zoals bij Zuid-Holland).
Met het Belvederebeleid in 1999 ontstonden nieuwe kansen, wat leidde tot KICH (zie eerder). Wel
kreeg dit minder geld tot zijn beschikking dan was begroot, dus op een aantal punten moest worden
ingegeven op wat oorspronkelijk voor ogen stond. Mogelijk was dit (mede) een reden voor het
gebrek aan breder overleg over Informatiemodel IMKICH. In de ontwikkelrapporten van KICH lijkt
echter de keuze voor CultGis als basis voor IMKICH een vrij vanzelfsprekend uitgangspunt te zijn
geweest want discussies daarover ontbreken.
Inmiddels is de nieuwe Omgevingswet aangenomen (in althans de Tweede Kamer). Deze gaat uit van
verregaande digitale ondersteuning van de processen die daarbij betrokken zijn. Dat betreft de
ondersteuning van de hele beleids- en uitvoeringsketen (zie de figuur). Dat betekent overigens ook
dat informatiesystemen in zekere zin leidend gaan worden in wat er met plekken en objecten kan,
mag of moet gebeuren.
Het digitale geheel heet de ‘Laan van de Leefomgeving’, waarin per sector een (digitaal) ‘huis’
aanwezig is, onderling en met de rest verbonden door een digitale infrastructuur (zie hierna). Dit
geheel moet deels klaar zijn in 2018 en voor de rest in 2024. Basisregistraties en standaardsystemen
gaan daar een grote rol in spelen. Wat de feitelijke informatie betreft - of meer specifiek de data of
gegevens - betreft dat het programma GOAL (Gegevensvoorziening Omgevingswet Activiteiten
Leefomgeving).
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Toelichting bij de twee vorige dia’s:
Het ‘huis’ van de Cultuurhistorie omvat monumenten, archeologie en landschap. Meer concreet
gaat het voorlopig met name om de rijksmonumenten en om archeologie. Landschap komt later aan
de beurt omdat dat tamelijk complex ligt, maar ook voor bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten
en MIP-panden moet nog het nodige worden gedaan. ‘Landschap’ wordt in de Omgevingswet
omschreven als ‘kenmerkende en waardevolle cultuurlandschappen’.
Om bovenstaande redenen wordt in de meeste documenten m.b.t. de Laan van de Leefomgeving
niet of alleen zijdelings over landschap gesproken. In slechts twee documenten is na zoeken iets
meer gevonden. Van de informatiesystemen wordt dan echter alleen CultGis genoemd (naast
bijvoorbeeld de Atlas van de Leefomgeving, waarin echter landschap ontbreekt). Vaak gebeurt dat in
combinatie met het noemen van IMKICH als standaard-informatiemodel voor
landschapsinformatie, inclusief de ‘concepten (zoals de daarin gehanteerde begrippen,
categorisaties en legenda-eenheden). Hoe deze beeldvorming is ontstaan is niet erg duidelijk. In elk
geval is IMKICH geen standaard*- al is het in het verleden wel als zodanig genoemd - , is het niet
gemaakt volgens de procesmatige eisen van een dergelijke standaard en is inhoudelijk ongeschikt
als algemene integratieve standaard (zie eerder). Voor zover IMKICH bij Geonovum - de
coördinerende instantie - wordt genoemd lijkt dit met name op de integratie van archeologie,
monumenten en landschap (in casu CultGis) betrekking te hebben, dus in samenhang met het
inmiddels verdwenen KICH (waarbinnen IMKICH was ontstaan).**
De enige andere relevante uitspraak gaat over de kwaliteit en dekking van cultuurhistorische
waardenkaarten van provincies en gemeenten, namelijk dat deze ‘sterk variëren’, en dat deze
bestanden vaak ook gegevens uit Archis, het Monumentenregister en CultGis bevatten. Dat laatste
lijkt echter een twijfelachtige uitspraak. Hooguit bevat (andersom) CultGis provinciale informatie,
maar dan wel verouderde (zie eerder). Dit is potentieel een gevaarlijke en ongewenste situatie als
het gaat om informatie voor de Laan van de Leefomgeving.
*Zie http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden
** zie http://wwwoud.geonovum.nl/geostandaarden/cultuurhistorie
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Bij de digitalisering in het kader van de Omgevingswet komen ook de informatiekwaliteiten terug, al
heten het hier ‘datakwaliteiten’. Beide termen lopen in de praktijk vaak door elkaar heen. Alle
informatiesystemen - en meer speciaal hun databases - moeten beantwoorden aan een aantal eisen
wat betreft de datakwaliteiten. Die heeft men gegroepeerd naar 3 B’: Beschikbaarheid,
Bruikbaarheid en Bestendigheid. Zoals de (hier beknopt gehouden) formulering van de eisen bij met
name Bruikbaarheid en Bestendigheid laten zien komen alle eerder genoemde
informatiekwaliteiten hierin terug, aangevuld met nog enkele andere (die primair aan duidelijkheid
zijn gerelateerd).
Het zal duidelijk zijn dat lang niet alle huidige cultuurhistorische systemen aan deze eisen
beantwoorden. Verder moeten gebruikers zich kunnen realiseren dat hetzelfde onderwerp aan de
ene kant van een gemeente- of provinciegrens anders kan heten of beoordeeld kan zijn, en dat
schijnbaar vergelijkbare informatie tamelijk verschillend kan zijn. Een min of meer opgelegde
uniformiteit met daaraan aangepast standaardisatie op basis van twijfelachtige uitgangspunten zoals bij KICH - is in elk geval niet de oplossing.
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Naast integratie in het kader van digitalisering van de Omgevingswet speelt het ook een steeds
grotere rol bij bijvoorbeeld planning en ontwerpen en andere activiteiten die in de Omgevingswet
zelf. Meer concreet betreft dat ontwikkelingen als:
-

Bij planning: het soort systemen als bedoeld onder PSS of (P)PGIS (zie boven), al dan niet
met een nadruk op participatieve systemen
Bij ontwerpen: benaderingen en benamingen als in Digital Landscape Architecture (DLA) en
in GeoDesign.

Daarbij komt vaak de nadruk te liggen beschikbare GIS-bestanden en op informatie die gemakkelijk
in GIS is onder te brengen. Dit maakt de vraag wat wel of niet aan informatie in GISsen aanwezig is
en kan zijn tot een kritische vraag, waarbij allerlei eerdergenoemde aspecten een rol spelen.
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In de presentatie kwamen her en der problematische punten naar voren. Het meest problematische
punt ontstaat echter als men zich van die punten niet bewust is of er niet open voor staat. Dat
laatste lijkt vaak het geval te zijn, afgaande op signalen als:
1. Zodra dergelijke informatiesystemen er eenmaal zijn, lijkt men ze nogal eens te zien als
Haarlemmer olie: ze zijn overal nuttig en bruikbaar voor. Dat is echter bij informatie en
informatiesystemen nooit het geval, en zeker niet als het om verantwoord en om
daadwerkelijke positieve effecten gaat. Om diezelfde reden is de informatie evenmin
neutraal of ‘onschuldig’: het kan duidelijk de belangen van de ene partij bevoordelen boven
die van een andere, en informatie kan (per ongeluk of met opzet) ook een averechtse
uitwerking hebben.
2. Voor dergelijke aspecten is echter in het domein van het cultuurhistorisch landschap weinig
aandacht, afgaand op wat over informatie(systemen) over dat onderwerp in de publiciteit
komt (zie de dia). Een gebrek aan informatiekundige expertise op dit terrein is vermoedelijk
een belangrijke oorzaak. Bij vaak hierbij betrokken GIS-specialisten ontbreekt die echter
blijkbaar ook. Zo is daar door kenners van het GIS-veld opgemerkt en onderzocht dat zowel
reflectie als aandacht voor bruikbaarheid niet of nauwelijks aanwezig is.
Zolang digitale informatie alleen door mensen - beleidsmedewerkers, planologen, ontwerpers, etc. wordt gebruikt, loopt het met gevolgen van de problematische punten wel los. Hoe meer deze
intermenselijke communicatie en informatieverwerking door digitale communicatie tussen
informatiesystemen en computers worden vervangen, des te groter de rol van digitale informatie in
de vorm van data en hoe groter de gevaren van problematische informatie. De digitalisering in het
kader van de Omgevingswet hangt daarmee als het Zwaard van Damocles boven het digitale
cultuurlandschap.

