
Het Groene Maatpak 
 

Onderzoek naar de landschapsplannen  

bij ruilverkavelingen tussen 1943 en 1975 

als laag in biografie van het Nederlandse landschap 

schoklandenwater.nl 

 

dutchlandscapesdesigned.com 



Theoretisch kader 
 

Landschapsbiografie 

  inter/transdiciplinair, triplex (mens-land), successie van 

 transformaties, auteurschap, praktijkgericht, interactief 

 

Ontworpen laag 

 “Uitdrukking van de essentie van het landschap” 

 

 

Taal? Vocabulair en grammatica 
 Hermeneutiek 

  Triplex? Principes?  

 



Bronnen 
 

1. Collectie Tekenkamer Staatsbosbeheer  

Speciale collecties WUR library, 1100 scans 650 rvk 

 

2. Het actuele landschap 

 Veldbezoek en streetview 

 
Secundair: Literatuur 

Tertiair: Interviews 

Cyclisch proces van onderzoek 
 





De eerste ronde 
bron 1. Collectie 

1. Wat staat er eigenlijk op die plankaarten? 

2.    Chronologie? 

3.    Ontwerpers? 

bron 2. Actuele landschap 

1. Wat is er buiten nog van terug te vinden? 

2.    Regionale groepering? 

 

De tweede ronde,  
1. Beschikbare kennis? 

2. Principes? 

3.    Modules? 

 

De derde ronde 
1.  Wat is er buiten nog van terug te vinden? 

2. Regionale groepering? 

3. Casus: provincie Groningen 

 

 









Niet alleen 

behouden,  

 

ook nieuwe  

schoonheid! 



• Eilanden 



• Eilanden exemplarisch? 



• Eilanden 











15 parkways 



Conclusies na een jaar 

onderzoek 

 

 
 

1. Oudjes zijn er nog! 

 

2. Regionale groepering 

 

3. Eén ontwerp-concept 

 

Beleving persoon die door landschap beweegt,  

 

 

 

 



WAD             WOUD 
 



Sceneriek systeem 



“Wat wij inbrachten is schoonheid…...”  

  R.J. Benthem 



file:///C:/Users/RCE/Desktop/[YouTube] Groen maatpak 20 juni.mov


Één ontwerpconcept 

ZAND 

ZEE 

RIVIER 



Volgende fase onderzoek: 

 

Inzoomen op en mét drie regio’s:  

 

 zand  Drenthe 

 zee  West-Brabant, Groningen 

 rivier  Gelderland/regio-overleg/

   Brabant 



Sceneriek systeem verfijnen 

WAD             WOUD 
 



 

RIVIERENLAND 

 

Waar hebben we het over? 

 

Een serie van ruim 20 ruilverkavelingen 
 

 

  







Ochten-Dodewaard 

 

Is het er nog? 
 
 



Of met Streetview. 

 



Ontwikkeling in: 

  

 kaarten 

 legenda 

 sortiment 

 

 en visueel-ruimtelijk concept  

 met zonering dijk-uiterwaarden, oeverwal, kom 



Maaskant-West deels in de stad 



Tielerwaard-West, dorpsentrees 



Maas en Waal, ruimtes van verschillende maat 







Willen jullie participeren? Samen! 

 
 



Zetten we populieren terug? 

Waar willen we onderbeplanting? 

Voldoet visueel-ruimtelijk concept nog?  

Willen we nog iets meer eenheid? 

Wat te doen met essen op de 

rand van kom en oeverwal? 



Drenthe 
43 ruilverkavelingen  

tussen 1946 en 1975 

  

 

  Vier perioden 

 

 
 

1. Dorpen en hun essen 

2. Dorpen en hun essen + de velden 

3. Idem + strijd om de beekdalen 

4. Totaal-voetbal  











• Periode 1: Dorpen en hun ”esschen” 



• Periode 1: Dorpen en hun ”esschen” 



• Drentsche esschen 



• Drentsche esschen 



25 dorpen  

en  

hun essen 



Tijdgeest: openbare ruimte + moderne landbouw op oude grond 

 









Te behouden waardevolle elementen 

 





Concept 

herkenbaar? 

 

 Score 4-5 







Periode 2. Tijdgeest: ook woeste gronden en extensieve velden 

  

nog 9 esdorpen en essen 

+ heidevelden, turfontginningen, veenlintdorpen 

 



Periode 3. Tijdgeest: strijd om de beekdalen 

  

nog 15 esdorpen en essen 

en velden, naar vooral ook de beekdalen 



Herkenbaar? 

 

 Score 4-5 

 
   Beekdalen? 















Periode 4:Tijdgeest: welzijn, gegoede zeventiger jaren 

nu ook de beekdalen in concept veilig 



Herkenbaar? 

 Score 4-5 







Detailering 

  







In GIS toegankelijk 













“Wat wij inbrachten is schoonheid…...”  

  R.J. Benthem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoe gaan we dit ‘geschenk’ koesteren  

   en ontwikkelen . 

GAAF!!! 


