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1. 3D-laserscan of true color point cloud van een landschap
(P. Werner, eth Zürich)

hang met hun landschappelijke context worden beke
ken. Dit artikel poogt de potentie van gis in dit type
onderzoek te laten zien en geeft inzicht in de mogelijk
heden ervan aan de hand van een aantal toepassingen
uit de onderzoekspraktijk naar buitenplaatsenland
schappen in Nederland en daarbuiten.
DOELSTELLING

gis wordt in het algemeen gezien als een krachtig
instrument voor de verwerking van geografische data
en cartografie. Vaak wordt voorbijgegaan aan de
analytische kwaliteiten van gis. Er zijn nationaal en
internationaal voorbeelden aan te wijzen van histo
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Het centrale thema van dit artikel is de toepassing van
Geografische Informatiesystemen, of kortweg gis, als
ict-instrument voor ruimtelijk onderzoek naar histo
rische buitenplaatsenlandschappen met als doel ken
nis te vergroten over de historische aanleg, ruimtelijke
samenhang en ontwikkeling door de tijd. Deze vorm
van onderzoek kan betrekking hebben op individuele
buitenplaatsen in hun directe omgeving (huis, tuin,
park, landschap), maar ook op regionale schaal, waar
ensembles van meerdere buitenplaatsen in samen
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risch-geografisch, landschapsarcheologisch en land
schapsarchitectonisch onderzoek waarbij ook de ana
lytische kwaliteiten van gis worden ingezet om
historische kennis te verwerven en te verdiepen.1 Hoe
wel er van oudsher en recentelijk veel aandacht is voor
buitenplaatsenlandschappen, wordt gis nog maar in
cidenteel gebruikt in dit type onderzoek en is er niet of
nauwelijks over geschreven.2 Ofschoon nog niet gron
dig uitgezocht waarom, heeft dat waarschijnlijk voor
een groot deel te maken met onbekendheid van de toe
passingsmogelijkheden en met vooroordelen tegen
digitale instrumenten, zoals geconcludeerd wordt uit
verschillende onderzoeken naar gis-gebruik in aanpa
lende vakgebieden.
Dit artikel wil bijdragen aan het ontwikkelen en ver
spreiden van kennis op het terrein van gis-toepas
singen in buitenplaatsenlandschappenonderzoek en
daarmee ook een bijdrage leveren aan het invullen
van de kennislacune tussen buitenplaatsenonderzoek
en de mogelijkheden die geo-informatietechnologie
biedt.3 In dit artikel worden enkele toepassingsmoge
lijkheden van gis als een instrument in onderzoek
naar buitenplaatsenlandschappen beschreven en geïl
lustreerd. gis biedt mogelijkheden om grip te krijgen
op buitenplaatsenlandschappen door gebruik te ma
ken van de rekenkracht van computers en door ver
schillende informatielagen met elkaar te verknopen
en te bewerken om te komen tot nieuwe inzichten over
deze levende groene monumenten.
GIS ALS ONDERZOEKSINSTRUMENT

Een gangbare definitie van gis luidt: ‘Een geografisch
informatiesysteem is een computersysteem dat hulp
middelen biedt om aan elkaar gekoppelde ruimtelijke
en niet-ruimtelijke gegevens te structureren, op te
slaan, te bewerken, te beheren, op te vragen, te analy
seren en weer te geven, zodanig dat die gegevens nut
tige informatie opleveren voor het beantwoorden van
een gegeven [ontwerp-,] beleids- of onderzoeksvraag.’4
Deze definitie benadrukt dat gis een platform is voor
ruimtelijke analyse en daarmee relevant voor onder
zoek naar buitenplaatsenlandschappen.
gis is ontwikkeld door integratie van vier belangrij

ke computertoepassingen: image processing (raster- of
wel ‘pixel’-georiënteerd), computer aided design (cad)
(vector-georiënteerd), cartografie en database ma
nagement.5 De feitelijke opbouw van gis bestaat uit de
programmatuur, de apparatuur, de gegevensbestan
den, de mensen die het systeem gebruiken en het orga
nisatiekader waarbinnen het systeem operationeel is
(afb. 2). Dit impliceert dat de onderzoeksresultaten
niet alleen afhankelijk zijn van de mogelijkheden die
de hardware (bijvoorbeeld rekenkracht) en software
bieden, maar ook in hoge mate bepaald worden door
de expertise en doelstellingen van de gebruiker.
De analyseresultaten zijn daarmee ook afhankelijk
van het disciplinaire perspectief, de focus en vraag
stelling van het onderzoek en de gehanteerde onder
zoeksmethoden. Wanneer geografen het landschap
met behulp van gis onderzoeken, zullen de resultaten
anders zijn dan wanneer landschapsarchitecten ge
bruikmaken van deze technologie. In die zin is het on
derzoeksresultaat een reflectie van een manier van
denken. Deze dialectiek tussen onderzoek en de ge
bruikte instrumenten, en de daaruit voortkomende
representaties en interpretaties van de werkelijkheid,
staat aan de basis van wetenschap en kunst.6 Net zoals
de microscoop of een telescoop het mogelijk maakt as
pecten van de wereld te onderzoeken die met het blote
oog niet zichtbaar zijn, moet gis voor buitenplaatsen
landschappenonderzoek worden beschouwd als een
instrument waarmee aspecten te zien zijn die voor
heen onzichtbaar bleven. Hier is zien gelijkgesteld aan
kennisverwerving.
Om gis te gebruiken als instrument in buitenplaat
senonderzoek is het belangrijk om te begrijpen dat het
als informatietechnologie bestaat uit vier interactieve
subsystemen7: een input-subsysteem voor data-acqui
sitie en het omzetten van kaarten en andere gegevens
in digitale vorm; een opslag- en terughaal-subsysteem
voor het verwerken van gegevens voor het gebruik van
specifieke analyses; een analyse-subsysteem, het gene
reren van specifieke informatie door geautomatiseer
de ruimtelijke analyse; en een output-subsysteem voor
het produceren van kaarten, tabellen en andere visue
le representaties. Deze subsystemen kunnen voor bui

2. gis als geïntegreerd systeem van componenten voor het uitvoeren van ruimtelijke analyse
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tenplaatsenlandschappenonderzoek gebruikt worden
in een repetitief en cyclisch proces dat bestaat uit de
verwerking van de gegevens in een digitaal land
schapsmodel (subsystemen 1 en 2), gevolgd door ex
ploratie van het digitale landschapsmodel met behulp
van geautomatiseerde ruimtelijke analyse (subsys
teem 3) en ten slotte de visuele weergave van analysere
sultaten met behulp van kaarten, virtuele 3D-land
schappen en/of tabellen (subsysteem 4).
Er zijn drie toepassingsgebieden die, vooral in com
binatie, nuttig zijn in het onderzoek naar buitenplaat
senlandschappen:
• gis-modellering: het ruimtelijk beschrijven en (re)
construeren van buitenplaatsenlandschappen in
digitale vorm;
• gis-analyse: het exploreren en analyseren van de
landschapscompositie om ruimtelijke relaties en
principes inzichtelijk te maken, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de verwerkingssnelheid en
capaciteit van computers voor ex-ante- en ex-post
simulatie en -evaluatie;
• gis-visualisatie: het weergeven van (virtuele)
buitenplaatsenlandschappen in ruimte en tijd,
om informatie en kennis te ontdekken en te
communiceren.
CONSTRUCTIE VAN DIGITALE BUITENPLAATSENLAND
SCHAPPEN

gis-modellering heeft betrekking op de vervaardiging
van een (driedimensionaal) digitaal landschapsmodel
van het buitenplaatsenlandschap met gebruikmaking
van het input-subsysteem en opslag- en terughaal-subsysteem als basis voor analyse en visualisatie.
Dataverwerving

Digitalisering en evaluatie van historische topografische
data

•3

Voor buitenplaatsenonderzoek is digitalisering en
evaluatie van analoge topografische data onontbeer
lijk, omdat historische ruimtelijke gegevens in digita
le vorm vaak ontbreken. Vooral als het gaat om de
ruimtelijke ontwikkeling door de tijd is men afhanke
lijk van historisch kaartmateriaal,14 zoals ontwerpte
keningen of kadastrale kaarten.15 Evaluatie van de be
trouwbaarheid van planimetrische, temporele en
thematische aspecten van die kaarten is daarbij van
groot belang.16 gis kan in dit verband worden gebruikt
voor cartometrisch ondersteunde bronnenkritiek: het
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Het verkrijgen van data is een belangrijke voorwaarde
voor de (re)constructie van buitenplaatsenlandschap
pen in digitale vorm (kaarten, 3D-modellen etcetera).
Het input-subsysteem maakt gegevensinvoer in gis
mogelijk. Bij de invoer in gis hebben gegevens altijd
een geometrische, een beschrijvende en een tempore
le component.8 De geometrische component verwijst
naar de (geografische) locatie, vorm en afmetingen
van het object. De beschrijvende component verwijst
naar de niet-geometrische aspecten ervan, zoals de
aard van het object, hoeveelheden, oppervlaktes, etce
tera, en de temporele component verwijst naar de
tijdsdimensies, zoals de datum van opname of de date
ring van het object.
Gegevens van buitenplaatsenlandschappen kunnen
worden verkregen door verschillende soorten dataver
wervingsmethoden vanaf de grond (terrestrisch) en
vanuit de lucht met behulp van drones, helikopters,
vliegtuigen en satellieten.9 Terrestrische dataverwer
ving kan worden gedaan met 3D-laserscanners (afb. 1)
en elektronische afstandmeting, maar natuurlijk ook

met meer traditioneel landmeetkundig gereedschap
zoals theodolieten, waterpassen en meetlinten, al dan
niet ondersteund met Global Navigation Satellite Sys
tems (GNSS). Zodoende kan accurate positiebepaling
plaatsvinden en kunnen driedimensionale gegevens
worden verzameld van objecten en elementen, tuin en
park, en complete landschappen. Sonar wordt ingezet
voor de opname van waterbodems om reconstructies
te maken van bijvoorbeeld vroeger aanwezige visvij
vers.10 Handheld gps, smartphones en eye-tracking bie
den veel mogelijkheden om data te verzamelen over
bijvoorbeeld het gebruik en beleving van tuinen en
parken.
Vanuit de lucht maakt fotogrammetrie het mogelijk
grote gebieden in kaart te brengen door hogeresolutieluchtfotografie en airborne laserscanning. Het laatste
wordt gebruikt voor de vervaardiging van zeer precieze
terreinhoogtemodellen of Digital Elevation Models
(dem). Het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn) is
daar een mooi voorbeeld van.11 Dit is een zeer precies
hoogtemodel van Nederland dat veel mogelijkheden
biedt voor landschappelijk onderzoek op verschillen
de schaalniveaus en vanuit verschillende invalshoe
ken voor buitenplaatsenlandschappen kan worden
gebruikt. Dergelijke hoogtegegevens maken het bij
voorbeeld mogelijk kreekpatronen of vergraven water
partijen in het landschap zichtbaar te maken, zoals te
zien in verdwenen buitenplaatsen als Rijnsburg, Huis
ter Mee en ’t Middenhof in de omgeving van Oostka
pelle op Walcheren (afb. 3 en 4). Luchtfoto’s en satel
lietbeelden kunnen middels fotogrammetrie worden
vertaald in digitale topografische kaarten (tot een
schaal van 1:10.000) of thematische kaarten zoals
landgebruiks- of vegetatiekaarten, die ook onmisbaar
zijn bij landschappelijk onderzoek.
Andere bronnen van data voor onderzoek naar bui
tenplaatsenlandschappen zijn niet-commerciële en
commerciële datasets, zoals topografische en thema
tische kaarten, die te verkrijgen zijn via diverse web
sites.12 Ook data verkregen door crowd sourcing zijn
nuttig. Hier werken vrijwilligers bijvoorbeeld geza
menlijk aan kaarten die als basis kunnen dienen voor
verder onderzoek.13
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3. Met behulp van een hoogtekaart (ahn) worden kreekpatronen in het landschap zichtbaar, maar ook vergraven waterpartijen en
andere elementen van verdwenen buitenplaatsen als Rijnsburg, Huis ter Mee en ’t Middenhof op Walcheren (blauw naar bruin, van
laag naar hoog)
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meten en corrigeren van positionele afwijkingen in
historisch kaartmateriaal. Analoge historische kaar
ten worden dan eerst gescand, omgezet in een digitaal
rasterbestand, en voorzien van ruimtelijke coördina
ten gebaseerd op de geografische positie van ‘vaste’
controlepunten zoals gebouwen en kerktorens die op
moderne kaarten terug te vinden zijn.17 Dit proces heet
georefereren en gaat gepaard met de selectie van een
referentiecoördinatenstelsel, het aanwijzen van con
trolepunten en een geometrische transformatie. Geo
referentie maakt het mogelijk ruimtelijke afwijkingen
van de kaart in kwestie te meten, in kaart te brengen
en te corrigeren (afb. 5). Vervolgens kan de kaart, of de
len daarvan, worden gevectoriseerd – digitaal vertaald
in punten, lijnen en vlakken. Omdat de kaarten met
gis digitaal worden vastgelegd in een coördinatenstel
sel wordt het mogelijk informatie van verschillende
kaarten uit te wisselen of samen te voegen.
Andere visuele representaties zoals eigentijdse schil
derijen en gravures,18 maar ook reisverslagen, inven
tarislijsten19 en dergelijke helpen bij de ruimtelijke

interpretatie en kunnen aanvullende gegevens ver
schaffen over bijvoorbeeld gebruik van tuin en park,
aard en hoogte van beplanting, etcetera. Met behulp
van plantfysiologische modellen kunnen groeicurves
van relevante boomsoorten en heesterbeplanting ge
genereerd worden die helpen bij de inschatting van de
hoogte van beplanting in een bepaalde ontwikkelings
fase.20 Als historische topografische bronnen ontbre
ken, kan tuinarcheologie uitkomst bieden.21
Het digitale landschapsmodel

Zodra de gegevens digitaal beschikbaar zijn, worden
deze via het opslag- en terughaal-subsysteem van gis
gemodelleerd met behulp van computerprocedures en
algoritmen. De gegevens worden daarbij vertaald tot
een twee- of driedimensionale vector- of raster-geba
seerde structuur van data: het digitale landschapsmo
del (dlm). Het dlm is een beschrijvend digitaal model
dat als basis dient voor experimenten, analyse en visu
alisatie van een buitenplaatsenlandschap.22 Het dlm
kan worden opgevat als een vereenvoudigde weergave,

4. Fragment van een kaart van Walcheren uit 1750 met daarop onder andere de buitenplaatsen Rijnsburg, Huis ter Mee en
’t Middenhof. Vervaardigd door D.W.C. en A. Hattinga (Zeeuws Archief)

een formeel-ruimtelijke beschrijving van een be
staand, niet meer bestaand of toekomstig buitenplaat
senlandschap. Technisch gezien bestaat de dlm uit
een terreinlaag (een digitaal hoogtemodel [dem]), aan
gevuld met andere topografische 2D- en 3D-objecten,
zoals paden, water, gebouwen en bomen.23 De onder
staande tabel geeft de geomorfologische en hydrogra
fische elementen, vegetatie en gebouwde en/of gecon

strueerde elementen weer die in een dlm kunnen
worden opgenomen.
Er zijn drie manieren waarop de tijd in een dlm kan
worden vastgelegd: als time-slice snapshots, via versioning, of als ruimte-tijdcomposiet.24 Time-slice snapshots brengen de fysieke vorm en het patroon van de
site op bepaalde momenten in de tijd in beeld. Bij ver-

Hydrografie

meren, beken, rivieren, (vis)vijvers, grachten

Vegetatie

bossen, bomen (individueel, gegroepeerd, lanen), heesters, grasland,
weiland, akkerland, boomgaarden, ornamentele beplanting (parterre,
bloemborder, etc.)

Gebouwde en aangelegde
elementen

paden, wegen, huizen, schuren, poorten, parcellering, architectonische
elementen (zoals tempels, torens, obelisken, beelden)
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heuvels, ruggen, valleien, hellingen, depressies, welvingen
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5. Cartometrische analyse van een historische kaart met een buitenplaats. De vervorming van het raster brengt de afwijking
van de kaart in beeld. De richting en mate van afwijking van de kaart worden zichtbaar gemaakt door respectievelijk een vector
en cirkel

sioning worden wijzigingen in de basisstaat aange
bracht door superpositie. De ruimte-tijdcomposiet
combineert meerdere time-slice snapshots. Voor land
schapstuin Stourhead (Wiltshire, vk) bijvoorbeeld
konden een aantal verschillende time-slice snapshots
geconstrueerd worden op basis van moderne en histo
rische topografische bronnen, waardoor het mogelijk
werd de ontwikkeling van de buitenplaats door de tijd
te bestuderen en cruciale ruimtelijke transformaties
te duiden (afb. 6).25
B U L L E T I N K N O B 2 016
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ANALYSE VAN BUITENPLAATSENLANDSCHAPPEN

gis-analyse is de exploratie en evaluatie van het digi
tale landschapsmodel om nieuwe of latente ruimtelij
ke patronen en relaties te laten zien met gebruikma
king van de rekenkracht van computers. gis-analyse
bestaat in feite uit het meten, testen en simuleren van
ruimtelijke aspecten en de interpretatie van de resul
taten daarvan. De grondslag voor analyse en evaluatie
wordt bepaald door technische bewerkingen zoals het

uitvoeren van overlay-bewerkingen, queries (zoekop
drachten), reclassificatie, bufferanalyse, interpolatie,
terreinanalyse, modellering, geostatistische analyse,
3D-symbolen/geometrie en toevoegde bewerkingen
uit expertsystemen. De beschikbare principes van gisondersteunde ruimtelijke analyse zijn onder te bren
gen in twee verschillende perspectieven: het verticale
en het horizontale perspectief.26
HET VERTICALE PERSPECTIEF

Het verticale perspectief beschouwt het landschap van
bovenaf. Het brengt ruimtelijke patronen, samenhang
en interactie in beeld. Het biedt een gedetailleerd over
zicht van het landschap met een dynamische schaal
door in- en uitzoomen. gis-analyse vanuit verticaal
perspectief richt zich op:
• locatie/allocatie: het in beeld brengen van objecten
of gebieden met bepaalde eigenschappen, selecties
daarbinnen en combinaties daarvan;

• dichtheid: het in beeld brengen van ruimtelijke
patronen op basis van aantal, spreiding en concen
tratie van objecten of gebieden;
• afstand/bereik: het in beeld brengen van objecten of
gebieden die een bepaalde relatie hebben op basis
van afstand, voldoen aan een afstandscriterium of
een bepaald bereik in tijd hebben;
• beweging/verandering: het in beeld brengen van
patronen van verandering of beweging van objecten
of gebieden;
• kwantiteit: het in beeld brengen van objecten of
gebieden op basis van aantallen, uitgedrukt in
absolute, hoeveelheden, verhoudingen, volgorde/
ordening, etcetera.
Afhankelijk van de gebruikte schaal (uitsnede en kor
relgrootte), variërend van enkele vierkante meters tot
enkele kilometers, kunnen met behulp van deze prin
cipes verschillende topologische en chorologische re
laties binnen het landschap worden bestudeerd. Topo
logische analyse richt zich op de verticale relaties
tussen de verschillende lagen van het landschap: bo
dem, water, vegetatie, klimaat en menselijk handelen.
Chorologische analyse richt zich op de horizontale re
laties tussen landschappelijke of (programmatische)
eenheden. In het kader van buitenplaatsenonderzoek
met behulp van gis zijn deze relaties belangrijk voor
het begrijpen van de manier waarop de buitenplaats in
zijn context ligt en reageert op bodem, geomorfologi

sche, hydrologische en geografische omstandigheden.
Door bijvoorbeeld op de schaal van Nederland bui
tenplaatsen te projecteren op een terreinhoogtekaart
worden buitenplaatsenlandschappen zichtbaar (afb. 7).
Vaak zijn deze zones gelegen op gradiënten van hoog
naar laag in de binnenduinrand, langs de Utrechtse
Heuvelrug en de oostelijke helling van de Veluwe,
maar ook in droogmakerijen als de Beemster en langs
rivieren zoals in de Vechtstreek. Meer in detail wordt
duidelijk hoe individuele buitenplaatsen in het na
tuurlijke landschap gelegen zijn, maar ook hoe de
ruimtelijke en programmatische organisatie van de
plattegrond in elkaar zit en welke rol bodemsoorten,
waterhuishouding en bereikbaarheid vanuit de stad
daarin spelen. In het geval van Gelders Arcadië, het
buitenplaatsenlandschap van de oostflank van de
Veluwe, wordt dan de strategische ligging en oriënta
tie van individuele buitenplaatsen zichtbaar (afb. 8 en
9), zoals Gelderse Toren, gelegen op een rivierduin met
uitzicht over het rivierengebied, of Rosendael, gelegen
aan een beekdal met stromend water.
Op basis van een dergelijke analyse waarbij de ken
merkende relatie met het landschap centraal staat, is
het mogelijk overeenkomsten en verschillen te duiden
en te groeperen. Daarmee kunnen typen buitenplaat
senlandschappen worden onderscheiden zoals die
langs rivieren en trekvaarten, in droogmakerijen, op
de strandwallen, langs de binnenduinrand en langs
stuwwallen.27

6. gis-gebaseerde digitale landschapsmodellen van landschaptuin Stourhead (Wiltshire, vk) in verschillende ontwikkelingsfasen
en getoond als virtueel 3D-landschap (boven) en als kaart (onder)
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7. De Nederlandse buitenplaatsen geprojecteerd op
eenterreinhoogtekaart (AHN). Daarmee worden patronen
van buitenplaatsen zichtbaar die door hun ligging
en spreiding buitenplaatsenlandschappen
genoemd kunnen worden (blauwtinten beneden
zeeniveau, bruintinten boven zeeniveau)

8. gis-analyse van Gelders Arcadië, het buitenplaatsenlandschap aan de oostflank van de Veluwe. Door de projectie op
het hoogtemodel wordt de strategische ligging van individuele buitenplaatsen zichtbaar
9. Detailkaart van Gelders Arcadië waarin de verschillen in ruimtelijke opbouw en oriëntatie van individuele
buitenplaatsen zichtbaar worden
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10. De koepel van de Santa Maria del Fiore, de Dom van Florence, is een belangrijk oriëntatiepunt in het landschap, zoals deze
viewshed-analyse duidelijk maakt. In blauw het gebied waar de koepel zichtbaar is

HET HORIZONTALE PERSPECTIEF
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Het horizontale perspectief beschouwt het buiten
plaatsenlandschap als een waarnemer van binnenuit
en heeft te maken met standplaats en beweging. Gang
bare principes van gis-analyse in deze groep hebben
betrekking op:
• zichtbaarheid: het in beeld brengen van de zicht
bare ruimte of het visuele bereik van objecten of
gebieden op basis van driedimensionale terrein
analyse;
• virtuele 3D-landschappen: het in beeld brengen

van objecten en gebieden en hun horizontale en
verticale ruimtelijke opbouw, werking en samen
hang in een virtuele, driedimensionale omgeving.
Dit type gis-analyse richt zich op de verschijnings
vorm, landschapsfysionomie of visueel-ruimtelijke
kenmerken (het ‘gezicht’) van het buitenplaatsenland
schap.28 Het gaat er hierbij om aspecten van de zicht
bare vorm te meten. De zichtbare vorm is de visuele
manifestatie van de driedimensionale ruimtelijke
structuur waarbij visuele waarnemingscondities een
belangrijke rol spelen, zoals de positie (hoogte en af

11. Toepassing van de viewshed-analyse om een ontworpen tafereel te analyseren
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tafereelverschuiving belangrijke thema’s voor buiten
plaatsenonderzoek, omdat dergelijke ruimtelijk-es
thetische aspecten vaak aan de basis staan van het
buitenplaats-ontwerp waarin de samenhang tussen
gebouw, tuin, park en landschappelijke context uitge
werkt werd, alsmede de balans tussen otium (vermaak)
en negotium (werk).30
Bij ruimtelijke opbouw wordt het gebied in zijn ge
heel bekeken, waarbij ruimtelijke patronen van mas
sa-ruimte, open-dicht, en ruimtelijke hiërarchie vast
gelegd worden op kaarten. Bij tafereelopbouw staat de
compositie van een ruimtelijk beeld zoals men dat op
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stand), kijkhoek, kijkrichting, beweging en atmosferi
sche omstandigheden.
Viewshed-analyse is een op gis gebaseerde driedi
mensionale zichtveldmethode waarbij de zichtbare
oppervlakte of de zichtrelaties worden berekend van
uit een of meerdere waarnemingsposities.29 Met deze
analyse brengt men als het ware het potentieel van wat
men kan zien in beeld, dus het gaat dan vooral om de
mogelijke en/of waarschijnlijk zichtbare ruimte. Het
menselijk gezichtsvermogen en de manier van kijken
is bij deze analysemethode het uitgangspunt. In dit
verband zijn ruimtelijke opbouw, tafereelopbouw en
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12. gis-gebaseerd virtueel 3D-landschap. Een realistische
reconstructie van de verdwenen zeventiende-eeuwse buitenplaats Honselaarsdijk (A. de Boer, L. Breure, S. Spruit en
H. Voorbij, Universiteit Utrecht)
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ooghoogte ziet vanaf specifieke waarnemingspunten
centraal. De analyse richt zich op statische zichtrela
ties zoals die zich voordoen bij uitzichten, ingekaderde
uitzichten (vista’s) en ontworpen tafereelcomposities.
Dergelijke zichtrelaties waren bijvoorbeeld belangrijk
bij de ontwikkeling van het Toscaanse buitenplaatsen
landschap rondom Florence (Italië). Allocatie en oriën
tatie van villa’s en hun tuinen in de Toscaanse heuvels
rond de stad waren afhankelijk van de zichtbaarheid
van de koepel van de Basilica di Santa Maria del Fiore,
of kortweg Duomo, die als het visuele middelpunt van
de regio gold.31 Met behulp van zichtbaarheidsanalyse
kon het visuele bereik van de Dom onder normale
weersomstandigheden geanalyseerd worden en zicht
relaties tussen de Duomo en villa’s onderbouwd
(afb. 10). Bij landschapstuin Stourhead zijn de visuele
principes van diverse ontworpen tafereelcomposities
(‘3D-schilderij’) nader onderzocht met behulp van gis
(afb. 11).32 Daarmee zijn nieuwe inzichten verkregen
over de gehanteerde horizontale en verticale zichthoe
ken in relatie met de plaatsing en zichtafstand van ar
chitectonische elementen in de compositie. Horizon
tale beeldhoeken zijn belangrijk voor zichtbaarheid en
herkenning (bijvoorbeeld binnen ca. 30 graden bino
culair zicht ziet men het scherpst), verticale beeldhoe
ken bepalen voorgrond, middenplan en achtergrond
van de driedimensionale compositie.33 In dit Engelse
landschapspark hebben de toepassing van dergelijke
visuele wetmatigheden geleid tot tafereelcomposities
met wereldfaam.
Tafereelverschuiving is ook een thema dat met zicht
veldmethoden kan worden onderzocht. Hierbij gaat
het om een opeenvolging van ruimtelijke beelden van
af routes (beeldsequentie) in samenhang met bewe
ging. Belangrijke aspecten zijn daarbij het padenver
loop in het platte vlak of in het hoogteverloop. Ook de
manier van bewegen kan in de analyse worden meege
nomen, met langzame beeldverschuiving, zoals bij lo
pen, of juist snelle beeldverschuiving zoals per fiets of

te paard. ‘Zichtbaartijd’, hoelang of hoe vaak delen van
de buitenplaats in beeld zijn, is een nuttig begrip bij de
bepaling welke delen visueel dominant zijn.
Virtuele 3D-landschappen in gis bieden de mogelijk
heid om greep te krijgen op de driedimensionale wer
kelijkheid in het verleden, heden en toekomst. Het zijn
digitale landschappen met een bepaalde mate van rea
lisme; die is afhankelijk van het doel en de beschikba
re tijd. De virtuele landschappen kunnen naar behoef
te statisch of dynamisch worden bestudeerd, vanuit
ooghoogte of vogelvluchtperspectief. Veranderingen
in tijd en ruimte kunnen worden gesimuleerd, evenals
het effect van bijvoorbeeld ruimtelijke of ecologische
processen. Ook kunnen toekomstige en historische
landschappen worden geconstrueerd of gereconstru
eerd om deze te beoordelen op ruimtelijke kwaliteiten.
Het verdwenen zeventiende-eeuwse Honselaarsdijk
kan als voorbeeld dienen, waarbij op basis van histori
sche bronnen een gis-gebaseerde realistische recon
structie is gemaakt om een indruk te krijgen van de
ruimtelijke opbouw en expressie van het ensemble
(afb. 12).34 Ook zijn complete historische landschap
pen op deze wijze gereconstrueerd.35
3D-modellering in gis biedt uitgebreide mogelijkhe
den voor het onderzoeken van virtuele landschappen,
zoals het afbeelden van landschappen en terreinhoog
temodellen in 3D, interactieve en dynamische naviga
tie, 3D-symbolen en geometrieën (bijvoorbeeld het im
porteren van 3D-modellen of 3D-laserscanning data),
3D-zichtbaarheidsanalyse en het bepalen van observa
tiepunten of routes.
De hier genoemde gis-analyses zijn individueel of in
combinatie bruikbaar, wat geïllustreerd wordt door de
vele toepassingen. De gerelateerde methoden en tech
nieken kunnen worden ingezet in ex-ante (vooraf) en
ex-post (achteraf) onderzoek. Het is daarmee niet al
leen een hulpmiddel om de huidige ruimtelijke situa
tie of die in het verleden in beeld te brengen, maar ook
toekomstige ontwikkelingen. Men kan denken aan
metingen, simulaties en experimenten om effecten
van beheersmaatregelen met betrekking tot verjon
ging van boombestanden te bestuderen, of aanpassin
gen in het routesysteem in verband met toegankelijk
heid, of inpassing van nieuwe bebouwing en dergelijke.
GIS-VISUALISATIE

De ruimtelijke informatie en analyseresultaten kun
nen afhankelijk van het doel op verschillende manie
ren gevisualiseerd worden met behulp van het outputsubsysteem van gis. Men kan daarbij gebruikmaken
van dynamische of statistische wijzen van presentatie
in twee, drie-, of vierdimensionale vorm met digitale
en/of analoge output zoals kaarten, tabellen en dia
grammen maar ook virtuele driedimensionale model
len (inclusief walk-through of fly-through animaties)
en 3D-print (gis-cam). Afhankelijk van de data is
het met gis mogelijk te schakelen tussen verschillende

13. gis-gebaseerde bewerking van hoogtegegevens van Nederland,
linksboven gevisualiseerd als kaart waarop de kleuren de hoogte
ten opzichte van de zeespiegel zijn weergeven. Rechts een 3D-geprinte
maquette die de hoogtes weergeeft

14. Een opstelling op landgoed Beeckesteijn toont de landschapsontwikkeling van Kennemerland door een sequentie van kaarten
die op een met gis-cam vervaardigde 3D-maquette worden geprojecteerd (S. Nijhuis, M. Pouderoijen en J. Wiers, TU Delft)
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wijzen van visualisatie. Zo kunnen hoogtegegevens
bijvoorbeeld als kaart getoond worden met kleuren
die hoogtezones markeren en slagschaduw in de
achtergrond die hoogteverschillen zichtbaar maakt,
of als 3D-geprinte maquette op basis van hoogtedata
(afb. 13).
Visuele representatie is belangrijk voor visueel den
ken en communiceren.36 Visueel denken impliceert
het genereren van kennis en ideeën door de creatie,
beschouwing en interpretatie van visuele representa
ties van het eerder niet-zichtbare, terwijl visuele com
municatie verwijst naar de overdracht van resultaten
in visuele vorm. Door gebruik te maken van de reken
kracht van computers in combinatie met analyse-, mo
dellerings- en visualisatietechnieken ontstaat nieuwe
informatie en kennis over ruimtelijke opbouw, proces
sen en gebruik in een interactief proces tussen de ge
bruiker en de computer. gis kan worden gezien als een

‘verlengstuk van het brein’, als gereedschap om het
observeren en reflecteren te ondersteunen. Bij visuele
communicatie gaat het om overdracht en uitwisseling
van informatie, beeld en kennis aan belanghebben
den of breder publiek.
gis-visualisaties zijn abstracties van de werkelijk
heid, maar kunnen variëren in niveau van realisme en
mate van detail. Ruimtelijke schaal, resolutie en de
mate van generalisatie zijn de belangrijkste eigen
schappen ervan. Schaal is de verhouding tussen een
afstand op de kaart of in een 3D-model en de overeen
komstige afstand in werkelijkheid. De resolutie is de
mate waarin details zijn te onderscheiden. Tussen fy
sieke werkelijkheid en abstracte betekenis bestaat een
continuüm van visuele voorstellingswijzen variërend
van zeer waarheidsgetrouw tot schematisch-iconisch.
Afhankelijk van de doelstelling kunnen al deze typen
ingezet worden in landschapsonderzoek, waarbij
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schematisch-iconische voorstellingen vaak nuttig blij
ken te zijn voor analyse en interpretatie, terwijl realis
tische voorstellingen het vaak goed doen bij het grote
publiek.
Buitenplaatsenlandschappen veranderen in de loop
van de tijd door menselijk handelen of natuurlijke pro
cessen. De beweging door het landschap, de beweging
van het landschap en de interactie met het landschap
zijn dynamische aspecten.37 Hoe deze ruimtelijk-tem
porele dynamiek vast te leggen, is een belangrijk on
derwerp in gis-visualisatie.
Gangbare principes voor het uitdrukken van veran
deringen in de tijd en ruimte zijn de ruimte-tijdcom
posiet, die bestaat uit meerdere snapshots in serie of in
een dynamische voorstelling. De ruimte-tijdcompo
siet toont verandering in een twee- of driedimensio
nale voorstelling. Meerdere time-slice snapshots tonen
cruciale staten van ontwikkeling in een reeks van
twee- of driedimensionale representaties met een be
paalde tijdsinterval zoals eerder getoond aan de hand
van Stourhead (afb. 6). Dynamische visualisaties zijn
driedimensionale voorstellingen die voortdurend ver
anderen, met of zonder de controle van de gebruiker;
voorbeelden zijn interactieve kaarten, fly-overs en
walk-throughs. Combinaties tussen statische en dyna
mische visualisaties zijn ook nuttig.38 Zo blijken dyna
mische digitale projecties op maquettes effectief in
het overbrengen van informatie en kennis voor een
groter publiek. Een opstelling op landgoed Beecke
steijn toont bijvoorbeeld de ontwikkeling van de land
goederenzone van Kennemerland door een sequentie
van gis-kaarten die op filmische wijze op een met giscam vervaardigde 3D-maquette worden geprojecteerd.
Associatieve beelden roepen het gevoel van een be
paalde tijdsperiode op, een voice-over vertelt het ver
haal erbij (afb. 14).
ENKELE CONCLUDERENDE OPMERKINGEN
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Samenvattend kan worden gezegd dat gis grote poten
tie heeft voor ruimtelijk onderzoek naar buitenplaat
senlandschappen met grofweg drie toepassingsgebie
den: gis-modellering, gis-analyse en gis-visualisatie.
Door het gebruik van de rekenkracht van computers,
in combinatie met inventieve data-acquisitie en mo
dellering, analyse en visualisatie in een interactief
proces met de gebruiker, is het mogelijk om infor
matie en kennis te verwerven en te verdiepen door
verschillende informatielagen met elkaar te verkno
pen en te bewerken. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld
waardestellingen en keuzes in gebruik en beheer. Het
buitenplaatsenlandschap kan daarbij vanuit het verti
cale en het horizontale perspectief benaderd worden,
waarbij het landschap van bovenaf of binnenuit bestu
deerd wordt, met gebruikmaking van verschillende

representatievormen, zoals kaarten, virtuele land
schappen en 3D-prints.
gis verlengt als het ware de waarneming van de on
derzoeker, via metingen, simulaties en experimenten,
en opent nieuwe vensters op de situationele en cul
tuurhistorische aspecten van buitenplaatsenland
schappen. De vraagstelling en het werkgebied van het
landschapsonderzoek kunnen daardoor worden ver
breed en verdiept. gis kan dus instrumenteel zijn op
meerdere fronten; aan de ene kant door het buiten
plaatsenlandschappenonderzoek te ‘volgen’ en daar
aspecten van uit te werken en aan de andere kant door
nieuwe fundamentele ontwikkelingen in gang te zet
ten door de mogelijkheden die de technologie biedt.
De huidige stand van het onderzoek toont bijvoor
beeld de grote potentie voor de verwerving van ruimte
lijke kennis door verkenning van de landschappelijke
composities van binnenuit, maar ook de mogelijkhe
den om beschrijving van de buitenplaats te verrijken
met visuele indicatoren die als het ware op ooghoogte
kunnen worden gemeten. De technische ontwikkelin
gen en beschikbaarheid van data zullen het mogelijk
maken methoden te combineren en steeds efficiënter
en nauwkeuriger te werken.
Ondanks de vele mogelijkheden is een kritische hou
ding ten aanzien van de resultaten van computer-gege
nereerde analyses gepast. Deze moeten altijd met ge
zond verstand worden geïnterpreteerd en zo mogelijk
aan de werkelijkheid getoetst, om te kunnen komen
tot evenwichtige conclusies. Voor de viewshed-analyse
is bijvoorbeeld gebleken dat een betrouwbaarheid
tot 85 procent kan worden bereikt en resultaten dus
het best in termen van waarschijnlijkheid kunnen
worden uitgelegd.39 Verkeerde toepassingen met be
trekking tot ruimtelijke patroonconcepten leiden
soms tot foutieve conclusies.40 Ook de mate van rea
lisme en materialisering bij virtuele 3D-landschappen
zijn belangrijke thema’s bij het gebruik in onderzoek
en communicatie.41
Zoals geïllustreerd door de voorbeelden in dit artikel
zijn er nog legio aanknopingspunten om gis-toepas
singen te ontwikkelen voor buitenplaatsenlandschap
penonderzoek.42 Hierin lijken ten minste drie wegen
open te staan. In de eerste plaats is daar de ontwikke
ling van wetenschappelijke theorie, methode en tech
niek. Ten tweede is de implementatie in het onderwijs
van belang, en ten derde de overdracht van kennis en
toepassingen naar de samenleving. Om de ontwikke
ling te stimuleren is niet alleen dialoog in wetenschap
pelijke kringen nodig, maar ook met de samenleving.
Daarbij spelen niet alleen publicaties van hoge kwali
teit een rol, maar ook de diverse platforms voor ken
nisoverdracht en discussie.
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The central theme of this article is the application of
Geographic Information Systems, gis for short, as an
instrument for spatial research into historical country
estate landscapes aimed at increasing knowledge
about historical layout, spatial coherence and develop
ment over time. This kind of research can focus on in
dividual country estates in their immediate surround
ings (house, garden, park, landscape), but can also be
applied at the regional scale, where ensembles of sev
eral country estates are looked at in conjunction with
their landscape context. gis is generally seen as a pow
erful instrument for geographic data processing and
cartography; its analytical merits are often overlooked.
There are national and international examples of his
torical–geographical, landscape–archeological and
landscape–architectural research in which the analyti
cal qualities of gis have been used to acquire and en
rich historical knowledge. Although there has always
been and still is considerable interest in country estate
landscapes, gis has been used only occasionally in this
kind of research and very little has been written about
it.
This article seeks to demonstrate the potential of gis
in this kind of research with reference to a number of
applications in country estate research inside and out
side the Netherlands, thereby contributing to the de
velopment and dissemination of knowledge in this

field and helping to fill the knowledge gap between
country estate research and the possibilities afforded
by geoinformation technology.
To this end it describes and illustrates some of the
ways in which gis can be used as a research instru
ment. These include data gathering, the use and pro
cessing of available analogue and digital sources as
well as cartometric source analysis, measurement and
correction of deviations in historical cartographic ma
terial in the interests of reconstruction. gis-based
analyses of the spatial structure and coherence over
time from horizontal (from inside) and vertical (from
above) perspectives feature prominently in the article,
together with different forms of representation such as
maps, virtual landscapes and 3D prints.
The article shows that the use of the processing pow
er of computers, in combination with inventive data
gathering and modelling, analysis and visualization in
an interactive process with the user, makes it possible
to acquire and enrich information and knowledge
about historical country estate landscapes. gis effec
tively extends the researcher’s observation via meas
urements, simulations and experiments, and opens
new perspectives on the situational and cultural-his
torical aspects of country estates, which can play a part
in value assessment and decisions regarding the use
and management of these living green monuments.

