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Aardkundig erfgoed in Nederland (2004)
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Hoeders van het landschap [2]

In 2016 is de Monumentenwet veranderd in de Erfgoedwet. 
Daarin zijn ook archeologisch en historisch-geografisch erf-
goed opgenomen – denk daarbij aan karakteristieke sloten – 

en verkavelingspatronen en houtwallen en heggen. Maar een 
 wettelijke basis voor de bescherming van aardkundig erfgoed als 
onderdeel van deze cultuurhistorische landschappen en elementen 
is er nog steeds niet. 

Neem de Duno en Hunneschans, twee beschermde middel-
eeuwse ringwalburgen. De Duno ligt bovenop een door de Rijn 
steil ondergraven stuwwal, de Hunneschans ligt aan het Uddeler-
meer, een met water gevulde pingoruïne vol archeologische resten. 
Deze burchten maakten gebruik van hun aardkundig-landschap-
pelijke setting. Die zou dus ook onderdeel van dit erfgoed moeten 
worden; hij hoort er immers bij. En dat geldt voor meer cultuur-
historische elementen. 

WISSELEND BELEID

Ambtenaren bij de rijksoverheid maakten zich als eerste hard 
voor de bescherming van aardkundig erfgoed. Zij zagen bij de 
ruilverkavelingen prachtige oude landschappen ten onder gaan en 
besloten de meest waardevolle gebieden te sparen. Wat volgde 
waren inventarisaties van die landschappen. De eerste mijlpaal 

voor het documenteren van aardkundig erfgoed was de Bolwerk-
kaart, die tot op heden door Henk Visscher wordt bijgewerkt en te 
zien is in het Nationaal Landschapskundig Museum en Documen-
tatiecentrum Telluris in Dordrecht. 

Een tweede mijlpaal was de uitgave van de GEA-rapporten. 
Lokale experts op het gebied van geologie, geomorfologie en 
 bodem brachten per provincie de aardkundig meest karakteris-
tieke, zeldzame en gave gebieden in kaart. Met de samenvattende 
publicatie van Nederland in vorm. Aardkundige waarden in het 
Nederlandse landschap werden de GEA-objecten een van de vier 
pijlers van het landschapsbeleid. 

Tien jaar later begon er een andere politieke en economische 
wind te waaien. Niet nog meer regels en wetten, was het parool. 
Bezuinigingen op natuur en landschap volgden. Met desastreus 
effect: een inventarisatie in het begin van de 21e eeuw wees uit dat 
inmiddels 21 gebieden van de lijst van 121 GEA-objecten moesten 
worden afgevoerd. Ze waren afgevlakt of overbouwd. Dat is bijna 
20% in 20 jaar tijd. De overgebleven gebieden staan beschreven in 
Bewogen Aarde (2007), een nieuw handvat en inspiratiebron op 
het gebied van aardkundig erfgoed voor provincies, gemeenten en 
adviesbureaus. 

Met de komst van de Omgevingswet in 2009 is de zorg voor 

natuur en landschap geen taak meer van het rijk. Gemeenten 
 bepalen in principe wat zij willen beschermen. De provincies 
hebben daarbij een adviserende rol en verdelen de gelden voor 
landschap. En elke provincie en gemeente doet dat anders.   
Hoe behoud je het overzicht? 

Pim Jungerius en Hanneke van den Ancker zetten zich daar-
voor al vele jaren in binnen Geoheritage NL, de koepel waaronder 
de Werkgroep en het Platform Aardkundige Waarden ressorteren. 

Hoe staat het nu met de wettelijke bescherming van aardkundig 
erfgoed? 
‘Wettelijke erkenning blijft belangrijk om na te streven. Veel 
 bestuurders zijn uiteindelijk alleen gevoelig voor wettelijke 
 bescherming. Wettelijk beleid brengt ook fondsen met zich mee. 
En het maakt juridische procedures mogelijk. 

Een belangrijke stap waar ook Geohertige NL bij betrokken was, 
vormde het European Manifesto on Geoheritage and Geodiversity, 
in 2004 ondertekend door elf internationale geologische, geomor-
fologische, bodemkundige en natuur- en landschapsorganisaties. 
Daarmee kregen we – op het nippertje – geoheritage en geodiver-
siteit als onderwerpen in de Europese Bodemwet. Dat zou wette-
lijke bescherming van aardkundig erfgoed in de EU betekenen. 

G E O H E R I T A G E  N L

Aardkundig erfgoed 
zoekt meer draagvlak

Voor het behoud van historische gebouwen, dorps- en 

stadsgezichten en natuurgebieden wordt vaak hard geknokt 

door burgers, verenigingen en betrokken ambtenaren. 

Bij aardkundig erfgoed ligt dat anders. Het is deels 

onzicht baar en minder mensen hebben er verstand van, 

dus er is minder draagvlak. Scholen en universiteiten 

 kunnen hierin een grote rol spelen, aldus Pim Jungerius  

en Hanneke van den Ancker van Geoheritage NL. 

Jan van Mourik

Maar… de wet werd niet aangenomen vanwege een minderheids-
blokkade. Ook Nederland stemde tegen. Ongelofelijk: ons land 
had niets te verliezen, omdat het zelf al betere wetgeving op dit 
vlak hanteerde, terwijl 23 andere Europese landen nog helemaal 
geen bodemwetgeving hadden.’ 

Zijn er ook successen te melden? 
‘Gelukkig wel. Meer en meer natuur- en landschapsbeheerders, 
ambtenaren en Nederlanders hebben van aardkundig erfgoed 
 gehoord. Een belangrijke eerste stap. In 1997 en 1999 wisten we 
als Werkgroep en Platform Aardkundige Waarden met beginners- 
elan meer dan 3 miljoen mensen te bereiken via exposities, folders, 
artikelen en excursies. Die excursies werden in samenwerking 

Pim Jungerius blijft ondanks fysieke beperkingen 

actief in het veld om zijn passie voor aardkundig 

erfgoed door te geven aan de volgende generatie. 

Hier op het Weekeromse zand.
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met medewerkers van organisaties als IVN, Natuurmo-
numenten en Staatsbosbeheer gegeven, die deze zaken 
vervolgens in hun eigen excursies konden verweven. 

Een andere succes is de waaier Schatkamer Aarde in 
samenwerking met Stichting Infrastructuur Kwaliteits-
borging Bodembeheer, een handvat voor de beoorde-
ling van aardkundige waarden in projectvoorstellen 
en bestemmingsplannen. Verder ontwikkelden we 
een canon over het ontstaan van het Nederlandse 
landschap, in 12 thema’s en 50 vensters, vastgelegd in 
een uitklapbaar boekwerkje in een oplage van 20.000 
stuks (zie links). 

Een belangrijke mijlpaal was de erkenning van het 
Unesco Geopark Hondsrug in Nederland in 2013 
(zie ook Geografie november 2014). Ook op andere 
plekken in Nederland wordt er inmiddels aan Unesco- 
geoparken gewerkt: het rivierengebied, het Gooi en 
Hollands veengebied, de stuwwal van Utrecht, de 

wijstgronden van Brabant en de Brabantse wal in samenwerking 
met België rond de geschiedenis van de Schelde.’ 

Besteedt het aardrijkskundeonderwijs voldoende aandacht  
aan aardkundige waarden? 
‘We hebben in 2009 gratis exemplaren van de canon over het 
 ontstaan van het Nederlandse landschap uitgedeeld op de KNAG- 
Onderwijsdag, en workshops gegeven. In de discussie gaven de 
leraren aan dit onderwerp meer geschikt te vinden voor de ouders 
van de scholieren. Scholieren en leraren moeten al zo veel. Leer-
lingen van die leeftijd hebben interesse in andere zaken zoals ver-
halen uit het buitenland, humanitaire rampen, bijvoorbeeld door 
overstromingen en vulkanen. 

Het is natuurlijk best mogelijk om leerlingen via de thema’s  
die hen interesseren warm te maken voor aardkundige waarden. 
Maar daarvoor missen we nu de middelen. Voor educatie is 
 sowieso structureel te weinig geld beschikbaar. De exposities in 
bezoekerscentra zouden bijvoorbeeld veel vaker vervangen moeten 
worden en minder overlap moeten vertonen. Hier timmert Geo-
park De Hondsrug aan de weg, met deelexposities rond onver-
wachte thema’s als defensie en behangselschilders. 

In de landen om ons heen is er meer draagvlak bij bestuurders 
en burgers, omdat de basiskennis er groter is en aardkunde een 
veel prominentere plaats inneemt binnen het aardrijkskunde-
onderwijs. Op Nederlandse scholen gaan biologieleraren met hun 
leerlingen naar buiten om kennis te maken met de natuur, maar 
veldwerk aardrijkskunde gericht op aardkundige aspecten van  
het landschap is geen verplicht onderdeel van het programma.   
Al neemt het aantal aardkundige pioniers onder docenten toe.’ 

En Nederlandse universiteiten?
‘Onze aardwetenschappelijke onderzoeksinstituten werken tradi-
tioneel grotendeels in het buitenland. Heel begrijpelijk, maar daar-
mee missen de meeste studenten de emotionele binding met de 

Nederlandse landschappen. Die is nodig om belangstelling te 
kweken voor onze aardkundige waarden en aardkundig erfgoed. 
Studenten en onderzoekers van buitenlandse universiteiten zijn 
veel meer betrokken bij de bestudering van het eigen landschap 
en de ontwikkeling van educatieve producten, zoals in Unesco- 
geoparken. Geopark De Hondsrug, pas de 56e in de reeks van 
 Europese geoparken, heeft gelukkig wel connecties met vooral   
de Rijksuniversiteit Groningen en ook met Aardwetenschappen 
in Utrecht. In sommige landen worden de Unesco-geoparken in 
belangrijke mate gedragen door universiteiten of de geologische 
dienst. Universiteiten zijn momenteel de enige die structureel aan 
deze onderwerpen kunnen werken. Voor vrijwilligers is een paar 
dagen per jaar al heel wat.’ 

Waarom lukt het niet aardkundige waarden verankerd te 
 krijgen in wettelijke bescherming? 
‘Het is een samenspel van factoren: te weinig menskracht, de ge-
ringe maatschappelijke betrokkenheid onder aardwetenschappers, 
de tegenwerking van een deel van de biologen en landschapsarchi-
tecten, de geringe kennis van het Nederlands landschap bij be-
stuurders, ambtenaren en projectuitvoerders. Daarnaast is het 
adagium in het huidige politieke klimaat bescherming door ontwik-
keling. Nieuwe natuur laat zich gemakkelijk inpassen. Bij zand-
winning in een uiterwaard ontstaat een diepe plas waarvan altijd 
wel een vorm van natuur te maken is. Een nieuwe autoweg compen-
seer je door elders een bosje te planten. Dit soort nieuwe natuur is 
in principe gemakkelijk te maken, in tegen stelling tot natuurwaarden 
die worden gedragen door lange aardhistorische ontwikkelingen.’ 

Kan ons aardkundig erfgoed worden veiliggesteld voor de 
 volgende generaties?
‘Natuurlijk, Nederland loopt alleen wat achter. Hier kun je niet 
zoals in China in twee jaar tijd meer dan 250 nationale geoparken 
aanwijzen. Het gaat erom in gesprek te blijven met de beheerders 
van natuurterreinen, en de interesse van burgers te wekken. Want 
als die er niets in zien, onderneemt de overheid ook niets. 

En bij inrichtingsprojecten is het belangrijk meerdere deskun-
digen te betrekken, een team van aardkundigen, biologen, cultuur-
historici en landschapsarchitecten. Verder kan iedereen zijn/haar 
steentje bijdragen. Zo kan aardrijkskunde de leerlingen bewuster 
maken van de betekenis van aardkundige waarden, en respect 
 bijbrengen voor aardkundig erfgoed.’ •
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RIBAGORZA

Ik ga een geheim verklappen. Dat doe ik met enige 
tegenzin, maar ach, geografen gun ik het mooi-

ste. Komt ’ie: weet je waar je schitterend kunt 
 fietsen (en mountainbiken)? In de Ribagorza.

Huh? In de wat? 
In de Ribagorza.
De Ribagorza ligt in het noordoosten van de 

provincie Huesca, in de autonome regio Aragón. 
In de Spaanse Pyreneeën en de uitlopers daarvan. 
De Ribagorza is woest, ruig en leeg. Heel leeg:  
er wonen nog geen 5 mensen per vierkante kilo-
meter en de hoofdstad Graus heeft slechts 3500 
inwoners. Als je houdt van de stilte, de leegte en 
de afwezigheid van verkeer, moet je daar zijn. 

Vanwege de zomerse warmte is vroeg vertrek-
ken een noodzaak. Om half acht zit ik op de fiets. 
Vanaf onze camping in Puebla de Roda rijd ik 
zuidwaarts over de A1605 langs het riviertje de 
Isabena, tot ik na 16 kilometer bij een 11e-eeuws 

Fietslandschappen [13]

Hier wonen nog geen vijf mensen 

per vierkante kilometer
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In Castigalou ontbreekt elke richtingaanwijzer en 
ik sla op goed geluk linksaf. Slecht asfalt. In de 
eerste kilometers omhoog is dat nog tot daaraan 
toe, maar in de afdaling is het link. Dan verandert 
de bochtige, slechte weg opeens in een overzich-
telijke, goed geasfalteerde afdaling en raas ik even 
later door Lascuarre en terug naar de A1605.

Het is inmiddels 38 graden en ik moet nog  
16 kilometer en 200 hoogtemeters. Als ik op de 
camping aankom, staan er 81 kilometer en 2100 
hoogtemeter op de teller. Het zweet gutst van 
mijn voorhoofd en prikt in mijn ogen. Ik moet de 
neiging onderdrukken met fietskleren en al in het 
koele zwembad te plonzen.

Ribagorza! •

Frank van Dam

BLOG: HTTP://FIETSENMETFRANK.BLOGSPOT.

NL/P/LANDSCHAPPEN.HTML

TWITTER: 

HTTPS://TWITTER.COM/FIETSENMETFRANK

Romaans kerkje linksaf sla en het dorpje Laguarres 
inrijd. Het is stil in het dorp. Niemand te zien.

Dan gaat het omhoog. Een rustige klim van  
8 kilometer voert van 580 meter hoogte over de 
Puerto de Laguarres (1060 m). Het is een schitte-
rende klim, door een half bebost en slechts be-
perkt ontgonnen bergland, de Sierra del Castillo 
de Laguarres, met uitzichten op de hoge, inmid-
dels zonbeschenen oranje Pyreneeënpunten in 
het noorden.

Het is nog geen negen uur, maar het begint al 
warm te worden. Als ik boven even stop, merk ik 
dat ik hevig transpireer. Ik daal af, naar Benabarre, 
waar het door de zon geel verlichte kasteel hoog 
boven het dorp uittorent. 

Vanaf de relatief drukke N123 sla ik linksaf. 
Volgens mijn simpele kaartje voert deze weg naar 
Lascuarre, maar als ik via de brede, vers geasfal-
teerde en belijnde weg (van welke subsidie is díe 
aangelegd?) na zo’n 3 kilometer in Sagarras aan-
kom, eindigt de mooie weg als een hobbelig geval 
midden in het dorp. Een blaffende hond, maar 
niemand om de weg te vragen. Vind ik dit ver-
velend of vooral grappig? 

In 2009 verscheen 

deze brochure.


