Nationale Monitor Landschap
Het cultuurlandschap verandert continu. De
afgelopen decennia hebben die
veranderingen op veel plaatsen geleid tot
een achteruitgang van de cultuurhistorische
waarden, belevingswaarde, recreatieve
toegankelijkheid en biodiversiteit. In 2018
is een advies van het College van
Rijksadviseurs over een Monitor Landschap
aangeboden aan de Minister van BZK
(mede ontvangen namens OCW en LNV).
Link naar het advies: Landschapsmonitoring
| Projecten | College van Rijksadviseurs
Het CRa adviseert - aan de hand van een
onderliggend WUR-rapport - aan de
minister van BZK, om op zes indicatoren
het landschap te gaan te monitoren:
•
Opgaande beplanting
•
Openheid
•
Reliëf
•
Historische lijnelementen
•
Landgebruik
•
Verspreide bebouwing

Bron: WUR

Ambtelijk wordt er sindsdien nagedacht over de inrichting van zo’n systeem, dat meerdere
beleidsterreinen raakt. In de Tweede kamer is in juni 2019 een motie aangenomen die het Rijk
vraagt dit uit te voeren.
Opdracht consortium Monitor Landschap
In het najaar van 2019 is in opdracht van de ministeries van BZK, OCW en LNV aan een
consortium van partijen onder leiding van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) opdracht gegeven
om de monitor op te zetten, langjarig in stand te houden en door te ontwikkelen. Opdracht aan het
consortium voor:
•
het verzamelen van data
•
het harmoniseren van data
•
de (objectieve/waardenvrije) analyse van data
•
het beheren van de data
•
het ontsluiten van de data
De Monitor biedt (meet-)gegevens en de toelichting daarop, maar geen waardering of advies. Via
gebruikersbijeenkomsten wordt per indicator gepeild hoe de monitor het beste kan worden
afgestemd op de wensen van gebruikers.
Doel
Het doel van de Monitor Landschap is de gebruikers objectief inzicht te geven in hoe het landschap
transformeert door de tijd op verschillende schaalniveaus, zodat zij die veranderingen kunnen
duiden, waarderen en desgewenst naar kunnen handelen. Dit zal gebeuren door middel van het
monitoren van de 6 indicatoren uit het WUR rapport. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
interpreteert de gegevens en rapporteert daar (waarschijnlijk tweejaarlijks) over.
Beoogde gebruikers
Planbureau voor de leefomgeving, diverse rijkspartijen zoals LNV, RCE en RVB, terreinbeherende
organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Nationale Landschappen,
belangengroepen, publiek.
Planning
Eind 2020 is de Monitor Landschap zo ver ontwikkeld dat een eerste nulmeting kan worden
uitgevoerd op alle indicatoren. Tevens kunnen dan veranderingen sinds 01-01-2018 gemeten
worden. In 2021 wordt de monitor verder uitgebreid met historische data. Begin 2021 volgt een
publieke lancering van de monitor met een daaraan gekoppelde gebruikersbijeenkomst.

