Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
Belvedere

Belvedere is de strategie van de overheid waarbij nadrukkelijk de cultuurhistorie betrokken wordt
bij ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke planvorming met als doel verbetering van de kwaliteit
van de leefomgeving en behoud van het culturele erfgoed. Al in 1999 is door vier ministeries de
beleidsnota Belvedere opgesteld die tot doel heeft een bron van inspiratie te zijn bij provinciaal en
lokaal beleid bij ruimtelijke plannen. Behoud van het cultuurhistorische erfgoed kan gebaat zijn bij
ruimtelijke ontwikkelingen zo valt te lezen op de Belvedere website. Het kan een impuls
betekenen voor behoud van het cultureel erfgoed.
Vormgeving met respect voor de cultuurhistorie vergroot de kwaliteit van de inrichting van een
gebied. De ontstaansgeschiedenis van een gebied, de cultuurhistorie met de unieke elementen dat
zijn zaken waar steeds meer waarde aan wordt toegekend in Nederland. De cultuurhistorie geeft
een gebied een unieke identiteit en kan als hier aandacht aan wordt geschonken bij de
reconstructie van een (landelijk) gebied een inspiratiebron zijn en een kwaliteitsimpuls geven aan
die reconstructie.
De Belvedere ideeën voor ruimtelijk beleid zijn helaas niet in de plannen betrokken voor het
reconstructie plangebied van Holierhoek en Woudhoek. Het lijkt er zelfs op dat de enige aandacht
voor de cultuurhistorie bestaat uit het afgraven van kreekruggen of het daarnaast gelegen weiland
waardoor de samenhang van de kreekrug met het landschap verloren gaat en daarnaast lijkt er
slechts aandacht te zijn voor sloop van schuren en stallen die deels juist zo bepalend zijn voor het
landschap en de geschiedenis en de beleving van dat landschap door de recreanten. Recreatie in
een eeuwenoud cultuurlandschap is goed mogelijk door met respect voor dat oude landschap de
herinrichting ter hand te nemen en dus de Belvedere uitgangpunten te hanteren. Het alternatieve
plan van Actiecomité Behoud Woudweg e.o. sluit naadloos aan bij de Belvedere
uitgangspunten.
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