Nieuwste versie van de cultuurhistorische atlas van de
provincie Zuid-Holland
Interessant nieuws voor iedereen die zich met de geschiedenis van Rijnland bezighoudt: de nieuwste versie
van de cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-Holland is geplaatst op de website van de Provincie
Zuid-Holland. Hier is de link:

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
óf
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/cultuur-erfgoed/cultuurhistorische/
Bij aanklikken verschijnt een kaart die vergroot en verkleind kan worden en onder de knop Kaartlagen
kunnen verschillende soorten kaarten worden aangevinkt. Heeft u bijvoorbeeld een kaart van de
archeologische kenmerken aangevinkt, dan verschijnt deze op het scherm. Met de knop Legenda kunnen de
kaarten gemakkelijk worden gelezen.
Onder de Beleidskaart zijn weer kaarten te vinden van bijvoorbeeld windmolens (onder kaart 4
Beleidskaart), maar ook van 'kroonjuwelen'. Zo noemt de provincie 'unieke, zeer karakteristieke en gave
erfgoedensembles van het Zuid-Hollands landschap'.
Er zijn er dertien en zoals u kunt zien in het onderstaande rijtje is Rijnland goed vertegenwoordigd met vijf
of zes (?) van deze 'kroonjuwelen'. Ik citeer:
De dertien kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse landschap zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landgoed Keukenhof en omgeving (Bollenstreek)
Kagerplassen en molens (topgebied Kaag / Oude Rijn)
Landgoederenzone (Den Haag / Wassenaar)
Weipoort (Zoeterwoude / Stompwijk)
Aarlanderveen (Aarlanderveen / Nieuwkoopsche Plassen / Meije)
Meije (Aarlanderveen / Nieuwkoopsche Plassen / Meije)
Wierickerschans (Reeuwijksche Plassen / Oude Hollandse Waterlinie)
Vlietlanden / Duifpolder / Negenhuizen (Midden-Delfland)
Middengebied Krimpenerwaard (Krimpenerwaard)
Panorama Kinderdijk (Alblasserwaard / Vijfheerenlanden)
Nieuwe Hollandse Waterlinie / Diefdijk (Alblasserwaard / Vijfheerenlanden)
Schurvelingengebied (Kop van Goeree)
Polder de Biesbosch (Dordtse Biesbosch)

Ook interessant zijn de Erfgoedlijnen (onder kaart 4 Beleidskaart). Heeft u deze kaart aangevinkt dan kunt u
na een klik van de linkermuisknop op het blauwe vlak, lezen wat de provincie onder Erfgoedlijnen verstaat
en wat zij daarvoor doet. Er zijn er zeven:
•
•
•
•
•
•
•

Landgoederenzone
Waterdriehoek
Atlantikwall
Oude Hollandse Waterlinie
Limes
Trekvaarten
Goeree-Overflakkee

Ten slotte: een kaartje van nederzettingskenmerken. Afgebeeld is het westen van Rijnland waarop een
felgele vlek met daarin een groengeel gedeelte duidelijk aangeeft dat Voorschoten een zandnederzetting is.

Dit ter ere van het feit dat onze twee meest recente leden van de website Rijnlandse Geschiedenis in
Voorschoten thuishoren: Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum Voorschoten.
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