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Waarom landschapsonderhoud?
et beheer van natuurreservaten, bijv.
regelmatig maaien van hooi- en rietlanden, branden en afplaggen van heidevelden
wordt al een groot aantal jaren uitgevoerd
door de overheid (Staatsbosbeheer, Domeinen)
en partikuliere natuurbeschermingsorganisaties
(Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen). Een deel van het personeel van deze
organisaties is in tijdelijke dienst in het kader
van aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen. Bij achterstallig beheer van een reservaat,
zoals het dichtgroeien van een heideveld met
berken, wordt nogal eens dankbaar gebruik
gemaakt van de hulp van het Instituut voor
Natuurbeschermingsedukatie (IVN).
Door veranderingen in de maatschappij, die
hun weerslag vonden in wijzigingen in de
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agrarische bedrijfsvoering, verloren allerlei
landschapselementen zoals houtwallen, hakhoutbosjes enz. de funktie die ze vroeger
hadden in het boerenbedrijf. Buiten de natuurreservaten is een tamelijk eenvormig en
grootschalig landschap ontstaan ten gevolge
van de verwijdering van landschapselementen,
hetgeen door velen als een verarming wordt
beschouwd. Wanneer landschapselementen
gehandhaafd bleven, zijn ze, vaak door
gebrek aan onderhoud, verwaarloosd.
Omdat niemand iets deed zijn vrijwilligers een aantal jaren geleden begonnen verwaarloosde landschapselementen op te knappen: de bekende knotwilgakties. Geleidelijk
aan zijn op veel plaatsen in het land uiteenlopende aktiviteiten van vrijwilligers op gang
gekomen.
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Verdeling van ISP-gelden
''
In het kader van het Integraal Struktuur
Plan Noorden des Lands (ISP) geeft de regering aan het Noorden (Groningen, Friesland,
Drente en een stukje Overijssel) in 1979,
1980 en 1981 jaarlijks 11 miljoen gulden voor
' Cultuurlandschapsonderhoud en bosaanleg'.
Omdat vóór 1 april 1979 het geld voor het
eerste jaar verdeeld moest worden, is door
Gedeputeerde Staten van Groningen snel een
ambtelijke werkgroep gevormd om een selektie te maken uit mogelijke projekten. Deze
werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
het Staatsbosbeheer (landschapbouw, natuurbehoud), de Provinciale Planologische Dienst
(milieu), diverse afdelingen van de Provinciale Griffie en de Direkteur-Generaal voor de
Arbeidsvoorziening.

Bij het toekennen van geld voor bepaalde
projekten zal hët scheppen van (blijvende)
werkgelegenheid een zwaarwegende norm
zijn. Mede in verband met dit laatste punt
moet de werkgroep een lange termijn plan
opstellen en een visie op het landschapsonderhoud ontwikkelen om ingediende projekten
tegen elkaar af te kunnen wegen. Voor 1979
is besloten te werken aan drie projekten: in
Haren, Westerwolde en het Zuidelijk Westerkwartier.
Een addertje onder het gras
Hoewel het óp zich te prijzen valt, dat de
regering geld beschikbaar stelt voor landschapsonderhoud, is toch een kritisch geluid
noodzakelijk. Uit déze ISP-middelen mag
namelijk alleen landschapsonderhoud buiten
natuurreservaten betaald worden. Voor het
beheer van terreinen van het Staatsbosbeheer,
de Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten is jaarlijks voor het hele Noorden 5
miljoen gulden beschikbaar uit de ISP-pot
'Toeristische infrastruktuur, natuurterreinen
en oeverbeschoeiing'. De natuurbeschermingsorganisaties zouden hier blij mee kunnen zijn,
ware'het niet dat ze er duidelijk op achteruit
gaan. Ze krijgen nl. geen geld en dus geen
tijdelijke medewerkers meer via aanvullende
werkgelegenheidsmaatregelen, zoals tot dusverre het geval was. Het gevolg is dat in de
Joop van 1979 flinke personeels- en daarmee
beheersproblemen zullen optreden. Waarschijnlijk ten gevolge van bezuinigingen is het
resultaat van deze ingewikkelde'gang van
zaken, dat de regering met de ene hand ruimschoots terugneemt wat met de andere 'gulle'
hand wordt gegeven.
• Een ander probleem is de voortgang van
het landschapsonderhoud. Zolang onzeker is
Klooster Ter Apel
Foto pagina 146 Eenum

'

of en hoe de 'ISP-injektie' wordt voortgezet,
mist de norm (blijvende) werkgelegenheid
voor het goedkeuren van projekten in feite
elke grond. Het is beter het landschapsonderhoud, waarvan in ieder geval duidelijk is dat
er achterstanden zijn in te halen, centraal te
stellen. Dat betekent,'dat de belangrijkste
norm voor het toekennen van geld moet zijn
het passen inde te ontwikkelen visie op het
landschapsonderhoud. Wezenlijk is dat het
achterstallig onderhoud ter hand wordt genomen en dat het goed wordt uitgevoerd, of het
nu gebeurt door mensen in vaste dienst,
(tijdelijke) werklozen of vrijwilligers.
Waarborgen voor de instandhouding van
te herstellen elementen
Geld voor landschapsherstel en - onder-

houd mag uitsluitend beschikbaar gesteld
worden voor projekten ten aanzien waarvan
de zekerheid bestaat dat zij niet na de herstelof onderhoudswerkzaamheden na enige tijd
worden opgeruimd, of dat nu is in het kader
van ruilverkaveling/landinrichting, herziening
van bestemmingsplannen of door partikuliere
eigenaren. Hiervoor zullen wellicht juridische
waarborgen gevonden moeten worden.
Om ook te voorkomen dat zulke elementen door gebrek aan bescherming zullen
worden aangetast of verdwijnen (aftrappen
van herstelde wallen, aftrappen van boomwortels, boombastvraat door paarden) zullen de
onderhouds- en herstelwerkzaamheden van de
betreffende elementen ook steeds het aanbrengen van doelmatige bescherming
(heiningen en dergelijke) moeten omvatten,

ten aanzien waarvan dezelfde waarborgen
voor instandhouding moeten gelden.
Prioriteiten voortvloeiend uit het tijdelijk
karakter van de ISP-regelingen en andere
overwegingen van praktische aard
In eerste instantie is geld beschikbaar
voor 1979-1980-1981, met wellicht een voortzetting voor 1982-1983-1984. Over verdere
(continuïteit bestaat geen enkele duidelijkheid.
Daarom lijkt het aantrekkelijk in de eerste
plaats geld beschikbaar te stellen voor eenmalige hersteloperaties met langdurig effekt, in
de tweede plaats voor landschapsonderhoud
dat met een geringe frekwentie (bijvoorbeeld
niet vaker dan één maal in de vijf a tien jaar)
herhaald moeten worden. Onderhoudswerkzaamheden die alleen zin hebben indien jaar-

lijks herhaald (maaien van bermen èd.)
zouden in de regel slechts in ISP-kader
moeten worden verricht wanneer het zwaar
achterstallig werk van verwaarloosde elementen betreft met garantie voor geregeld onderhoud door de eigenaar/beheerder daarna. Het
landschapsonderhoud zal overigens steeds
(evenals in de tijd dat het nog funktioneel
was) bij kleine gedeelten tegelijk moet
worden uitgevoerd, zodat er van jaar op jaar
steeds een ander stuk van bijvoorbeeld een
houtsingellandschap aan bod kan komen (en
niet alles ineens).
Het is de vraag in hoeverre onderscheid
gemaakt moet worden tussen landschapsherstel en - onderhoud op terreinen van partikulieren of op terreinen van (semi-)overheden
als Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap,
Kerkgemeente. Het is duidelijk dat de (semi-)
overheden eerder andere financiële bronnen
dan de ISP gelden kunnen aanboren dan de
partikuliere eigenaren. Voorwaarde voor het
toe te kennen geld moet hierbij steeds zijn dat
de eigenaren met regelmaat datgene gaan
onderhouden dat wordt aangelegd of hersteld.
Ook hiervoor moeten wellicht juridische en
financiële waarborgen gezocht worden. Het is
van groot belang dat met name de (semi-)
overheden {continuïteit in het onderhoud (willen) brengen om als voorbeeld te kunnen
dienen voor particulieren, die immers niet tot
kóntinuiteit gedwongen kunnen worden. Hierbij zal steeds duidelijk gemaakt moeten
worden, dat het landschap niet 'klaar' is na de
financiële ISP-injektie, maar dat onderhoud
steeds weer noodzakelijk is.

Vrijwilligerswerk
Voor behoud en onderhoud van bestaande en herstelde landschapselementen op partikuliere (in de praktijk agrarische) terreinen is
een voorwaarde een goede verstandhouding
met de plaatselijke agrariërs en hun standsor-

ganisaties. Dit is immers een uitgelezen gelegenheid om te benadrukken dat landschapsonderhoud een gemeenschappelijk belang is van
landbouw en natuurbescherming. Met name
bij herstel en onderhoud van landschapselementen zouden vrijwilligers een belangrijke
rol kunnen spelen. Afgezien van het feit dat
ook hierdoor de gemeenschappelijke belangen
heel konkreet tot uiting komen, kan in de
komende jaren een traditie ontstaan, waardoor
op wat langere termijn de zo noodzakelijke
kóntinuiteit gebracht kan Worden in het steeds
weerkerend onderhoud.
Aan het aanstellen in ISP-kader van personeel dat plannen voor geschikt vrijwilligerswerk kan ontwikkelen en vrijwilligers kan
instrueren en begeleiden bestaat zeker behoefte. In koórdinatie en organisatie zou door de
vrijwilligers zelf voorzien moeten worden,
liefst in samenwerking met de standsorganisaties en de betreffende (semi-)overheden.

Beperkingen door ontwikkelingen in de
landbouw, bevordering van alternatieve
landbouw
In het algemeen zullen zaken als kavelstrukturen, terpen, kruinige percelen, oude
dijken, meanders en dergelijke niet beschermd
kunnen Worden in het kader van landschapsonderhoud. Om deze landschapselementen te
beschermen tegen aantastingen zullen meestal
planologische maatregelen nodig zijn. Veel
van de genoemde landschapselementen verdwijnen of veranderen door de schaalvergroting in het kader van ruilverkaveling/landinrichting, omdat men van mening is dat ze een
moderne, rationele bedrijfsvoering in de weg
staan. Dit betekent dat herstel en onderhoud
van landschapselementen middels iSP-gelden
en vrijwilligers erg nuttig is, maar uitsluitend
binnen het kader van het huidige landbouwbeleid zou kunnen geschieden. Bij een andere
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stieke strukturele landschapselementen wel
gespaard blijven. Een toenemend aantal
boeren zou wel een ander soort van bedrijfsvoering willen, maar kan de ombouw van hun
bedrijf naar een alternatief bedrijf niet bekostigen. Wanneer het gaat om een eenmalige
financiële steun bij de ombouw tot een alternatief bedrijf, waarbij landschapselementen
gespaard, hersteld of onderhouden kunnen
worden, zou ISP-geld beschikbaar gesteld
kunnen worden. Wanneer in verschillende
landschapstypen alternatieve.bedrijven tot
stand kunnen komen kan aan de boeren in de
omgeving worden gedemonstreerd dat 'het zo
ook kan' en kan goodwill gekweekt worden
voor andere dan gebruikelijke vormen van
agrarische bedrijfsvoering. Hierdoor kan op
langere termijn een strukturele bijdrage worden geleverd aan behoud en onderhoud van
landschapselementen.
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Te herstellen landschapselementen en
prioriteiten; inventarisatie
In kultuurhistorisch en visueel opzicht
wordt het relatieve belang van landschapselementen in de eerste plaats bepaald door de
mate waarin zij gebonden zijn aan en kenmerkend zijn voor de karakteristieke struktuur van
het betreffende landschap. Dit betekent dat
het relatieve belang van een houtwal, een
wegbeplanting, een erfbeplanting of het bomenbestand van een dorp van landschapstype
tot landschapstype verschillend kan zijn: het is
bijvoorbeeld duidelijk dat erf- en wegbeplantingen in het Hoge Land relatief belangrijker
zijn dan in het Zuidelijk Westerkwartier. Het
is echter denkbaar dat in struktureel opzicht
niet karakteristieke en oninteressante landschapselementen in verband met hun natuurwetenschappelijk belang (flora, fauna) toch
voor herstel en onderhoud in aanmerking

komen. Algemene prioriteiten mogen daarom
niet gesteld worden. Prioriteiten kunnen hoogstens per landschappelijk homogeen gebied
gesteld worden, op grond van inventarisaties
van strukturele en natuur-wetenschappelijke
waarden. Als voorbeeld van een strukturele
inventarisatie kan gedacht worden aan die van
kavelscheidingen in de ruilverkaveling
Sauwerd door L. Hacquebord.
Om aldus voor 1980-1982 goede beleidsplannen op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk minstens één persoon
wordt aangesteld om alle bij (semi-)overheden
aanwezige landschappelijke inventarisaties te
verzamelen en te ordenen en aanvullende
inventarisaties te verrichten.
Deze perso(o)n(en) zouden ook de uitwerking
en konkretisering van het beleid voor de
komende jaren tot taak kunnen krijgen.

Landschapselementen die voor herstel en
onderhoud in aanmerking komen; en
andere konkrete maatregelen:
- houtwallen, houtsingels, hagen;
- wegbeplantingen (inklusief tijdig vervangen
van iepen door essen);
- houtopstanden in dorpen;
- erfbeplantingen, borgterreinen; .
- uitdiepen van verwaarloosde en te handhaven wijken en andere waterlopen;
- opruimen van afval en puin uit wijken,
kolken, pingo's, petgaten, overhoekjes;
- herstel van bruggetjes en dergelijke waardoor zandpaden, kerkepaden ed. die wel op
de legger staan maar niet gebruikt kunnen
worden weer toegankelijk worden;
- preventieve maatregelen 1: kursussen in
boomsnoeien boomwondbehandeling tegen
inrotten voor personeel belast met onderhoud en beplantingen;

- preventieve maatregelen 2: aanleg van heiningen en dergelijke ter bescherming van
nog intakte maar potentieel gevaarlopende
landschapselementen;
- boomchirurgie; één intensieve ronde gedurende de ISP-looptijd door groepen te organiseren in regionaal of gemeentelijk verband.
Samenvattend:
- Alleen ISP-geld beschikbaar stellen wanneer behoud van te herstellen landschapselementen gewaarborgd is;
- alleen ISP-geld beschikbaar stellen wanneer
kontinuïteit in onderhoud verzekerd is;
- wanneer aan bovenstaande voorwaarden is
voldaan, kan ook geld beschikbaar worden
gesteld voor ombouw tot een alternatief
landbouwbedrijf;
- inschakelen van vrijwilligers in samenwer-

king met de standsorganisaties en de
(semi-)overheden;
- binnen de bovengenoemde randvoorwaarden kunnen alleen prioriteiten worden opgesteld voor onderhoud van vergelijkbare land
landschapselementen in een zelfde landschapstype;
_ om een beleidsplan voor 1980-1981 op te
kunnen stellen moet zo snel mogelijk inventarisatie mankracht worden aangesteld;
- speciale aandacht besteden aan preventieve
maatregelen en boomchirurgie.IC
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