
Coen Reijntjes

Voor de gemeenten Roden en Norg (ca
12.700 ha), het westelijke deel van het Noor-
denveld, is de provincie Drente begonnen
met de voorbereidende procedure voor herin-
richting cq. ruilverkaveling. De streek ligt op
de overgang van het Drentse Plateau naar
het Groningse laagveen- en kleigebied. Het
landschap, het gezicht van de streek, wordt
bepaald door esdorpen met hun deels nog
gave oude kernen, de relatief hoog liggende
essen en jonge heide- en veenontginnings-
gronden met daartussen vele percelen bos en
heide. De laag liggende beekdalen met hun
typerende houtwallen doorsnijden het land-
schap. De meeste beken ontspringen in of in
de buurt van één van de weinige in Nederland
nog gave stukjes hoogveen, het Fochtteloër-
veen, en verzamelen zich in het open
laagveengebied ten noorden van Roderwolde
waar ook het Leekster- of Zulthemeer te
vinden is. De beek is als het ware de draad
die de verschillende landschapsdelen aan
elkaar rijgt. 'Een landschap waarin je, als je
er oog voor hebt, de hele geschiedenis van de
streek nog kunt herkennen', aldus Coen
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in de Ijstijden. Ook de vele vennen of
dobben stammen uit deze tijd, het zijn vaak
pingoruïnes (oa. het Esmeer). In jongere
tijden is het veen ontstaan. Het hoogveen op
het door keileem slecht doorlatende plateau
en het laagveen aan de voet van het plateau
en in de beekdalen. Ook de zee heeft in het
noorden van het gebied haar invloed gehad.
Op het laagveen is hier in wisselende dikte
een laag klei afgezet. De Matsloot is een
voormalige slenk die ook door het Zulthe-
meer liep.

De mens heeft in deze streek al zeer vroeg
zijn sporen achtergelaten. De oudste bestaan
uit een drietal hunnebedden en grafheuvels
uit de bronstijd en de ijzertijd. Ook de 'celtic-
fields', de oudst bewaard gebleven akkers
stammen uit deze tijd. In de vroege
Middeleeuwen is het landbouwsysteem ont-
staan dat tot in het begin van deze eeuw in
stand is gebleven en wat zo bepalend is
geweest voor dit landschap. De mensen
vestigden zich in dorpen aan de rand van de
beekdalen. De typische Saksische boerde-
rijen en de kerk kwamen rondom een brink
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vermengd met heideplaggen op te brengen,
waardoor zij steeds hoger kwamen te liggen.
De droge gronden werden door de schapen
kaal gevreten waardoor uitgestrekte heide-
velden konden ontstaan. Door overbewei-
ding erodeerde de bodem plaatselijk en



ontstonden stuifduinen, oa. de Ooster- en
Langeloërduinen. De beekdalen werden
gebruikt voor het weiden van de koeien en de
drassigste delen als hooiland. De perceel-
scheidingen bestonden hier uit sloten en op
de wat hogere delen uit houtwallen. Ook de
laagveengebieden kwamen omstreeks de 12e
eeuw in gebruik. Als bewijs hiervoor zijn nog
veenterpjes terug te vinden, die uit deze tijd
stammen.
Historisch belangrijk zijn ook de Havezathe
'Mensinge' in Roden en de borg 'Wester-
velde' in Westervelde. Met hun parkbossen
en singels geven zij plaatselijk een eigen
karakter aan het landschap.
Rond de laatste eeuwwisseling heeft het land-
schap weer sterke veranderingen ondergaan
door de intrede van de kunstmest en het
afgraven van het hoogveen. In de loop van de
eerste helft van deze eeuw is veel woeste
grond ontgonnen, heide en hoogveen
verdwenen bijna geheel. Er ontstonden toen
jonge heide- en veenontginningen met hun
meer rationele verkavelingsvormen. Dit
resulteerde in een open landschap met ver-
spreidliggende boerderijen. Het bedrijfstype
op de hoge gronden is vooral de akkerbouw
(oa. Peesterveld) en op vochtiger gronden de
veeteelt (oa. Steenbergerveld).

Wisselwerking tussen moderne landbouw en
landschap
Voortgekomen uit een streven naar een
steeds toenemende welvaart voor de gehele
bevolking is sinds de 50-er jaren de land-
bouwpolitiek er oa. op gericht de prijzen van
de landbouwprodukten zo laag mogelijk te
houden. Dit leidt nog steeds tot een verder
gaande rationalisatie van de produktie door
mechanisatie, schaalvergroting, specialisatie
en intensivering met behulp van een ruim
gebruik van kunstmest, chemische bestrij-

Defunktie van de houtwal in het dal van de
Slokkert is veranderd

dingsmiddelen, krachtvoer en een verbeterde
ontwatering. De boeren moeten hun bedrijf
hierbij aanpassen om niet ekonomisch ten
onder te gaan. Visueel komen deze ontwik-
kelingen in het volgende tot uiting: verhar-
ding van zandwegen, rechttrekken van
beken, verdiepen van sloten, vergroten van
percelen, verwijderen van niet meer funk-
tionele perceelsafscheidingen, houtwallen en
overhoeken, egalisatie, boerderijverplaatsing
naar voorheen open gebieden, vervanging
van oude boerderijen door nieuwe Iigboxen-
stallen, een hoge veedichtheid en een beperkt
aantal akkerbouwgewassen (vnl. aardap-
pelen, snijmaïs, bieten en granen) en een
afname van de rijkdom aan wilde flora en
fauna.
In het betreffende gebied vinden al deze
ontwikkelingen ook plaats, maar door
bodemkundige, historisch landschappelijke
omstandigheden en de bestaande eigendoms-
struktuur, in geringere mate dan gemiddeld

in het land. De inkomenssituatie ei
arbeidsomstandigheden zijn hier gemiddeld
voor de boeren echter belangrijk slechter dan
de landelijke gemiddelden. Als belangrijkste
knelpunten voor de boeren worden gezien:
1 de verkavelingssituatie: het land is er
versnipperd en ligt vaak op grote afstand van
de bedrijven.
2 de ontsluiting: veel land is alleen via
onverharde wegen te bereiken.
3 de ontwatering en de draagkracht van de
bodem: deze is plaatselijk onvoldoende in het
veenweidegebied rond het Leekstermeer en in
de beekdalen. De meeste beken zijn al recht-
getrokken en of gestuwd.
4 de bedrijfsomvang: er zijn vele kleine
bedrijven. Door de bovengenoemde omstan-
digheden is de gemiddelde veedichtheid ook
gering.
Ongeveer tweederde deel van het gebied is in
agrarisch gebruik, hiervan is ca. 80% gras-
land. De akkerbouw vindt vooral plaats op
de jonge ontginningen in het zuidelijke deel
van het gebied en op de esgronden. Verede-
lingsindustrie is slechts plaatselijk aanwezig
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De Zuidermaden met elzen bij Roderwolde

en is van geringe betekenis.

Invloed van de landbouw
De landbouw is als hoofdgebruiker van het
landelijke gebied de laatste eeuw de
bepalende faktor geweest voor de opbouw
van het landschap en daarmee ook voor de
levensmogelijkheden van plant en dier. Tot in
het begin van deze eeuw nam de gevarieerd-
heid van het landschap en het biologische
leven steeds toe. Naast het hoog- en laagveen
en de heide onstonden de jonge ontginningen
wat nog weer een verrijking betekende van
dit toch al zo gevarieerde landschap. Ook het
gebruik van enig kunstmest op beperkte
schaal vergrootte de afwisseling in de
vegetatie plaatselijk. Toen echter de meeste
heide en het hoogveen verdwenen en de
kunstmest op grote schaal werd toegepast,
nam de gevarieerdheid weer af. Door de
huidige ontwikkelingen in de landbouw gaat
deze afname nog versneld verder en leidt dit
tot een steeds verdergaande nivellering. Deze

nivellering vindt in het algemeen op de
volgende wijze plaats:
1 Door verlaging van het grondwaterpeil
verdwijnen de verschillen tussen nat en
droog; flora en fauna of zelfs hele leefge-
meenschappen die afhankelijk zijn van hoge
grondwaterstanden verdwijnen. Kwel van de
hogere naar de lagere gronden neemt
hierdoor sterk af en komt niet meer tot uiting
in de vegetatie.
2 Door de verharding en het rechttrekken
van de zandwegen verarmen de wegbermve-
getaties. Ook wordt door de betere ontslui-
ting de rust in het gebied verstoord hetgeen
ongunstig is voor het vogelbestand.
3 Door verwijdering van voor de landbouw
niet meer funktionele perceelsgrenzen, over-
hoeken, houtwallen, zandwegen, greppels en
sloten treedt een belangrijke verarming op
zowel voor flora als fauna alswel voor het
landschap.
4 Profielverbetering en egalisatie veroor-
zaken een belangrijke nivellering en een
achteruitgang van de historisch landschappe-
lijke en geomorfologische waarden.

5 Door een aanzienlijk gebruik van kunst-
mest en drijfmest treedt een sterke voedsel-
verrijking van het hele gebied op. Het gevolg
hiervan is, dat de verschillen tussen de
voedselarme en voedselrijke milieus worden
opgeheven en dat planten en zelfs hele
levensgemeenschappen die afhankelijk zijn
van een voedselarm milieu geheel verdwij-
nen. Deze nivellering wordt nog versterkt
door herinzaai van de graslanden met vnl.
Engels raaigras.
6 Het ruime gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen vormt een ernstige bedreiging
voor de natuurlijke flora en fauna.
Echter doordat de landbouw zich plaatselijk
minder ver ontwikkeld heeft is er in de
gemeenten Roden en Norg nog steeds sprake
van een relatief gevarieerd landschap waarin
de samenhang tussen terreingesteldheid en
inrichting en gebruik ondanks de grote
veranderingen nog duidelijk herkenbaar zijn.
Ook de biologische kwaliteiten zijn in dit
gebied nog aanzienlijk. Er hebben zich vele
verschillende levensgemeenschappen kunnen
ontwikkelen die vaak onderling samenhang-
en door de overgangssituaties van droog naar
nat, hoog naar laag, en voedselarm naar
voedselrijk.
Plantengeografisch ligt het gebied op de
overgang van het Drentse distrikt en het
Hafdistrikt waardoor unieke en kenmer-
kende kombinaties van planten voorkomen
met zowel boreale als atlantische soorten.
Voor vele vogelsoorten vormt het Noorden-
veld een belangrijk broedgebied of pleister-
plaats. Het omvat enkele voor Drente
belangrijke weidevogelgebieden. Internatio-
naal gezien heeft het gebied betekenis als
pleisterplaats voor grutto, regenwulp, riet-
gans en kolgans. Ook komen watersnip en
goudplevier in voor Drente belangrijke
aantallen voor.
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Dit deel van de Kop van Drente vormt samen
met het Stroomdallandschap van de Drentse
A op het ogenblik nog het meest gave
samenhangende natuur- en kultuurlandschap
van enige omvang in deze provincie.

Klap voor de kop
Om een verbeterde bedrijfsvoering wordt er
vanuit de landbouw sterk gepleit voor ruil-
verkaveling. Vanuit het natuur- landschaps-
behoud is het echter noodzakelijk om de in
het gebied aanwezige waarden beter te gaan
beschermen tegen de toenemende bedreiging
vanuit de moderne landbouw. Indien
hiertoe namelijk geen maatregelen worden
ondernomen, zullen deze waarden snel in
kwaliteit achteruitgaan. Maar een op
landbouwbelangen gerichte ruilverkaveling
in dit gebied zal een enorme klap voor de
Kop van Drente betekenen. Natuur en
landschap zullen hierdoor, zo leert de
ervaring met ruilverkavelingen elders, ernstig
worden aangetast.
De in het voorgaande genoemde nivellering
zal dan.in versterkte mate plaatsvinden. Dit
betekent gezichtsverlies. Het eigen unieke
gezicht, dat vele natuurrekreanten naar deze
streek doet trekken en daardoor ook van
ekonomisch belang is, zal door een ruilver-
kaveling of een daarop gelijkende vorm van
landinrichting onherstelbaar worden bescha-

digd.
Maar de laatste jaren zijn er door de regering
pogingen ondernomen om, voor gebieden
waar de landbouwbelangen de natuur en het
landschap sterk bedreigen, het ruimtelijke
ordeningsbeleid en de landinrichtinsinstru-
menten in die zin te vernieuwen dat het
natuur- en landschapsbehoud meer kansen
zal kunnen krijgen.

Nota's, schema's en plannen
Op nationaal nivo heeft de overheid haar
oordeel over de bestemming, de inrichting en
het beheer van het gebied Roden-Norg vast-
gelegd in nieuwe nota's, schema's en plannen.
In de Nota Landelijke Gebieden is het gebied
Roden-Norg opgenomen in de kategorie C:
gebieden met afwisselend landbouw, natuur
en andere funkties in kleinere ruimtelijke
eenheden. De Rijksoverheid staat in dit soort
gebieden een beleid voor waarbij de land-
bouw zo goed mogelijk ingepast wordt in het
stramien van landschapselementen en na-
tuurwaarden zonder dat echter de doelatig-
heid van de bedrijfsvoering wordt belem-
merd. Als een inpassing niet mogelijk is dan
wordt een scheiding van funkties voorge-
staan. Ook kunnen er vormen van bedrijfs-
voering mogelijk gemaakt worden die niet
uitsluitend op agrarische produktie zijn ge-
richt. Voor deze scheiding en verweving van

funkties staat de Relatienota ter beschik-
king. Terreinen kunnen opgekocht worden
met als bestemming reservaat (scheiding) of
er kunnen op vrijwillige basis beheers- en
onderhoudsovereenkomsten met de betrof-
fen boeren worden afgesloten (verweving).
Het resultaat van dit beleid zal vaak zijn dat
er een sterke scheiding van landbouw en
natuur op gaat treden. In de gebieden die niet
onder de Relatieota vallen zal de intensive-
ring van de agrarische bedrijfsvoering ge-
woon verder gaan. De ekologische en land-
schappelijke kwaliteiten zullen verder afne-
men en ook zullen op den duur de waarden
van de reservaten en beheersgebieden worden
beïnvloed indien deze niet voorzien zijn van
brede bufferzones.
In dezelfde Nota Landelijke Gebieden en
nader uitgewerkt in het struktuurschema Na-
tuur- en Landschapsbehoudwordt de streek
Leek-Roden-Norg ook aangemerkt als een
Grote Landschappelijke Eenheid met belang-
rijke ekologische, kultuurhistorische en land-
schappelijke waarden. Het nationale ruimte-
lijke beleid met betrekking tot deze gebieden
is er op gericht het algemene karakter van het
gebied en met name de samenhang tussen de
verschillende ruimtelijke eenheden in stand te

Het veenweidegebied rond het Leekstermeeris
belangrijk voor weidevogels en ganzen



De boer blijft steken in de potklei van
Foxwolde. Het mikrorelief en de nattigheid
zijn voor natuur en landschap interessant

houden en de ekologische, kultuurhistorische
en landschappelijke waarden te behouden, te
ontwikkelen en duurzaam te beheren. Door
de regering wordt van essentiële betekenis
geacht dat het gebied Leek-Roden-Norg als
een dergelijke eenheid wordt gehandhaafd en
beheerd. Hier liggen misschien nieuwe moge-
lijkheden voor natuur- en landschapsbehoud,
maar hoe zal de uitwerking in de praktijk
zijn?
In het struktuurschema Openluchtrekreatie
wordt hier nog aan toegevoegd dat het betref-
fende gebied erg belangrijk is voor de rekre-
atie en daarom eventueel verheven kan wor-
den tot Nationaal Landschap.
In het struktuurschema voor de Landinrich-
ting vindt de regering dat het gebied Roden-
Norg in aanmerking komt voor herinrich-
ting, gezien de grote achterstandssituatie met
betrekking tot het arbeidsinkomen en de

werkomstandigheden in de landbouw en de
grote disharmonie tussen het huidige land-
schap en funkties er van. De struktuursche-
ma's hebben nog geen rechtskracht. Door de
Tweede Kamer zal nog uitgemaakt moeten
worden hoe de drie schema's op elkaar afge-
stemd zullen worden.
Herinrichting is een nieuw landinrichtings-
instrument voorgesteld in de Ontwerp Land-
inrichtingswet. Deze ontwerpwet ligt op be-
handeling in de Tweede Kamer te wachten en
biedt veel onzekerheden. In deze ontwerpwet
wordt geprobeerd de landinrichting een bete-
re aansluiting op de ruimtelijke ordening te
geven. Artikel 4 van deze wet stelt: 'Landin-
richting strekt tot inrichting van het landelij-
ke gebied overeenkomstig de funkties zoals
deze in het kader van de ruimtelijke ordening
zijn aangegeven'. Het Provinciale Bestuur
krijgt de centrale rol te vervullen als koördi-
nator tussen het landinrichtingsprogramma/
plan en ruimtelijk beleid. Het programma/
plan moet getoetst worden aan het streekplan
en in overeenstemming zijn met het gemeen-

telijke bestemmingsplan.
Deze toetsing vond in het verleden in Drente
ook al plaats, maar toch werden door het
Provinciaal Bestuur konsessies aan de land-
bouw gedaan die in onvoldoende mate over-
eenstemming hadden met de genomen staten-
beslissing (ruilverkaveling Havelte). Het valt
te betwijfelen of dit in de toekomst beter zal
verlopen.
Herinrichting zal als regel worden toegepast
in gebieden met afwisselend landbouw, na-
tuur en andere funkties en ook in Grote
Landschappelijke Eenheden en potentiële
Nationale Landschappen. De belangrijkste
verschillen tussen herinrichting en ruilver-
kaveling zijn:
1 Bij herinrichting zullen niet-agrarische
funkties (natuur, landschap, rekreatie) even-
tueel in sterkere mate in aanmerking kunnen
komen voor verbetering dan bij ruilverkave-
ling.
2 Hiertoe zullen door onteigening gronden
aan de landbouw kunnen worden onttrok-
ken. Het is de vraag of deze regeling
gunstig is voor het natuur- landschapsbe-
houd. Het onteigeningsinstrument zal waar-
schijnlijk slechts zeer terughoudend gebruikt
gaan worden. Het zal dan van de grondmobi-
liteit afhangen hoeveel land voor deze doel-
einden aangekocht kan worden.
3 Bij herinrichting zal de stemming niet meer
overgelaten worden aan de grondeigenaren/
-gebruikers. Provinciale Staten nemen deze
taak over. Of dit voordelen voor het veilig
stellen van natuur en landschap op zal leve-
ren is zeer onzeker. Het is de vraag of dit
bestuursnivo de verantwoordelijkheid aan-
durft en niet in laatste instantie vergaande
konsessies aan de landbouw zal doen. Hier-
voor zijn randvoorwaarden nodig van de
Rijksoverheid.
4 Voor ieder landinrichtingsplan wordt het
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opstellen van een evaluatierapport verplicht.
Hierin worden verschillende alternatieve
plannen op hun gevolgen oa. voor het milieu
doorgelicht en tegen elkaar afgewogen. Zo-
lang echter deze plannen niet door een onaf-
hankelijke instantie op hun effekt voor het
milieu worden getoetst zal het landbouw-
ekonomische belang in deze afweging wel
doorslaggevend blijven.

Tweestromenland
Het Rijksoverheidsbeleid inzake de relatie
landbouw/ natuur en landschap is in wezen

Es bij Norg

nog steeds een tweestromenland. De land-
bouwbelangen vormen de ene stroming, de
natuur-, landschaps- en rekreatiebelangen de
andere. Met het nieuwe beleid wordt gepro-
beerd deze twee stromen samen te laten
vloeien maar door te stellen dat de landbouw
als regel niet in zijn ontwikkelingen belem-
merd mag worden, zelfs niet in Groot Land-
schappelijke Eenheden en Nationale Land-
schappen, wordt dit beleid ernstig ontkracht.
Natuur en landschap zijn niet los te koppelen
van de landbouw. Als de landbouw de vrije
teugel krijgt om zich te ontwikkelen dan gaat
dit onherroepelijk ten koste van de natuur en
het landschap van het gehele gebied. Zelfs

herinrichting zal daar niets aan af kunnen
doen want het is slechts een middel om het
beleid ten uitvoer te brengen. In het op te
stellen beheers- en ontwikkelingsprogramma
en zeker ook in het streekplan zullen daarom
duidelijke randvoorwaarden gesteld moeten
worden met name voor de ontwikkelingen in
de landbouw. Afhankelijk van de kwetsbaar-
heid van het gebied zullen deze randvoor-
waarden voor de landbouw meer of minder
beperkend moeten zijn.

Gezichtsverlies of koploper
Uit het voorgaande mag gekonkludeerd
worden dat het wat het landelijk beleid be-
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Beekdallandschap bij Een

treft nog onzeker is of de Kop van Drente
zijn gezicht zal kunnen behouden. De rege-
ring neemt in de Nota Landelijke Gebieden
een essentieel besluit, nl. dat het gebied Leek-
Roden-Norg als een Groot Landelijke Een-
heid integraal behouden dient te blijven. Dit
besluit wordt echter aan alle kanten ont-
kracht door vaagheden en tegenstijdigheden
in het voorgenomen beleid. Ook is het lang
niet zeker of de overheid voldoende financië-
le middelen ter beschikking zal stellen.
Het landinrichtingsprojekt Roden-Norg is in
de beginfase. Het Provinciaal Bestuur staat
nu voor de beslissing of het projekt door gaat
en zo ja in welke vorm. de Centrale Cultuur-
technische Commissie (CCC) heeft Gedepu-
teerde Staten geadviseerd in het gebied herin-

richting voor te bereiden. In haar advies gaat
de CCC niet voorbij aan de kwaliteiten van
het geheel als Groot Landschappelijke Een-
heid en potentieel Nationaal Landschap
maar heeft hieruit geen duidelijke konse-
kwenties getrokken. De twee stromen: land-
bouw en natuur en landschap zijn niet sa-
mengebracht. Er zijn geen duidelijke rand-
voorwaarden gesteld, waardoor landbouw
nog steeds de vrije teugel heeft om zich te
ontwikkelen op de manier zoals zij dat wenst.
Dit blijkt bijv. uit het gegeven dat allerlei
technische maatregelen die schadelijk zijn
voor natuur en landschap niet aan banden
worden gelegd, zodat herinrichting een auto-
noom proces dreigt te worden en niet onder-
steunend zal werken ten aanzien van het
gewenste beheer, zoals het rijksbeleid dat
voorschrijft. De nu nog als gaaf ervaren

samenhang in het landschap zal daardoor
verloren gaan. Er is nu al wel bekend dat in
de gemeenten Roden en Norg ca. 1300 ha
relatienotagebieden aangewezen zullen wor-
den, maar deze oppervlakte is veel te gering
voor de gestelde doeleinden. De CCC heeft
de verantwoordelijkheid nu verder doorge-
schoven naar GS. Als GS besluiten tot herin-
richting over te gaan, zullen zij in het streek-
plan voor Noord-Drente, dat in 1984 ver-
nieuwde moet worden, duidelijke randvoor-
waarden moeten gaan stellen waar herinrich-
ting aan zal moeten voldoen. Hiertoe is het
wenselijk dat er in het streekplan eerst een
visie wordt ontwikkeld op het noodzakelijke
beheer van het gebied. In voorbereidings-
kommissies zijn de landbouwbelangen altijd
zwaar oververtegenwoordigd. Bet is noodza-
kelijk dat de voor de herinrichting Roden-
Norg aan te stellen voorbereidingskommissie
op basis van evenredige belangenvertegen-
woordiging wordt samengesteld en geleid
door een onpartijdige voorzitter. Voor de
meest kwetsbare delen van het gebied zal bij
het opstellen van de randvoorwaarden ge-
dacht moeten worden aan het behoud van de
bestaande schaal en inrichtingsnivo, het niet
toepassen van bodemverbetering, verder-
gaande ontwatering en evenmin boerderij-
verplaatsing. De kavelindeling zou binnen de
bestaande perceelgrenzen plaats moeten vin-
den, waarbij kavelaanvaardings- en verbete-
ringswerken achterwege dienen te blijven.
Voor het gebied Roden-Norg moet voorts
gedacht worden aan stimulering van de ont-
wikkeling van minder intensieve en meer
natuurvriendelijke vormen van landbouw.
Dan wordt de herinrichting van Roden-Norg
een koploper op het gebied van de landin-
richting.
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