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Al ruim driejaar is de Stichting Landschapsonder-
houd Groningen (SLG) overal in de provincie aan
het werk. Van een kleine organisatie, meteen paar
betaalde medewerkers en een enkele vrijwilliger, is
ze uitgegroeid tot een professionele stichting die
dagelijks metzo'n 20 mensen achterstallig onder-
houd wegwerkt en daarnaast nog meer doet.

De SLG is injanuari 1983 officieel opgericht, in navol-
ging van de zusterorganisaties in de andere provincies.
Het doel is het in stand houden van het landschap en
het weer in waardevolle staat brengen en houden.
In de provincie Groningen ligt hierbij vooral de nadruk
op de kleine partikuliere landschapselementen, zoals,
erfbeplantingen, solitaire bomen, kolken, kerkhoven
etc. Al deze stukjes groen vormen een essentieel deel
van het landschap in Groningen, dat zijn kenmerkende
vorm immers ontleent aan de afwisseling van grote
openheid, onderbroken door kleine lijnvormige (weg-
beplantingen) of puntvormige {boerderijbeplantingen,
een boom, kerkhoven) elementen. Dit landschap, zo-
als we dat nu kennen, is voor een groot deel onder de
invloed van de mens gevormd. Al van oudsher heeft de
mens zijn omgeving dusdanig proberen in te richten
dat hij er het meeste profijt van kon hebben. Dit was
(zeker aanvankelijk) hoofdzakelijk om puur praktische
redenen. De grondstoffen die voor het dagelijks ge-
bruik nodig waren, zoals hout, waren niet direkt be-
schikbaar en zeker niet in kant en klare vorm bij de
groothandel te koop (die bestond überhaupt niet). Om
hout te krijgen, wat bv. voor de bouwvan schuren en
wagens gebruikt werd, maar ook voor gereedschap,
stelen, rasterpalen en als brandhout, werden aanvan-
kelijk de bossen leeggekapt, maar toen het areaal bos
in Nederland tot nul dreigde te reduceren werd een
wettelijke verordening uitgevaardigd, dat ervoor de
houtproduktie bomen geplant moesten worden. Er
werden vanaf die tijd houtsingels aangelegd die tevens
voor wind- en veekering gebruikt werden. Moutsingels,
houtwallen, houtkaden zijn namen die door elkaar ge-
bruikt worden: beplantingsstrook is eigenlijk een be-
tere, neutralere term ervoor. Ze werden op een specia-
le manier beheerd, afhankelijk van de houtsoort en het
eindprodukt dat ze op moesten brengen. De meest ge-
bruikte vorm was eenzg. hakhoutbeheer, waarbij eens
in de zoveel jaar (een cyklus variërend tussen de 5-20
jaar) de singel tot aan de grond werd afgezaagd ('afzet-

ten'), waarna de stobben weer mochten uitlopen. Het
onderhoud van de beplantingsstroken was dan een
onderdeel van de bedrijfsvoering en daardoor ekono-
misch rendabel. Naast praktische redenen gaf de
mens aan zijn omgeving ookvorm om andere, zoals
godsdienstige of esthetische redenen. De aanleg en in-
richting van de vele kerkhoven zijn hier een voorbeeld
van, evenals de borgterreinen die Groningen (nog)
heeft.

Onderhoud
Onderhoud aan de (kleine) landschapselementen was
zoals gezegd, vroeger een normaal onderdeel van de
bedrijfsvoering, of zoals bij kerkhoven, een gezamen-
lijke taak van de kerkelijke gemeenschap.
In de loop van deze eeuw en vooral na de Tweede We-
reldoorlog is dit echter sterk verminderd. De ekonomi-
sche redenen om beplantingsstroken te onderhouden
zijn verdwenen met de opkomst en bloei van de buiten-
landse houthandel (die in de vorige eeuw begonnen
is), waardoor gemakkelijk overal goedkoop hout te
krijgen is. Bovendien is de bedrijfsvoering in sterke
mate gemoderniseerd, waardoor minder personeel
noodzakelijk is, maar ook geen tijd meer beschikbaar
is om onrendabele werkzaamheden, zoals het afzetten
van houtsingels, te laten doen. De families die vroeger
op de borgen woonden zijn uitgestorven, of hebben
hun bezittingen overgedaan aan musea of stichtingen
of ze wonen er nog wel maar zeker niet meer zo bemid-
deld, dat ze zich een goed en volledig onderhoud van
de borgterreinen kunnen veroorloven. Met het terug-
lopen van het aantal gelovigen in Nederland is ook de
inbreng van de leden verminderd, waardoor onder-
houd aan kerkhoven (tenzij ze door de gemeente over-
genomen zijn) vaak tot het hoogst noodzakelijke be-
perkt wordt.

Het resultaat van dit alles is dat de onderhoudstoe-
stand van veel landschapselementen matig tot heel
slecht is. Houtsingels zijn vertrapt door vee, omdat de
afrastering vergaan is, vele kilometers singel zijn in
sterk verwaarloosde toestand maar opgeruimd. Knot-
wilgen, leilinden, hoogstamfruitbomenzijn al een tien-
tal j aren niet meer geknot of gesnoeid, zodat zware
takken uitgebroken zijn en vaak enorme wonden ont-
staan zijn. Oude kolken, of petgaten zijn dichtge-
groeid, grachten rond buitenplaatsen zijn dichtgeslibd,
.sloten rond kerkhoven zijn dichtgegooid en gean-

Wjwilligersplaatsen een nieuw raster

nexeerd door boeren etc.
Omdat de omgeving waarin wij leven van ons allemaal
is en niet alleen voor de eigenaar van waarde is, krijgt
de Stichting Landschapsonderhoud subsidie van ver-
schillende overheidsinstellingen om het achterstallig
onderhoud op te heffen. Ze krijgt van het Ministerie
van Landbouw subsidie voor de lonen van het vaste
personeel (8 in totaal), door de provincie wordt sub-
sidie verstrekt om de exploitatietekorten te dekken en
verder zijn er nog verschillende bronnen om gereed-
schap of vervoersmiddelen aan te schaffen. Daarnaast
brengt de Stichting aan iedere eigenaar waarvoor ge-
werkt wordt, een deel van de kosten in rekening en ver-
vallen de vrijkomende produkten aan de SLG.

Werkwijze
De SLG moet met slechts weinig betaald personeel
werken. Vrijwilligers (en-sters: ook vrouwen werken
op alle terreinen mee) werken zowel in de uitvoerende



sfeer, als ook op kantoor op voorbereidend en alge-
meen vlak.
Het praktische veldwerk wordt in kleine groepen ge-
daan, 4 è 5 personen, die onder de verantwoordelijk-
heid van een veldmedewerker het werk doen. Da-
gelijks zijn zo'n 4-7 ploegen bezig. De begeleiding in
het veld gebeurt door een veldmedewerker, maar kan
ook door tijdelijke medewerkers (WVM-plaatsen) of
door ervaren vrijwilligers overgenomen worden. Deze
begeleiding blijft echter altijd nodig, omdat het meren-
deel van de vrijwilligers, die bij de SLG willen werken,
geen opleiding of ervaring in het landschapsonder-
houd heeft. De 'opleiding' die hiervoor nodig is, wordt
in eerste instantie door de SLG zelfverzorgd. Diverse
kursussen leren de vrijwilliger de basisbeginselen om
met een motorzaag om te gaan, gereedschap te han-
teren, bomen te vellen, knopen te leggen, fruitbomen
te snoeien etc. Een intensieve veldbegeleiding zorgt
dat het geleerde zo goed en veilig mogelijk in praktijk
gebracht wordt. Omdat het vrijwilligersbestand regel-
matig wisselt kost de keuze voor het op deze wijze met
vrijwilligers werken relatief veel tijd. Daar staat tegen-
over dat een groot aantal mensen nu op een intensieve
wijze met landschapsonderhoud in aanraking komt,
dat er veel gebeurt en dat hierdoor het belang van een
goed onderhouden landschap en de manier waarop
dit dient te gebeuren, wijd verspreid wordt.
Voordat een boom omgezaagd of juist geplant wordt,
moet er het nodige voorwerk gedaan worden. Ook
hierbij helpen vrijwilligers, vaak stagiaires, die be-
heersplannen opstellen of uitwerken (het maken van
goede tekeningen kost veel tijd), inventariseren, litera-
tuur verzamelen etc. Door deze vrijwilligers kan de
SLG het praktische werk meer inhoudelijke diepgang

Kerkhof van Lellens. Vaak is er geen geld voor onderhoud

geven en zo de eigenaren beter ten dienste zijn.

Houtverwerking
Bij het landschapsonderhoud komen veel produkten
vrij zoals hout in diverse soorten, maten en diktes, tak-
ken, kompost, levende bomen, struiken, planten en za-
den. De stichting probeert deze produkten, evenals dat
vroeger gebeurde, een zo goed mogelijke bestemming
te geven. Dat betekent dat takken niet standaard ver-
brand worden (wat trouwens ook lang niet overal kan
en mag), maar gebruikt worden om te vlechten (oever-
beschoeiingen, hekwerk), als bezem (vooral berken
zijn daar geschikt voor), als plantmateriaal (2-3 jarige
wilge- en populieretenen kunnen goed gebruikt wor-
den). Versnipperen is ook een goede mogelijkheid,
waarbij de snippers rechtstreeks in de wal geblazen
kunnen worden (goede bemesting), als onkruidonder-
drukker (een minimum laag van 10 cm. is hiervoor no-
dig) toegepast kunnen worden, of om paden te mar-
keren; tenslotte kunnen takken ook in de beplanting of
op een stapel gelegd worden om te blijven liggen en
weg te rotten, paddestoelen, schimmels hebben hier
baat bij, maar ook vogels (nestel- en voedselplekken)
en kleine zoogdieren (schuil- en rustgelegenheid).
Het dikkere hout biedt ook vele mogelijkheden tot ver-
werking. Behalve brandhout, waar het pas in de laatste
instantie voor bestemd wordt, zijn palen in diverse ma-
ten en dikten eenveel gebruikte toepassing. De SLG
heeft vorig jaar zo'npaar duizend palen van haar eigen
hout gemaakt en een bestemming als rasterpaal,
boompaal, hekpaal gegeven. Gereedschapsstelen en
onderdelen (bezems, bijlen, sleggen), kaarsestan-
daard, broodplanken zijn andere bestemmingen.
Zodra de boom dik, gezond en recht genoeg is worden
er planken van gezaagd. Van deze planken heeft de
SLG een deel van haar interieur op kantoor en op de

werkplaats gemaakt. Zo staat op kantoor een grote es-
sen tafel en een tiental eiken stoelen, die in opdracht
gemaakt zijn door de vereniging Onverzaagdvan hout
uit Oost-Groningen. Op de werkplaats zijn stellingen
en kasten van eigen hout getimmerd en worden er mo-
menteel van populierestammen tuinbanken gemaakt.
Fruithout en lindehout wordt verkocht als basisma-
teriaal voor snijwerk (Akademie Minerva is een grote
afnemer), wilgehout voor klompen.

Meedenken over landschapsontwikkeling
Landschapsonderhoud houdt meer in dan het kon-
kreet omzagen van bomen. Het betekent ook meeden-
ken over de toekomstvan het landschap en de gewen-
ste ontwikkelingen erin. Tot nu toe is het eigenlijk
steeds zo geweest dat bij onderhoud aan kleine land-
schapselementen ieder element als geheel op zichzelf
bestaand werd beschouwd, en niet als een onderdeel
van een groter geheel werd bekeken. Bij het verlenen
van een kapvergunning wordt alleen naar de situatie
ter plekke gekeken, en niet naar de rol die de betref-
fende boom of rij bomen als onderdeel van de beplan-
ting in de hele gemeente vervult. Om te stimuleren dat
deze situatie verandert, maw. datgemeenten gaan na-
denken over de rol en de gewenste ontwikkeling van
het landschap binnen hun,grenzen, worden er vanuit
de overheid gelden beschikbaar gesteld z.g. land-
schapsbeleidsplannen (LBP-s) te ontwikkelen.
De Stichting Landschapsonderhoud probeert het ma-
ken van LBP-s zoveel mogelijk te stimuleren en heeft
zelf meegewerkt aan het tot stand komen van het LBP-
Warffum. Zo'n LBP is een goed middel om de kleine
landschapselementen veüig te stellen, die immers over
het algemeen heel kwetsbaar zijn vanwege hun om-
vang en omdat er geen grote instantie is, die zich er
over ontfermt. Vanuit ekologisch standpunt bekeken
worden ze steeds belangrijker, omdat ze als het ware
als oases te beschouwen zijn, midden in een kale woes-
tijn. Eén boom in een open veld is voor vogels en insek-
ten veel belangrijker dan dezelfde boom in een bos.
Door het grootschaliger worden van het landschap
(ruilverkavelingen) zijn veel beplantingsstroken en
stukjes bos verdwenen, waardoor de overgebleven
singels en bomen als enig toevluchtsoord moeten fun-
geren. De SLG hoopt dezelandschapselementen voor
lange duur te behouden, zowel konkreet door er on-
derhoud aan te plegen, als ze via beleidsplannen voor
de toekomst veilig te stellen. Eigenaren die een be-
planting met achterstallig onderhoud hebben, kunnen
bij de Stichting Landschapsonderhoud om advies vra-
gen. Ook vrijwilligers die mee willen denken of helpen
met landschapsonderhoud, kunnen altijd bij de Stich-
ting terecht. Het adres is: Ossenmarkt 6a, 9712 NZ
Groningen, tel. 050-126705.
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