
Het ploegen van he lts Must

Landbouw en landschap op het Drents Plateau vanaf 1900

Nieuw land in d'Olde Landschap

Dit jaar bestaat de georganiseerde landbouw in Drenthe 150 jaar. In 1844 richtte vooraanstaande lieden het Drents Landbouw-
genootschap (DLG) op. Het DLG is inmiddels opgegaan in de Noordelijke Land- en Tuinbouw/organisatie. Ter gelegenheid van
het jubileum bood voorzitter Lanting op 2 september een gedenkboek aan Hare Majesteit Koningin Beatrix aan. Dat gebeurde
in het Drents Museum te Assen waar tegelijkertijd een tentoonstelling werd geopend over 150 jaar landbouw en landbouwor-
ganisatie in Drenthe alsmede de invloed daarvan op het landschap. Het boek bevat bijdragen over het Drentse landbouwbedrijf
en het DLG in verschillende perioden, en ook een hoofdstuk over het veranderende landschap in het zandgedeelte van de pro-
vincie in deze eeuw. Hieronder stipt de auteur enkele thema's aan die daarin uitgebreider aan de orde komen.

Paul Thissen

indruk van eerbiedwaardige ouderdom
Voor velen ademt Drenthe letterlijk de geest
van d'Olde landschap: zij wanen zich in een
boerengebied dat oeroud is. Verwonderlijk is
dat niet, want her en der vinden zij in een wei-
nig verstedelijkt gebied restanten uit het verre
verleden: hunebedden, grafheuvels, raatak-
kers, historische boerderijen en nederzettin-
gen, stukken kleinschalig verkaveld beekdal
en heide- en veenrestanten. De promotie van
Drenthe ais toeristisch gebied is op deze ele-

menten gebaseerd, zoals de promotie van Hol-
land is opgehangen aan de klomp, de windmo-
len en de 17e-eeuwse steden en stadjes.
Niettegenstaande de schijn van hoge ouder-
dom, is meer dan de helft van het Drentse land
na 1900 volledig van karakter veranderd: van
heide met veen en zand naar bos en boeren-
land. En de dynamiek bleef na ontginning en
bebossing hoog door telkens nieuwe eisen die
de landbouw aan de inrichting van Drenthe
stelde. In de gehele provincie veroorzaakten

vergroting van percelen, sloop van kleine land-
schapselementen, ontwatering, uniformering
van de ontsluiting en dergelijke - dit alles vaak
samenhangend in ruilverkavelingsverband -
voor een min of meer continu proces van ver-
andering.

Heren en boeren maken nieuw land

De ontginning {inclusief bebossing) kende in
de I9e eeuw een belangrijke belemmering
doordat de heide in bezit van de marke was.
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Ontginning als werk
foto Drents Museum

:haffing (jaren twintig of dertig),

Het niet
foto Drs

De marke bewaakte de instandhouding ervan
voor het gebruik door de lokale boeren. Door
de verdeling van de meeste marken in de
periode 1840- 1860 werd deze beperking weg-
genomen. De greep van de dorpsgemeen-
schappen op de heide verminderde hierdoor
sterk. Individuen konden nu in principe, niet
gehinderd door het gemeenschappelijke
eigendom, hun privé-grondbezit tot groter
waarde brengen, Het nog jonge DLG pleitte in
deze periode veelvuldig voor ontginning.
Bevordering hiervan, zo stond in de statuten,
was een hoofddoel van het Genootschap. De
heren - het DLG bestond nog uitsluitend uit
vooraanstaande lieden - hadden over ontgin-
ning ideeën die maar weinig op de praktijk van
de Drentse boeren gericht waren. Zo nam het
Genootschap een voorstel aan tot afschaffing
van de schapenteelt om de heide daarna te
kunnen bebossen. De schapenmest en de
plaggen waren echter op het landbouwbedrijf
nog nodig om de essen vruchtbaar te houden
en het alternatief, de aankoop van mest, was te

duur. Behalve door de voortdurende behoefte
bij de Drentse boeren aan de heide voor het
weiden van vee en het steken van plaggen,
kwam massale ontginning niet op gang door de
aard van de markedeling. In vele gevallen was
de toedeling van individuele eigendommen
met opzet geschied in zeer lange, smalle en
schuin toelopende percelen, waardoor indivi-
duele ontginning lastig was. Het aanmaken van
nieuwe gronden werd eveneens bemoeilijkt
door het ontbreken van een goede ontsluiting.
Er vond wel randontginning plaats en bebos-
sing van verderaf gelegen heidegronden. Dit
iaatste door heren die bij de scheiding goed
bedeeld waren of die door koop erna een gro-
tere aaneengesloten oppervlakte hadden ver-
worven.

Zo bestond Drenthe in 1900 nog voor 53% uit
woeste grond, het meest heide. Door de aan-
leg van wegen, de verbreiding van kunstmest,
de gunstige landbouwconjunctuur, de grotere
kennis van ontginning en de ruimere techni-
sche faciliteiten kwam ontginning na de eeuw-

wisseling wel op grootschalige wijze op gang.
Er was zelfs sprake van ontginningskoorts. Het
waren twee groepen ontginners die profiteer-
den van de nieuwe mogelijkheden: groot-
grondbezitters en individuele boeren. Weinig
gereguleerd door het optreden van overheden
trokken zij het veld in. Landschappelijk het
meest markant was de activiteit van de nieuwe
landgoedeigenaren. Meest afkomstig van bui-
ten de provincie, kochten zij omvangrijke are-
alen woeste grond en lieten deze, in vee!
gevallen door de Heidemaatschappij, ontgin-
nen. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling
lag in de gemeenten Beilen en Westerbork. De
individuele boeren ontgonnen aansluitend aan
het bestaande cultuurland. Voor een groot
deel waren dit landarbeiders en keuters die
door veranderde technische en economische
omstandigheden in staat waren een eigen klein
bedrijf te starten. Ook stichtten vele Groninger
dalgrondboeren bedrijven op de heide. Land-
schappelijk valt op dat de nieuwe landgoede-
ren en boerderijen veelal sterk georiënteerd
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Landschapsarchitect Harry de Vroomp verrichte baanbrekend werk, waarbij het landschap herkenbaar Drents bleef, foto John Stoel

Sterkst kwam dit tot uiting bij de verbetering
van de waterhuishouding en bij ruilverkaveling.
Ontginning veroorzaakte een versnelling in de
afvoer van water. De bestaande leidingen
wafen hier niet op berekend. Ook om andere
redenen dan ontginning was ontwatering voor
de landbouw gewenst: de broekgebieden
brachten maar weinig voort door stagnerend
water, en overstroming van beekdalen die
vroeger gewenst was geweest vanwege sMbaf-
zetting was in het tijdperk van de kunstmest
ongewenst geworden.

Tegen deze achtergrond werd al in de jaren
twintig de ontwatering op grootschalige, meer
gecoördineerde wijze aangepakt, en net ais
ontginning en bebossing, in grote werkver-
schaffingsprojecten. Het landschap van beek-

dalen en broekgebieden veranderde er dras-
tisch door. Het werd grootschaliger, minder
grillig en kaler. Het Rijk presenteerde in 1926
een omvattend plan ter verbetering van geheel
Drenthe. Door tegenstand van de boeren, die
het te kostbaar vonden, werd dit plan afgewe-
zen. Men ging voort op de weg van de aanpak
per stroomgebied of een deel daarvan. Mis-
schien heeft de afwijzing ertoe bijgedragen dat
er in het begin van de jaren zestig nog twee
weinig verbeterde stelsels waren: dat van de
Reest en dat van de Drentse A. In deze jaren
bleek het, door het sterk toegenomen belang
van de natuurbescherming, mogelijk het recht-
trekken van de waterlopen en dergelijke te
beperken.
Ruilverkavelingen vormden door de overheid

aangestuurde, sterk planmatige landschaps-
veranderingen. Vanaf de jaren twintig tot tegen
1960 hadden ze een beperkte omvang. Het
waren voornamelijk herverkavelingen van
essen, maarmadelanden en bij de markede-
Hng ongunstig verkavelde (voormalige) heide-
velden kwamen ook aan bod. in de jaren vijftig
kwamen de eerste integrale projecten van de
grond waarin zowel es, made- als heide-ontgin-
ningsgronden betrokken werden. Tot in de
jaren tachtig kwamen in dit kader zeer ingrij-
pende samenhangende landschapsveranderin-
gen tot stand. Aanvankelijk waren dit evenzo-
vele aanslagen op de aantrekkelijkheid en
ecologische waatde van het landschap; vergro-
ting en uniformering van de percelen, inciden-
teel draaien van de percee Is richting, aanleg-
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gen van verharde wegen, opheffen van zand-
wegen, rechttrekken van beken en sloten, weg-
halen van wallen en singels, sanering van boer-
derijen in de dorpen en gehuchten, boerderij-
bouw in lege gebieden. Daar stond de aanleg
van enige nieuwe beplanting en het instellen
van een enkel reservaatsgebied tegenover.

De belangstelling voor natuur en landschap,
en in relatie daarmee voor recreatie, nam in de
jaren zestig sterk toe. In het verlengde daarvan
verlegde de overheid de aandacht bij ruilver-
kaveling meer naar deze belangen, al bleef de
landbouw voorop staan. De landschapsplan-
nen die vanaf 1954 bij ieder project opgesteld
werden, kregen steeds meer inhoud. Tevens
trachtte men meer recht te doen aan het regio-
naal-specifieke. Hierbij heeft de landschapsar-
chitect H.W. de Vroome, in dienst van het
Staatsbosbeheer, baanbrekend werk verricht.
Zijn plannen voorzagen in een soort stilering
van het landschap, zodat het een geschikter
plaats werd om landbouw te bedrijven, maar
toch in zijn geheel en in zijn onderdelen her-
kenbaar bleef als typisch Drents.

Nieuwe bedreigingen en kansen voor
natuur en landschap

Vanaf de jaren zestig is er altijd een openlijke
tegenstelling geweest tussen de belangenbe-
hartigers van natuur en landschap en die van
de landbouw wanneer het ging om de inrich-
ting van Drenthe. De overheid wierp zich hier-
bij telkens op als bemiddelaar. Dat was bij
ruilverkavelingen zo, maar ook via de ruimte-
lijke ordening die steeds meer ais een kader
voor landschapsveranderingen fungeerde.
Daarbij werden natuur en landschap als zwak-
kere, weinig economisch gewicht in de schaal
leggende, belangen in bescherming genomen.
Enerzijds ging het daarbij om het behouden of
instellen van natuurgebieden, anderzijds ook
om het behoud van de vele landschapsele-
menten in het agrarisch cultuurlandschap,
zoals houtwallen, singels, kleine bosjes en
poelen. Dit laatste, inhoud geven aan de doel-
stelling van 'verweving' van landbouw met
natuur en landschap, is een moeizaam en frus-
trerend proces gebleken. Heel veel kleine
landschapselementen zijn toch gesneuveld,

dan wel sterk teruggegaan in kwaliteit door de
verslechterende milieu-omstandigheden. Ove-
rigens geldt voor alie natuur en landschap dat
door ontwatering en vervuiling van water,
bodem en lucht de waarde zwaar is aangetast.
Vanaf het einde van de jaren tachtig verander-
de de constellatie die de landschappelijke
inrichting van Drenthe bepaalde weer ingrij-
pend. Den Haag stelde aan de landbouw
scherpe milieu-eisen. Nieuwe prijsafspraken,.
en regulering van de produktie binnen de
Europese Gemeenschap, nu de Europese Unie,
evenals afspraken in het kader van de wereld-
handel, beïnvloedden de wijze en rentabiliteit
van de landbouw. In dit kader kreeg vooral de
akkerbouw op het Drents plateau, een belang-
rijke grondgebruiker, het moeilijk. Deze ont-
wikkelingen zijn nog steeds gaande.

Het fenomeen van de natuurontwikkeling deed
zijn intrede: landbouwgrond zonder veel
natuurwaarden ontwikkelen tot waardevol
natuurgebied. Een spectaculair voorbeeld is
het plan Goudplevier. Dit initiatief van Natuur-
monumenten richt zich op het uitbreiden en
verbinden van restanten heide in de gemeente
Westerbork tot een groot geheel. Bouwland dat
nog maar enkele decennia geleden uit heide is
aangemaakt, wordt ervoor weer 'ont-ontgonnen'
tot heideveld. Mede door de malaise in de
akkerbouw is de grond voor geringe bedragen
te koop. Ook bebossing is een aan belang win-
nend alternatief voor akkerbouw.
Tegen deze achtergrond is ruilverkaveling geë-
volueerd van een landbouwinstrument naar
een 'multifunctioneel' instrument dat ingezet
wordt voor vele belangen, in sommige projec-
ten zelfs juist ten behoeve van herstel en ont-
wikkeling van natuur.

Nieuw is ook het streven van overheden om de
bevolking, om welke groepen het ook gaat,
nauwer te betrekken bij de inrichting van hun
omgeving. Een goed voorbeeld daarvan is het
project Waardevol Cultuurlandschap Noord-
Drenthe, waarbij geprobeerd wordt om door
initiatieven uit de streek zelf, het functioneren
en de aantrekkelijkheid van het land te verbe-
teren. Daarbij worden maatregelen genomen
om de landbouw versneld schoon te laten pro-

duceren, landschapselementen in stand te
houden etcetera.

Behoud van het eigene

Landschapsverandering is een continu proces.
In de 20e eeuw zijn veel oude structuren
onherstelbaar vernietigd. Maar ook zijn er
structuren ontstaan die beslist de moeite
waard zijn. Het is de opgave om de nu aanwe-
zige bijzondere en waardevolle structuren uit
deze en vorige eeuwen hun karakter te laten
behouden. Dat kan in vele gevallen. Voor de
ontginningslandschappen van deze eeuw denk
ik aan de landgoederen uit de periode 1900-
1920, de planmatige projecten van Het Lant-
schap Drenthe, de opvallende leegte van som-
mige boeren-ontginningslandschappen, de
langgerekte en gerende verkaveling die terug-
gaat op de markeverdelingen en waarlangs in
deze eeuw is ontgonnen... Dit zijn evenzovele
kenmerken waarop de Drentse nieuwe land-
schappen zich onderscheiden van de nieuwe
landschappen elders. Behoud ervan is behoud
van het eigene.Nb
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