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i et begin van de jaren tachtig ontstond bij betrokkenen in het veld van

ïatuur-en landschapsbescherming het besef dat de natuur en het land-|
schap in het buitengebied dringend meer aandacht nodig hadden,
Terwijl in erkende natuurgebieden door aankoop en beheer de waarden
veilig gesteld werden, bleek dat het landelijk gebied sterk onder druk
kwam te staan door stads- en dorpsuitbreiding, schaalvergroting in de
landbouw, infrastructuur en dergelijke. De sterk toegenomen belang-
stelling voor de waarden van het landelijk gebied en de hiermee gepaard
gaande erkenning ervan, heeft ertoe geleid dat in de meeste provincies
samenwerkingsverbanden ontstonden tussen bestuursorganen (provin-
cie en gemeenten), landbouworganisaties en particuliere organisaties
voor het beheer van natuur, milieu en cultureel erfgoed. Voor Groningen
leidde deze samenwerking in 1983 tot de oprichting van Landschapsbe-
heer Groningen (destijds Stichting Landschapsonderhoud Groningen),
die inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie met zo'n dertig betaalde
medewerkers, bijgestaan door honderden vrijwilligers.

In Noorderbreedte 98-4 heeft u kunnen lezen hoe onze collega-organi-
satie in Drenthe opereert. Vooreen deel komt ons werk overeen met de
activiteiten die in de Drentse bijdrage zijn weergegeven. In dit artikel gaan
wij daarom vooral in op een aantal grotere projecten dat wij momenteel
onder handen hebben.
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|Een voorbeeld hiervan is het erf van de familie Stoop aan de Hefs-

walsterwegin Uithuizermeeden. Het erfbestaat uit het binnenterrein met
de gebouwen en de tuin met enkele fraaie bomen, waaronder een monu-
mentale treurbeuk, een brede, oude boerderijgracht hieromheen, voor
een deel drooggevallen door een zeer dikke sliblaag, en een zware
populierensingel, die als een mantel rond erf en gracht stond om de wind
te breken en beschutting te geven. Helaas was de singel niet meer in
goede staat; enkele bomen waren reeds uitgevallen en veel populieren
waren bij de stamvoet aangetast door zwamvorming of insecten als
horzelvlinder en wilgenhoutrups. Daarmee kwam de stabiliteit van de
bomen in gevaar en ontstond een onveilige situatie voor bewoners en
gebouwen.

in een dergelijke situatie is een grondige aanpak gewenst. Op verzoek
van de bewoners werd door Landschapsbeheer Groningen een onder-
houdsplan opgesteld. Dit plan omvat het kappen van de gehele populie-
rensingel, het uitbaggeren van de gracht tot op zijn oorspronkelijke diep-
te en het verspreiden van het slib over het bouwland. Het plan voorziet
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Wittewierum is een dorpswierde gelegen in het wierdengebied van de
gemeente Ten Boer. De wierde dateert van het begin van de jaartelling
en is in de recente tijd gedeeltelijk afgegraven. Het kerkhof is vanaf de
achttiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw in gebruik geweest;
de huidige kerk is in 1863 gebouwd op de dertiende eeuwse funda-
menten.

Jaarlijks zorgt Landschapsbeheer voor het maaien van het kerkhof, waar-
bij het maaibeheer is gericht op de instandhouding en uitbreiding van
de aanwezige stinzenflora. Er is een restauratieplan uitgevoerd met als
uitgangspunt de consolidatie van de aanwezige grafmonumenten met
behoud van de natuurwaarden. Van veel graven is de fundering van de
grafsteen hersteld, in stukken gevallen zerken zijn gelijmd en de karak-
teristieke gietijzeren grafhekken zijn hersteld en geschilderd. Onderzoek
bracht aan het licht dat soms diep onder het maaiveld nog zerken lagen;
deze zijn opgegraven en hersteld. De beplanting heeft groot onderhoud
ondergaan en de gracht wordt binnenkort uitgebaggerd. Met het plaat-
sen van een nieuw informatiepaneel zal dit project deze herfst worden
afgerond.

voorts in het snoeien van de beplanting, waaronder de boomgaard, en BEDRIJFSNATUURPLANNEN

in de aanplant van een nieuwe singelbeplanting, bestaande uit een Ineenbedrijfsnatuurplanstaatvooreenboerenbedrijfaangegeven waar
dubbele bomenrij met onderbeplanting. zich waardevolle natuur- en landschapselementen bevinden, hoe deze

De eerste drie beheersmaatregelen zijn afgelopen augustus uitgevoerd; het beste zijn te behouden en te beheren, en waar eventueel nieuwe land-
de nieuwe beplanting wordt in het najaar van 1999 aangelegd. In de schapselementen kunnen worden aangelegd. Het doel is de natuur-
toekomst zal dit een zware en dichte beplanting vormen; als windkering waarde zo hoog mogelijk te krijgen binnen een rendabele bedrijfsvoering,
functioneel, landschappelijk een aantrekkelijk beeld, en voorvogels en^Elementen die aan de orde komen zijn: erfbeplantingen, houtsingels, knot-^

landere dieren een goede nestelplaats en schuilgelegenheid. ^wilgen, poelen en dobben, perceelsranden, waterlopen, dijken, bermen,|

rstelwerkzaamheden op een kerkhof

erkterreinen vormen karakteristieke elementen in het Groninger land
n nauw overleg met een aantal kerkvoogdijen en de Stichting Oud
roninger Kerken voert Landschapsbeheer onderhouds- en herstelwerk-
aamheden uit op een groot aantal kerkterreinen en begraafplaatsen,
en nu bijna afgerond project voor het kerkterrein te Wittewierum, is ee
prekend voorbeeld van een dergelijke gezamenlijke aanpak.
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Hoogstamfruitbomen in een boomgaard bij Leermens

Landschapsbeheer Groningen heeft zich in de loop van
de jaren ontwikkeld tot een organisatie die op nagenoeg
alle terreinen van natuur, landschap en cultuurhistorie
actiefis. De combinatie van een organisatie die zowel de
ontwikkeling van projecten als de uitvoering ervan in
zich verenigt, blijkt een goed resultaat op te leveren voor
natuur en landschap. Onder meer met de inzet van vele
vrijwilligers maken wij ons sterk voor de instandhouding
van de landschappelijke en cultuurhistorische elementen •
in ons ommeland. Met voorlichting - onder andere door
cursussen, studiedagen en een nieuwsbrief - wordt de
inzet van vrijwilligers en eigenaren gestimuleerd. Zo
wordt bij voortduring aandacht gevraagd voor het behoud
en herstel van deze waarden.

iverhoekjes, onrendabele stukjes land, nestkasten voor uilen en derge-
"lijke. Met subsidie van de provincie kon in 1996 voor zes bedrijven, verspreid
in de provincie Groningen, een bedrijfsnatuurplan worden opgesteld
en met de uitvoeringervan worden begonnen. In Noorderbreedte 97-6
is aandacht besteed aan dit project en aan de eerste resultaten ervan.
Een tweede project bedrijfsnatuurplannen speelt zich sinds 1997 afin
het milieubeschermingsgebied van Westerwolde, het zuidoostelijk deel
van de provincie. Voor vijf bedrijven is een plan opgesteld en is met de
uitvoering begonnen. Er mogen negen bedrijven mogen meedoen, dus
vier boeren kunnen zich nog aanmelden. Ook voor dit project verleent
de provincie subsidie.

Over het algemeen zijn de boeren en Landschapsbeheer erg tevreden over
de bereikte resultaten. Wat bedenkingen van boerenzijde zijn er wel
eens als een strook die is ingezaaid met zaden van akkerkruiden als koren-
bloem, gele ganzebloem, koekruid, bolderik of wilde ridderspoor over-
woekerd raakt door melkganzevoet, perzikkruid en beklierde duizend-
knoop, zware jongens onder de akkeronkruiden. Het is toch al eigenaardig
dat deze akkeronkruiden, ook na tientallen jaren te zijn onderdrukt, zo snel
weer massaal naar voren kunnen komen. Gezegd moet echter worden dat
ook deze akkeronkruiden zeker natuurwaarden hebben, bijvoorbeeld als
zaadleverancier voor vogelsoorten als fazant en patrijs. Landschapsbeheer
maakt dat ook duidelijk bij de boeren, die dan meestal wel een zekere
ruigte kunnen accepteren.

Gebleken is dat een bedrijfsnatuurplan een goede leidraad is om bewust
om te gaan met natuur en landschap op het boerenbedrijf. Meer boeren
hebben al bij Landschapsbeheer geïnformeerd naar de mogelijkheid
voor het opstellen van een plan; een verheugende ontwikkeling:

VEENOAMMER GLORIE EN GRONINGER PIPPELING

In vroeger tijden was een boomgaard, waarin plaats was voor een zeer
gevarieerd assortiment hoogstamvruchtbomen, een vast onderdeel van
het borgterrein of het boerenerf in het Groningerland. Naast appels,



peren en pruimen kwamen ook vaak walnoten en zelfs tamme kastanjes
voor. In de naoorlogse jaren zijn onder meer door de toen beschikbare
rooipremies zeer veel van deze fruittuinen verdwenen.
De nog aanwezige restanten krijgen reeds een aantal jaren extra aandacht
en veel van deze elementen hebben inmiddels groot onderhoud onder-
gaan. Naast dikwijls zware snoeiende bescherming tegen vraat door vee,
vormt het aanplanten van open plaatsen met oude, streekeigen rassen
een belangrijk onderdeel, zoals Veendammer glorie, Reinette van Eken-
stein, Groninger kroon, Groninger pippeling en Westerleesche kriek. Dit
project is een goed voorbeeld van het samengaan van cultuurhistorische
aspecten met belangen van natuur en landschap. Gaandeweg is het
project uitgebreid tot ook de meer solitaire hoogstamvruchtbomen en
zien we dat het uitgevoerde achterstallige onderhoud dikwijls leidt tot

i • • • r p - . . l . - . . . . : • • • i v . ï . . r • ; / . • . . ! i . . : i . v i l . - . - i - : • . . . - . • ; • . i j . i • . . • • . • • • !

. • : • • I . , 1 1 . • • ! • . : • : • : . : . . • ! • . - . • • • l M ' ' I . V . V j l : , 1 : • • • , ' •}• | .

Een natuurbraakstrook langs een aardappelakker geeft dekking en voedst lere vogelsoorten


