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Voorwoord

L andschapsbeheer Nederland zet zich in voor behoud en versterking van de 
 kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap. Dit boekje geeft inzicht in 
onze visie op die kwaliteit. Het beschrijft het vertrekpunt van onze activiteiten. 

Bij het lezen zal duidelijk worden dat dit een mix is van terugkerende principes of 
aandachtspunten én maatwerk. Identiteit en duurzaamheid staan daarbij voor ons 
altijd centraal. Dat blijkt ook uit onze praktijk die erop is gericht de gebruikers van het 
landschap - de bewoners, de recreanten en de mensen die er werken - te betrekken 
bij beheer, behoud en ontwikkeling. Door de relatie tussen mensen en landschap te 
versterken, is er meer aandacht voor identiteit en duurzaamheid. 

Ik hoop van harte dat dit boekje een bijdrage kan leveren aan ons werk. In uw visie 
daarop zijn we ook bijzonder geïnteresseerd. Ik hoop dat er genoeg gelegenheden 
zijn waarbij u die visie met de landschapsbeheerorganisaties kunt delen. Ik nodig u 
daartoe van harte uit.

Arno Willems,
Directeur Landschapsbeheer Nederland

Vrijwilliger aan het werk bij het knotten van wilgen tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag
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1 Landschap in de praktijk

Landschap is overal: in de stad, op het platteland, op bedrijventerreinen, in 
havengebieden, in een natuurreservaat. Maar landschap is niet overal hetzelfde. 
Sommige landschappen vinden we erg mooi, daar wandelen of fietsen we graag 

doorheen ter ontspanning. Andere landschappen spreken ons minder aan, daar zijn we 
alleen omdat we er moeten zijn, bijvoorbeeld op weg per auto naar onze bestemming. 
Wat maakt dat we het ene landschap meer en het andere minder kwaliteit toekennen? 
Volgens ons heeft dit te maken met identiteit en duurzaamheid. Heeft een landschap 
een sterke identiteit, dan is het herkenbaar voor mensen en het heeft iets eigens. 
Duurzaamheid heeft te maken met sturing en borging op de lange termijn. Wij zien 
identiteit en duurzaamheid als belangrijke pijlers van landschapskwaliteit. In dit 
boekje leggen we uit waarom. 

Voordat we dieper ingaan op het begrip landschapskwaliteit, staan we stil bij het 
begrip landschap. Vervolgens introduceren we de pijlers identiteit en duurzaamheid 
en lichten we deze toe. Daarna werken we uit hoe ze in de praktijk kunnen worden 
toegepast. In het laatste hoofdstuk illustreren we dit met twaalf sprekende voor-
beelden uit de praktijk van bevlogen professionals van het samenwerkingsverband 
Landschapsbeheer Nederland, die werken aan de kwaliteit van het landschap in hun 
provincie. 

In de huidige beleidsafwegingen weegt landschapskwaliteit nog onvoldoende mee. 
Landschap is meestal verdeeld over meerdere beleidsvelden, waarvan landbouw, 
natuur, ruimtelijke ordening en cultuur de belangrijkste zijn. Sectoraal denken is 
dominant en landschap wordt vaak in een rijtje van sectoren opgenomen. Dat doet 
geen recht aan het begrip landschap dat geen sector is, maar als een integraal begrip 
hierboven staat.

Het werken aan landschapskwaliteit vraagt een gezamenlijke aanpak, waarin men-
sen van verschillende disciplines samenwerken en weet hebben van elkaars kunnen. 
Met dit boekje hopen we bij te dragen aan het vormen van een gedeeld beeld van 
landschapskwaliteit. Verschillen in wensen, beleving en waarden blijven natuurlijk 
altijd bestaan. Het is dan ook niet de bedoeling een blauwdruk te maken voor alle 
landschappen. Waar het om gaat is de bestaande en potentiële kwaliteiten van het 
landschap bespreekbaar te maken in de gebieden zelf. Zo kan er kennis worden uit-
gewisseld en een gemeenschappelijke visie op het landschap worden ontwikkeld, die 
leidt tot gezamenlijke uitvoering. 

Populieren in de Lopikerwaard
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2	 Landschap in theorie 

Voordat we kunnen spreken over wat kwaliteit van landschap is, is het nodig 
om in te gaan op wat landschap is. Landschap is een breed begrip. Er zijn 
veel definities van in omloop, waarvan er waarschijnlijk geen enkele de lading 

volkomen dekt. Wel zijn er kenmerken die essentieel zijn voor het begrip landschap in 
de Nederlandse context. De belangrijkste staan weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Kenmerken van landschap

Allereerst wordt landschap waargenomen door de mens. Dat lijkt een triviale con-
statering, maar zij heeft wel vergaande gevolgen voor de manier waarop landschap 
wordt beleefd. En die beleving is cruciaal voor de manier waarop er met het land-
schap wordt omgegaan. Waarneming vindt plaats door het zien van een landschap, 
door de tast, geur, het gehoor en proeven. Elk landschap heeft specifieke kenmerken 
voor de zintuigen van mensen. Denk aan het specifieke geluid van grutto’s in het 
voorjaar in de veenweidegebieden, de geur van hooilanden, het weidse uitzicht op 
de löss plateaus, de zachte ondergrond in een hoogveengebied of de harde wind in 
de polders langs de kustlijn. 

Landschap kenmerkt zich door de specifieke samenhang die het heeft met het gebied 
eromheen. Een landschap staat met andere woorden niet op zichzelf, maar moet wor-
den bekeken in relatie tot zijn omgeving en omringende landschappen. Niet alleen 
de samenhang tussen verschillende landschappen is belangrijk, maar ook de samen-
hang binnen een landschap. Misschien wel het duidelijkste voorbeeld hiervan is het 
essenlandschap. Tot slot heeft elk landschap een eigen specifieke interne, verticale 
samenhang. De meest gebruikte beschrijving hiervoor is de lagenbenadering van het 
landschap. Hierbij worden drie lagen onderscheiden die elkaar beïnvloeden en die met 
elkaar samenhangen (zie figuur 2). 

Figuur 2. Landschapslagen 

Landschap is overal: in het stedelijke gebied, in industriegebieden, in het groene 
buitengebied. Maar er zijn wel verschillende landschapstypen. De grenzen tussen 
landschappen zijn natuurlijk niet altijd even scherp. Ze worden bijvoorbeeld bepaald 
door de keuze van het schaalniveau waarop verschillende landschapstypen worden 
onderscheiden. In de praktijk worden er verschillende indelingen en typeringen 
gebruikt om landschappen te duiden. 

Voor de werkpraktijk van landschap en natuur in Nederland, zijn twee landschaps-
typeringen veel gebruikt en praktisch: de indeling op basis van Fysisch Geografische 
eigenschappen en de indeling in Historische Geografische Regio’s. De ene is niet beter 
dan de andere. Welk schaalniveau het beste voldoet, hangt af van de betrokkenen en 
de doelstellingen waarvoor het wordt gebruikt. ‘Leken’ als bewoners van een gebied, 
hanteren doorgaans de menselijke maat van landschap, wat vaak een veel kleiner 
gebied is dan gebruikelijk is onder professionals. Deze kleine schaal van landschap 
is bijvoorbeeld bruikbaar wanneer bewoners meedenken over planvorming in de 
leefomgeving. 

Landschap is een resultaat van de voortdurende wisselwerking tussen natuurlijke 
krachten en menselijk handelen. Het menselijk handelen wordt ingegeven vanuit 
culturele, economische en sociale krachten. De mens en zijn handelen maken dus 
deel uit van het landschap. De landschapsvormende krachten zijn lang niet allemaal 
even sterk. Gedreven vanuit economische motieven kan de menselijke invloed sterk 
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3 Kwaliteit van landschap

Een nadere duiding van kwaliteit van landschap helpt om elkaar te begrijpen en 
om sturing te kunnen geven aan ontwikkelingen in het landschap. Hoe maak je 
kwaliteit van landschap bespreekbaar en hoe passen nieuwe ontwikkelingen in 

dat verhaal? Denk aan toekomstige ruimtelijke en functionele ingrepen. Welke ont-
wikkelingen versterken de landschapskwaliteit en op welke manier kunnen ze dan het 
best worden uitgevoerd? 

Kwaliteit benoemen houdt in dat je ergens betekenis aan geeft, ergens waarde aan 
toekent. Dat gebeurt onvermijdelijk vanuit verschillende percepties en achtergron-
den. Vaak wordt onderscheid gemaakt in de natuurwaarde, economische waarde, cul-
tuurhistorische waarde en belevingswaarde van landschap. Idealiter zijn de waarden 
afgestemd op de karakteristieken van het gebied en in evenwicht met elkaar. Denk 
aan de Hoge Veluwe, waar het gebied naast natuurlijke waarden, ook recreatieve 
en dus economische waarden heeft. Landschapskwaliteit is echter niet de optelsom 
van alle waarden voor mensen. Daarbij kunnen waarden elkaar versterken, maar 
ook tegenstrijdig zijn en botsen. Zo kan een toename van de economische waarde 
ten koste gaan van de beleefbaarheid. De diverse waarden die het landschap vanuit 
uiteenlopende percepties toegekend krijgt, zijn dus maar beperkt bruikbaar om de 
integrale kwaliteit van landschap te duiden. Om die reden werken we liever met de 
begrippen identiteit en duurzaamheid voor het benoemen van landschapskwaliteit. 

3.1 Identiteit van landschap

Een landschap neemt in kwaliteit toe, wanneer het een sterke identiteit heeft. Iden-
titeit is een levend begrip en breed interpreteerbaar. Hoe bepaal je dan de identiteit 
van het landschap? Er zijn kenmerken te noemen, die een sterke invloed hebben 
op de identiteit van landschap. Allereerst heeft identiteit te maken met de aan- of 
afwezigheid van karakteristieke landschapsonderdelen en de mate van samenhang. 
Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van streekeigen beplanting 
en de mate waarin de karakteristieke samenhang tussen bodem en landgebruik 
zichtbaar is. Ook de factor tijd speelt mee. Welke geschiedenis kent een gebied en 
wat is daarvan nog herkenbaar? Tot slot wordt de identiteit van landschap beleefd 
en gevormd door mensen. 

de overhand hebben in een landschap, resulterend in bijvoorbeeld een stads- of 
industrie landschap. De natuurlijke factoren vormen echter de basis van een gebied 
en zijn in grote mate bepalend voor het menselijk handelen. Zo geven bodem en water 
richting aan het gebruik van een landschap. Ze hebben directe invloed op het mense-
lijk handelen. In vrijwel alle gebieden in Nederland is het tegenwoordige landgebruik 
te herleiden naar de oorspronkelijke, natuurlijke situatie. Door steeds verdergaande 
technieken wordt deze relatie steeds losser. Zo kan tegenwoordig vrijwel overal 
worden gebouwd, zelfs op het water en is ieder bodemtype geschikt te maken voor 
landbouwkundig gebruik.

Tot slot is het landschap dynamisch van karakter. Zo is het grondgebruik van het 
Nederlandse landschap in de afgelopen eeuwen steeds veranderd. Landschap is een 
samenspel van natuurlijke en culturele elementen door de tijd heen, waaraan steeds 
nieuwe ‘hoofdstukken’ worden toegevoegd. Elk landschap heeft zo zijn eigen dyna-
miek, wat wil zeggen dat elk landschap een eigen tempo kent qua veranderingen. 
Uiteraard kan ook de dynamiek van een landschap zelf veranderen. 

Steenuil met prooi, karakteristieke erfvogel
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Karakteristieke onderdelen
Kwaliteit van landschap wordt sterk bepaald door de aanwezige landschapsonder-
delen. Deze onderdelen variëren van de grote, vaak aardkundige eenheden als stuw-
wallen, grote rivieren, oude zeebodems of dekzandcomplexen tot kleine eenheden 
als streekeigen planten en dieren. Denk aan weidevogels, steenuil, duinpieper, das, 
noordse woelmuis, boomkikker, roodoogjuffer, krabbescheer en waterviolier. Van 
 bijzonder belang hierbij zijn de (streek)eigen landschapselementen die kenmerkend 
zijn voor een specifiek landschap en die hiermee een lange historische band hebben. 
Dit zijn in de eerste plaats groene elementen als bosjes, heggen, hagen, grienden, 
houtsingels en houtwallen. Daarnaast zijn er blauwe elementen zoals sloten en 
poelen en kleine aardkundige elementen zoals dekzandkopjes, donken, pingoruïnes, 
beken en kreekruggen. Tot slot zijn er ook de cultuurhistorische elementen zoals 
boerderijen, molens, kastelen, sluizen, dijken, terpen en wierden. Deze elementen 
kunnen in meerdere land schappen voorkomen, maar verschillen dan vaak sterk per 
landschapstype. Een kenmerkende schokbeton boerderij in de Noordoostpolder is iets 
heel anders dan een karakteristieke boerderij in Zuid-Limburg en een houtsingel in de 
Friese Wouden verschilt sterk van een houtsingel in Twente. 

Interne samenhang 
Interne samenhang van een landschap is goed zichtbaar in karakteristiek landge-
bruik dat is gerelateerd aan de ondergrond. In de Betuwe liggen de boomgaarden 
van oudsher op de oeverwallen en stroomruggen en zijn de kommen in gebruik als 
grasland. Dat geldt ook voor de specifieke plekken waar de bebouwing van oudsher is 
gesitueerd. Sluit nieuwe bebouwing aan op dat patroon, dan werkt dat identiteitsver-
sterkend. Hiermee samenhangend kent ieder landschap ook zijn karakteristieke ver-
houdingen tussen open en besloten delen en een specifieke combinatie van patronen 
en structuren van landschapselementen. De interne samenhang van een landschap 
(a- biotisch, biotisch en menselijk handelen) is daarvoor de basis. Een goed voorbeeld 
hiervan is het Groene Hart. De ontginning van het veen heeft het specifieke verkave-
lings- en nederzettingenpatroon opgeleverd en het slotenpatroon is gekoppeld aan 
de hoge waterstanden. De slootkantvegetatie is bijzonder en het gebied is in gebruik 
als grasland. Het zeekleigebied daarentegen, heeft een andere interne samenhang. 
Zo zie je in Zeeland bredere kavels, lagere waterstanden en is akkerbouw daar het 
dominante grondgebruik. 

Elk landschap heeft een eigen specifieke interne samen hang. De beleving van deze 
samenhang kan worden versterkt, bijvoorbeeld door de juiste toepassing van beplan-
ting. Wanneer de samenhang is verstoord, wordt dit ook wel eens aangeduid met 
de term ‘verrommeling’. Bekende voorbeelden hiervan zijn snel ontstane en weinig 
geregisseerde uit breidingen van bedrijfslocaties zoals autosloperijen, kantoren en 
opslagplaatsen.

Sprengkop bij ’t Loo

L A N D S C H A P S B E H E E R  N E D E R L A N DV I S I E  O P  L A N D S C H A P S K W A L I T E I T12 13



Oriëntatie	in	tijd	
De identiteit van een landschap wordt mede bepaald door de mate waarin je je kunt 
oriënteren in tijd in dat landschap. Is de geschiedenis - dat wil zeggen het ecologische, 
archeologische, cultuurhistorische en sociale verleden - van een landschap herken-
baar? Daarbij is hoe ouder, overigens niet per definitie hoe beter. Er zijn nu eenmaal 
gebieden die op bepaalde aspecten een langere historie kennen dan andere gebieden. 
De geschiedenis van elk landschap is opgebouwd uit een reeks voortdurende veran-
deringen. Die veranderingen kunnen dan ook doorgaan zonder de identiteit aan te 
tasten. Voor de oriëntatie in tijd is wel van belang dat nieuwe ontwikkelingen zijn 
afgestemd op het verhaal van het landschap. Dan kunnen er ook nieuwe elemen-
ten worden toegevoegd. Een confronterend bouwwerk kan de identiteit van een 
landschap enorm vergroten. ‘Landmarks’ zoals de vuurtoren van Haamstede en de 
Merwedebrug bij Gorinchem voegen nieuwe hoofdstukken toe aan het verhaal van 
het landschap. 

Verbondenheid	
Tot slot wordt identiteit van landschap ook bepaald door de mate waarin mensen zich 
ermee verbonden voelen. De identiteit van landschap is niet alleen opgebouwd uit 
fysieke elementen, zoals landschapspatronen of kleine landschapselementen, maar 
wordt ook beleefd en gedeeld. Mensen hebben verschillende relaties met hun omge-
ving. De een woont al zijn hele leven op een plek en deelt daar zijn familiegeschiedenis 
mee, de ander woont ergens nog maar kort en voelt misschien weinig verbinding met 
zijn omgeving. Recreanten hebben een tijdelijke verbondenheid met een gebied en 
ondernemers gebruiken de locatie als inkomstenbron. Wanneer mensen zich sterk 
verbonden voelen met een gebied, ongeacht vanuit welke positie, dan versterkt dit 
de identiteit van dit gebied. Dit raakt aan regionale trots en een gevoel van ‘thuis zijn’. 
Bepaalde landschappen vertegenwoordigen dit gevoel sterker dan andere. 

Het ontbreken van verbondenheid met een landschap, levert anonieme landschap-
pen op (ook wel non-places genoemd), denk aan identiteitsloze bedrijventerreinen, 
luchthavens, etc. Wanneer mensen zich in een landschap goed kunnen oriënteren in 
tijd en ruimte, voelen zij zich over het algemeen meer verbonden met dit landschap 
Een belangrijke factor hierbij is de aan- of afwezigheid van verstoring. In hoeverre is 
sprake van een onverstoord en authentiek landschap, waar rust, stilte, ruimte, licht 
en donkerte optimaal beleefd kunnen worden. Een beleefde identiteit van landschap 
door mensen, draagt bij aan de kwaliteit van landschap.

3.2	 Duurzaamheid	van	landschap

Veel landschappen zijn ontstaan zonder regie van bovenaf, maar door eeuwenlange 
tradities van grondgebruik. Zo dankt het kleinschalige agrarisch cultuurlandschap 
zijn uiterlijk aan generaties van kleine boeren die de gronden als inkomstenbron 
gebruikten. Maar met de komst van de ruilverkavelingen in de 20ste eeuw werd de 
schaal van landbouwpercelen groter en ontstond er steeds meer een mono-functio-
nele landbouw. Ook hebben er grote infrastructurele werken en stadsuitbreidingen 
plaatsgevonden. De snelheid en grootschaligheid waarmee dergelijke veranderingen 
plaatsvonden, vragen om een breed en duurzaam perspectief op landschap.

Duurzaamheid heeft te maken met de robuustheid van het landschap. Met andere 
woorden: kan het tegen een stootje. Duurzaamheid is niet zozeer een kwaliteitsas-
pect op zich, maar stelt veeleer de voorwaarden en garanties voor handhaving van 
kwaliteit van landschap. Die vereist een bepaalde waarborg. Hoe bestendig is een 
landschap? En wat is ervoor nodig om het in stand te houden? Wanneer oude agra-
rische cultuurlandschappen vanuit het perspectief van agrariërs niet meer renderen, 
is het nodig om te kijken naar een andere financiering van het beheer bijvoorbeeld. 
Misschien is het gebied aantrekkelijk voor recreatie- ondernemers of andere bedrij-
ven. Wanneer de kwaliteit van een landschap niet is gewaarborgd, worden korte-
termijnvisies dominant en kunnen historische lagen van een landschap die door de 
eeuwen heen zijn opgebouwd, uiteindelijk in een dag verdwenen zijn, zoals bij het 
verloren gaan van archeologisch erfgoed. Kwaliteit van landschap vraagt daarom om 
robuustheid, zelfwerkzaamheid en stabiliteit. Dat heeft te maken met een ecologisch 
evenwicht, maar ook met geld, organisatie en draagkracht. Kwaliteit van landschap 
neemt toe wanneer aan de hieronder beschreven voorwaarden wordt voldaan.

Maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor het behoud 
en de versterking van de kwaliteit van het landschap. Want niet alle landschap-
pen krijgen wettelijke bescherming. Daarvoor is de betrokkenheid van boeren, 
burgers en buitenlui nodig. Burgers die zich inzetten voor het landschap, bijvoor-
beeld door mee te helpen in het beheer (vrijwilligerswerk) of door te  lobbyen. 

Knotwilgen aan Tiendweg

Verkavelingspatroon met 
boezem in het Groene Hart 

Vuurtoren van 
Haamstede
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Boeren en buitenlui die kiezen voor een type beheer dat de kwaliteit van het land-
schap ondersteunt en versterkt, of bedrijven die in de vorm van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen willen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Waar 
het om gaat is dat er voldoende ‘eigenaren’ van het landschap zijn die verantwoor-
delijkheid willen nemen voor behoud van landschapskwaliteit. De eerder beschreven 
verbondenheid met landschap is een belangrijke motor hiervoor. Daarbij past ook de 
durf van overheden en maatschappelijke organisaties om verantwoordelijkheden te 
delen of over te dragen. 

Consistent	beleid	en	planologische	duidelijkheid
Op beleidsniveau laat duurzaamheid zich vooral vertalen in heldere verantwoorde-
lijkheden en een bestendig beleid met langetermijnvisie en een planologie waarin de 
landschappelijke samenhang verankerd is. Dat vraagt een planologische besluitvor-
ming waarin landschappelijke overwegingen zwaar wegen en beleid met instrumen-
ten die op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard hebben naast planologie ook andere speci-
fieke beleidsvelden invloed op het landschap, variërend van landbouw, infrastructuur 
en woningbouw tot cultuur en zelfs onderwijs en werkgelegenheid. Voor optimale 
landschapskwaliteit werken de verschillende lagen van de overheid gezamenlijk aan 
beleid om landschap te versterken: een bestemmingsplan in lijn met een landschaps-
ontwikkelingsplan, dat wordt versterkt door het water- en welstandsbeleid en aan-
sluit bij het beleid van provincie en het rijk. Een dergelijk beleid zorgt bijvoorbeeld voor 
wettelijke bescherming van dorpsgezichten en natuur of landschapselementen. Van 
belang is ook dat het landgebruik aansluit bij het landschap. Zeker waar dit gebruik 
ervoor zorgt dat een bepaald type landschap in stand blijft. De Weerribben met de 
rietteelt is daarvan een goed voorbeeld. De economische waarde van de rietteelt 
maakt dat het gebied voor langere tijd op eenzelfde manier beheerd blijft. Deze 
teelt is in evenwicht met de veenondergrond, zonder dat sprake is van roofbouw. 
Daarentegen is akkerbouw in laagveengebieden, met daaraan gekoppeld het steeds 
verlagen van de waterstand, een voorbeeld van een weinig duurzame situatie met het 
verdwijnen van het karakteristieke laagveenlandschap als uiteindelijk gevolg.

Financiële	zekerheid	
Een degelijke financiering van het beheer, behoud en de ontwikkeling van landschap, 
is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het landschap. Dat betekent voldoende 
geld met eerlijke vergoedingen voor beheerders en of grondeigenaren. Uiteraard ligt 
hier een grote verantwoordelijkheid voor overheden. Dat klinkt als een vanzelfspre-
kendheid, maar veel landschappen behoren bijvoorbeeld niet tot de prioritaire land-
schappen en ontvangen om die reden geen steun van het rijk. Een goed voorbeeld 
van een succesvolle financieringsconstructie is het Stimuleringskader groenblauwe 
diensten. De duurzaamheid neemt toe naarmate behoud, beheer en ontwikkeling 
minder afhankelijk zijn van één of enkele bronnen, zoals overheidsfinanciering en 

er bijvoorbeeld ook een verankering is met private financiering. Andere vormen die 
financiering, mede met gebruik van private bronnen, helpen te verankeren zijn de 
lokale landschapsfondsen en streekrekeningen. Financiering voor beheer is een spe-
cifiek aandachtspunt vanwege het grote gat tussen de huidige behoefte en beschik-
baarheid. Maar ook de financiering voor de aanleg, restauratie en het achterstallig 
onderhoud van het landschap moet worden verzekerd. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is dat er bij gebiedsontwikkeling een duidelijke financiële relatie wordt 
gelegd met verbetering van het landschap.

Robuuste	ecologie
Duurzaamheid geldt ook in ecologische zin, zodat we de aanwezigheid van karakte-
ristieke soorten voor de langere termijn kunnen garanderen. In Nederland is slechts 
zelden sprake van een echt stabiel ecologisch evenwicht. Veel vegetaties worden in 
een pioniersstadium of een ander bepaald successiestadium gehouden, door een 
hierop afgestemd beheer. Maar de stabiliteit is groter naarmate er meer soorten zijn 
die in een landschap van oudsher thuishoren, zoals planten die zijn aangepast aan 
de specifieke waterhuishouding en het bodemtype van het gebied. Ook ecologische 
verbindingszones dragen bij aan duurzaamheid, doordat ze populaties minder kwets-
baar maken voor tijdelijke en plaatselijke ziekten en plagen. Het zonebeheer met bos-
randen die een mantel- en zoomvegetatie kennen i.p.v. strakke overgangen is ook een 
goed voorbeeld van ecologische duurzaamheid. Landbouwkundig gaat een vergelijk-
bare situatie op bij plaagarme landschappen, waarbij minder insecticiden gebruikt 
hoeven te worden als roofinsecten zich kunnen vestigen in bosschages en lijnvormige 
beplantingen om de akkers. Een ander aandachtspunt betreft soorten (bijvoorbeeld 
in beplantingen) die in het landschap thuis horen, zich daar zonder problemen kunnen 
handhaven en geen plaag of pest vormen. Dat betekent dat beplantingen op de goede 
plekken in het landschap staan. In veel gevallen gaat dat samen met de van oudsher 
aanwezige samenhang in het landschap. Zwarte elzen passen beter in een beekdal 
dan op een dekzandrug. 

Vrijwilligers actief in 
rietlanden van 
Noord-Holland
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4	  Kwaliteit van landschap
 in de toepassing

Landschap is in dit boekje beschreven als een geïntegreerd geheel, dat is opge-
bouwd uit natuurlijke factoren en resultaten van menselijk handelen en waarvan 
het karakter wordt bepaald door de voortdurende interactie tussen beide. We 

kennen landschapskwaliteit toe op basis van twee pijlers: identiteit en duurzaamheid. 

4.1 Bepaling actuele landschapskwaliteit

Om kwaliteit van landschap te bepalen, is het nodig om een landschap op zichzelf 
te bekijken, afgezet in de tijd. Is er in een bepaald landschap door de tijd goed omge-
sprongen met de aanwezige kenmerken? Denk aan historische verkavelingen, oude 
waterlopen, bodemschatten of soortenrijkdom van planten en dieren. De beoorde-
ling van de kwaliteit van het landschap is altijd gebiedsspecifiek, gezien in de context 
van tijd. Het is weinig zinvol  om landschappen met elkaar te vergelijken. Bepaalde 
gebieden hebben van oudsher minder historische landschapselementen, herbergen 
minder archeologische grondschatten of kennen bijvoorbeeld een lage biodiversi-
teit. Er is geen blauwdruk waarmee in één keer de kwaliteit van alle landschappen in 
Nederland kan worden vastgesteld. Dit moet per gebied worden bekeken aan de hand 
van gegeven en voor het gebied relevante kwaliteitskenmerken. Met behulp van de 
pijlers identiteit en duurzaamheid kan een enigszins geobjectiveerde inschatting van 
de actuele landschapskwaliteit worden gemaakt. Op de volgende pagina geven we 
aan hoe de acht aspecten van deze pijlers die we in hoofdstuk 3 hebben beschreven , 
kunnen worden geduid en toegepast. 

Gemaaid rietveld in de Weerribben

Landschap met singels 
in de Friese Wouden
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4.2 Dynamiek

Kwaliteit van landschap moet ook worden gezien in relatie tot dynamiek. Elk landschap 
kent een eigen dynamiek, dat wil zeggen een eigen snelheid waarmee veranderingen 
zich voltrekken. In een landschap met een lage dynamiek, voltrekken veranderingen 
zich langzaam, denk aan de oude zandgronden in Zuidoost- Friesland. De precieze 
dynamiek van een landschap is niet makkelijk vast te stellen. Wel is het mogelijk om 
redelijkerwijs een inschatting te maken. In gebieden met een hoge dynamiek volgen 
de ruimtelijke ingrepen elkaar in rap tempo op, wordt frequent grond verkocht (hoge 
grondmobiliteit) en vinden veelvuldig bestemmingswijzigingen plaats. In gebieden 
met een lage dynamiek is het relatief ‘rustig’. Verstedelijking en veranderingen in de 
landbouw zijn belangrijke indicatoren voor dynamiek. 

4.3 Behoud, beheer, ontwikkeling

Het Nederlandse landschap is op veel plekken volop in beweging. Maar wat is waar 
wenselijk vanuit het perspectief van landschapskwaliteit? Vraagt een bepaald land-
schap om specifieke nadruk op behoud, beheer of ontwikkeling? Voortbordurend op 
de uitwerking van landschapskwaliteit eerder in dit stuk, geven we in deze paragraaf 
een hulpmiddel voor het maken van een keuze (zie figuur 3), waarbij de actuele 
landschaps kwaliteit wordt afgezet tegen de factor dynamiek. In gebieden met een 
hoge actuele landschapskwaliteit en een lage dynamiek ligt het voor de hand om 
in te zetten op behoud en beheer. Gebieden met een lage actuele landschapskwa-
liteit en een hoge dynamiek lenen zich bij uitstek voor vernieuwing en verbetering. 
Veel landschapskwaliteit is hier al verdwenen en nieuwe ontwikkelingen dienen zich 
in rap tempo aan. Toevoegen van nieuwe kwaliteit is hier gewenst en de nieuwe 
ontwikkelingen kunnen hiervoor worden benut. In het geval van een hoge actuele 
landschapskwaliteit en een hoge dynamiek, is alertheid geboden: hoe zorg je dat 
bestaande kwaliteiten van zo’n landschap in de toekomst worden geborgd, zijn er 
behoudmaatregelen nodig? Tot slot zijn er situaties waarbij sprake is van een lage 
dynamiek en een lage actuele landschapskwaliteit. De landschapskwaliteit kan hier 
dus worden verbeterd, maar meeliften op ontwikkelingen is geen vanzelfsprekende 
optie. Herstellen van verdwenen kwaliteiten ligt hier meer voor de hand dan het toe-
voegen van geheel nieuwe kwaliteiten.

Kenmerken identiteit 
van landschap

Nuttige vragen 

Karakteristieke 
onderdelen

Zijn er veel karakteristieke landschapsonderdelen in soorten en aantallen per soorten? 
Het kan gaan om opgaande beplantingen, kenmerkende gebouwen, aardkundige 
fenomenen, specifieke diersoorten. Onderscheidt het landschap zich hiermee 
nadrukkelijk van andere (inclusief omliggende) gebieden? Maak de vergelijking met 
het (recente) verleden. Zijn er onderdelen verdwenen? Zijn er nieuwe onderdelen bij 
gekomen die goed passen bij dit landschap?

Interne samenhang Staan de karakteristieke landschapsonderdelen goed met elkaar in verband, waarmee 
de eenheid van het landschap wordt versterkt? Of is er weinig samenhang? Betrek 
daarbij ook de lagenbenadering. Denk ook aan karakteristieke structuren en patronen, 
zoals verkaveling, afwisseling open-dicht.

Oriëntatie in tijd Is er sprake van een zichtbare historie zodat de tijd is ‘te lezen’ in het landschap? 
Is er een continuüm of is de geschiedenis fragmentarisch? Hebben de nieuwe 
ontwikkelingen een relatie met het verleden? Niet alleen door hier op vergelijkbare 
wijze op voort te borduren, maar mogelijk ook juist bewust contrasterend. Is sprake van 
een tijdsperiode die dominant is over andere perioden? 

Verbondenheid Voelen de bewoners van het gebied zich verbonden met hun landschap? Zijn ze er trots 
op en laten ze het graag aan buitenstaanders zien? Profileren bewoners of bedrijven 
zich met het landschap waar zij in wonen en werken? Of voelen mensen zich meer 
verbonden met een andere eenheid (nationaal of juist een kleiner gebied)?

Kenmerken identiteit 
van landschap

Nuttige vragen 

Maatschappelijke 
betrokkenheid

Zetten mensen zich in voor hun landschap? Dat kan als grondeigenaar door actief 
landschapselementen te beheren, zonder daar (financiële) winst uit te halen. Verder 
als vrijwilliger in landschapsonderhoud of in het meedenken bij planvorming. Ook 
bijdragen van bedrijven vormen bewijzen van maatschappelijke participatie door 
bijvoorbeeld sponsoring, de inzet van werknemers als vrijwilligers of ondersteuning 
met expertise. Adoptieprogramma’s door scholen zijn ook goede voorbeelden. Is deze 
inzet gerelateerd aan het specifieke landschap waar mensen wonen en werken of is 
het een meer algemene inzet voor natuur en landschap?

Consistent beleid Is er een bewust landschapsbeleid van regionale en lokale overheden dat rekening 
houdt met de identiteit van het landschap? Kennen de plannen een lange looptijd 
of veranderen ze bij iedere wisseling van het college? Zijn de plannen verankerd 
of ontbreken concrete handhaving en een uitvoeringsparagraaf? Werken de 
verschillende overheidslagen (gemeente, provincie, waterschap) goed samen?

Financiële zekerheid Om kwaliteit te garanderen is geld nodig. Is er voldoende financiering voor beheer en 
onderhoud? Betrek daarbij niet alleen overheidsgelden, maar ook vormen van private 
financiering. Hoe groot is de afhankelijkheid van deze geldbronnen? Is er ook een 
eerlijke verdeling tussen vraag en aanbod, tussen degenen die (moeten) investeren 
en degenen die van het landschap genieten en er (wellicht indirect) van profiteren?

Robuuste ecologie Zijn de aanwezige planten en diersoorten goed aangepast op de lokale situatie en de 
fysieke ondergrond? Wordt inheems of autochtoon plantmateriaal gebruikt? Kunnen 
plagen zonder veel pesticiden in toom gehouden worden? Is sprake van vermesting 
of verontreiniging? Past het landgebruik bij duurzaam waterbeheer. Zijn er goede 
verbindingen voor soorten, zodat ze niet geïsoleerd raken en daardoor kwetsbaar 
worden?

Toepassing begrip identiteit van landschap

Toepassing begrip duurzaamheid van landschap

Bedrijventerrein 
Papendorp, Utrecht 
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5  Voorbeelden van 
landschapskwaliteit 

In het voorgaande hebben we de visie van Landschapsbeheer Nederland op kwa-
liteit van landschap en hoe daarmee om te gaan geformuleerd. Die visie is voort-
gekomen uit ervaringen uit de praktijk en kennis van de theorie. Om kwaliteit in 

het landschap te realiseren, tellen uiteindelijk de resultaten in de praktijk. Die werken 
ook bij uitstek stimulerend en enthousiasmerend. Daarom onderbouwen we de visie 
met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de 12 provinciale organisaties van het 
samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland. Deze voorbeelden illustreren 
en onderstrepen de werkwijze van het samenwerkingsverband, dat als geen ander 
handelt vanuit de praktijk zelf.

Figuur 3. Schematisch overzicht van landschapskwaliteit afgezet tegen dynamiek

Inzicht in landschapskwaliteit enerzijds en dynamiek in een gebied anderzijds, stelt 
ons voor de uitdaging na te denken over hoe we omgaan met de landschapskwaliteit 
in verschillende gebieden in Nederland. Het moge helder zijn, dat hiervoor geen vaste 
aanpak bestaat. Deze notitie is een hulpmiddel om landschapskwaliteit te benoemen 
en helpt bij het bepalen van een richting hoe met een gebied om te gaan. Zet je 
in op behoud? Of kies je vooral voor ontwikkeling op een bepaalde plek? En, wat in 
alle gevallen aan de orde is, welk type beheer kies je? Soms kan de kwaliteit van het 
landschap toenemen door het bewust toevoegen van een element of structuur. Het 
is dus zeker niet wenselijk om gebieden ‘op slot’ te zetten en alleen in te zetten op 
behoud van het bestaande. Het landschap heeft zijn huidige kwaliteitskenmerken 
ook te danken aan mensen die er in het verleden iets aan hebben toegevoegd, denk 
aan ‘landmarks’ als de molens op de Kinderdijk of de uitzendmast van Radio Kootwijk. 
Wat de keuze ook is, deze zal vaak gemaakt worden in een dynamisch samenspel 
tussen de ‘stakeholders’ van een gebied, denk aan de grondeigenaren, overheden, 
belangen groepen, bewoners, ontwikkelaars, recreanten. 
Samengevat zijn de  volgende 4 vragen van belang;
•• Wat is de huidige landschapskwaliteit (wat is er)?
•• Welke dynamiek heerst er (wat speelt er)? 
•• Wat is de ambitie/gewenste kwaliteit (waar willen we heen)? 
•• Welke sturing is er/wie zijn de benodigde spelers/eigenaren (hoe bereiken we 

dat)? 

Dynamiek laag Dynamiek hoog Nadruk  
ontwikkeling

Hoge actuele 
landschapskwaliteit 

Behouden en beheren. 
Bestaande kwaliteiten en 

draagvlak versterken.

Behouden essentiële onderdelen. 
Nieuwe ontwikkelingen laten 

aansluiten op bestaande 
structuren.

Lage actuele 
landschapskwaliteit 

Combineren van behoud 
en ontwikkeling. Ruimte 

voor vervanging en 
toevoegingen. Herstellen 

verdwenen kwaliteit. 

Nieuwe kwaliteit ontwikkelen. 
Bestaande kwaliteit voor 

zover aanwezig gebruiken als 
inspiratiebron.

Nadruk ontwikkeling 

Holle weg in Zuid-Limburg
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Uitgangspunt is altijd dat de wierde wordt behouden of versterkt. Als Landschapsbe-
heer Groningen ondersteunen we de gemeenten met raad en daad. Maar draagvlak 
bij de bewoners van de dorpen zelf is uiteindelijk doorslaggevend. Daarom wordt er 
intensief samengewerkt met de dorpelingen. We ontwikkelen alle plannen samen 
met hen. Hiervoor organiseren we eerst een bewonersbijeenkomst, het liefst samen 
met de dorpsvereniging. Dan bespreken we de geschiedenis van het dorp en vertelt 
er bijvoorbeeld iemand van de lokale historische kring een verhaal. Je merkt dat het 
dan gaat leven bij bewoners. Dan komen de verhalen naar boven, herinneren dorps-
bewoners zich hoe vroeger de ossenweg lag, of dat je de kerken nog kon zien aan de 
horizon. Op zo’n manier sluit je aan bij de beleving van mensen.

Enthousiasme
Vaak zie ik dat er een soort beweging ontstaat in zo’n dorp. Mensen raken enthousiast 
om het dorp te verbeteren. Want niet alleen de wierde wordt zichtbaarder, ook de 
leefbaarheid van het dorp krijgt een impuls. Zoals in het dorpje Leermens. De wierde 
was daar moeilijk zichtbaar, doordat er een geasfalteerde weg dwars overheen liep. 
Tot verbazing en blijdschap van de dorpsbewoners hebben we in ons project het 
dorpsplein in ere kunnen herstellen. De weg is veranderd in een klinkerpad en het 
plein is terug. Daarnaast is het kerkterrein opgeknapt, er is een wandelpad aangelegd 
langs de oude ossengang en er zijn heggen langs de oude kavelstructuren aangeplant. 
Zo breng je het verhaal van zo’n dorp weer tot leven! Niet om letterlijk alles van vroe-
ger terug te brengen. Maar we gebruiken de oude structuren en elementen in nieuwe 
ontwikkelingen. Het landschap wordt dan beter leesbaar. En voor bewoners heeft het 
een toegevoegde waarde, het dorp wordt aantrekkelijker en leefbaarder. Dat voegt 
iets toe aan de kwaliteit van het landschap!”

Hans Eilert, Landschapsbeheer Groningen

5.1  Het wierdenlandschap
  in Groningen
”Het wierdenlandschap vind ik heel bijzonder. De ontwikkeling van het landschap 
zie je daar nog grotendeels terug. De eerste mensen vestigden zich hier vanaf de 
zesde eeuw voor Christus, op de kwelderwallen langs de kust en de oeverwallen 
van de kreken en prielen. Om hun voeten droog te houden bij de regelmatige over-
stromingen, hoogden zij hun woonplekken op. Zo ontstonden de wierden, of terpen 
zoals ze in Friesland worden genoemd. Het wierdengebied strekt zich uit van Noord 
 Groningen tot Noord Friesland. De oudste wierden hebben een ronde vorm en een 
heel herken bare verkavelingsstructuur, namelijk die van een ‘wagenwiel’.  De huizen 
en boerderijen stonden rond het centrum, waar later de middeleeuwse kerken werden 
gebouwd. Vanaf dit middelpunt lopen de wegen en kavelgrenzen radiair naar buiten 
als de spaken van een wiel. Rondom de voet van de wierde liep vaak een rondweg 
of ossengang, waarlangs de mest werd afgevoerd en de ossen naar de omliggende 
landerijen liepen. Ook in de eeuwen na Christus werden er wierden aangelegd. De 
jongste dorps wierden kenmerken zich door een wat rechthoekiger stratenpatroon. 
Naast de landbouw gingen ook handel en nijverheid een steeds belangrijker rol spe-
len, met name in de dorpen die langs belangrijke watergangen lagen. De radiale vorm 
werd dan wat minder functioneel. 

Vanaf het jaar 1000- 1100 na Christus leggen boeren steeds vaker dijken aan om zich 
te weren tegen het zeewater en de ontwikkeling van wierden kent dan geleidelijk 
een teruggang. Deze periode is het allereerste begin van de waterschappen, waarbij 
een paar boeren de koppen bij elkaar stak en afspraken maakte over het beheer van 
particuliere dijkjes. Naast de dijken, zijn ook de dijkdoorbraken heel kenmerkend voor 
dit gebied, ook wel ‘kolken’ genoemd. Met de ruilverkavelingen in de landbouw van 
de 20ste eeuw zijn veel van de karakteristieke structuren en elementen van de wierden 
verloren gegaan. Er zijn natuurlijk wierden afgegraven. Soms is ook de waterstand 
dusdanig verlaagd dat de archeologische bodemschatten van de wierde zelf verlo-
ren zijn gegaan. De kenmerkende wagenwielstructuur is soms aangetast doordat er 
een nieuwe woonwijk tegenaan is aangebouwd, er een weg dwars door de wierde 
heenloopt, er een bosje is aangeplant dat de oude lijnen van de wierde doorbreekt of 
kerkenpaden tussen de boerenplaatsen en de kerken zijn verdwenen. Het verhaal van 
de wierden wordt dan steeds minder zichtbaar. 

Draagvlak
In het project ‘Landschappelijk herstel van Wierden’ trekken we als Landschapsbeheer 
Groningen intensief op met de provincie en een groot aantal gemeenten. Het richt 
zich op behoud en herstel van de karakteristieke structuren en elementen die bij een 
wierdendorp horen en laat die richtinggevend zijn in nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen. In de praktijk betekent het dat de gemeente wierdenherstel bespreekt met 
eigenaren van wierdendorpen die een bouwaanvraag indienen. 

De wierde Eenum, 
opgeknapt in project 
Landschappelijk Herstel 
Wierden

Hans Eilert 
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wie het gegund wordt projectplannen vorm te geven. De boerenparticipatie in het 
natuur- en landschapsbeheer is erg hoog, getuige de zes bloeiende agrarische natuur-
verenigingen.

Dorpen	in	het	Groen
De niet-boeren mogen wat ons betreft wat nadrukkelijker worden betrokken bij het 
beheer van hun landschap. Dat doen we met activiteiten onder de noemer Dorpen 
in het Groen, waarbij de hele dorpsgemeenschap wordt betrokken. Tijdens de voor-
lichtingsavonden bespreken we de groenstructuur en stellen een groencommissie 
in, die zelf een plan maakt onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland. Ook 
de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer spelen een bescheiden rol 
in het gebied dat nu de status van Nationaal Landschap heeft. Landschapsbeheer 
Friesland zorgt dan voor verbinding. De Friese Wouden vormen nog een eenheid die 
zich uitstrekt van Drachten tot Dokkum. Het kleinschalige coulisse landschap is er nog 
zo gaaf. Door de dichtheid aan elementen noem ik het ook wel een ‘kamertjes land-
schap’. De ontstaansgeschiedenis, de kavelstructuren en ontginningslijnen zijn nog 
prachtig herkenbaar. De hoge dichtheid aan beplantingen brengt ook een hoge rijk-
dom aan planten- en diersoorten met zich mee. Er komen zeer zeldzame rozensoorten 
voor en de Gekraagde Roodstaart is een vogel die je nog veel ziet. Ook trekvogels 
als Kramsvogel en Koperwiek vinden er hun plekje. Omdat die hoge dichtheid aan 
elementen zich over een relatief groot gebied uitstrekt kunnen de Friese Wouden ook 
wel tegen een stootje. Het gebied is dus robuust door zijn omvang. En als je goed kijkt 
zie je ook het reliëf van de dekzandruggen en bij de pingoruïnes. De hoogteverschillen 
zijn maar klein en in Limburg zullen ze er om lachen, maar ze zijn een kwaliteit op zich 
en wij zijn er erg trots op.” 

Foppe van der Meer, Landschapsbeheer Friesland

5.2  De Noordelijke
  Friese Wouden
“Voor mij is er geen gebied zoals de Friese Wouden. Ik ben er middenin geboren in 
het dorp Drogeham. Die naam staat voor droge voeten in een natte omgeving. En 
dat is een goede karakterisering van de streek die bestaat uit dekzandruggen die 
als uitlopers van het Drents plateau in het Friese klei- en veengebied steken. Ken-
merkende elementen zijn de houtwallen, elzensingels en pingoruïnes (relicten uit 
de ijstijd die nu als kleine meertjes in het landschap zichtbaar zijn). Ondanks die 
prachtige elementen kende dit landschap na de oorlog een duidelijke periode van 
verwaarlozing. Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon men in het gebied 
het beheer van het landschap weer op te pakken. Dat gebeurde vooral in de vorm van 
werkgelegenheidsprojecten. In die tijd werkte ik bij de gemeente Achtkarspelen aan 
een groenbeheerplan. Hoe belangrijk het landschap voor deze gemeente nu weer is 
blijkt uit het logo, waarin een houtwal is opgenomen. 

Succesvolle	regeling
De houtwallen in de Friese Wouden zijn uniek en worden dykswâlen genoemd. Ze 
zijn veel smaller en steiler dan andere houtwallen in Nederland. Er is nog circa 225 km 
van bewaard gebleven. Begin jaren tachtig kwam de ROL, een regeling die het beheer 
en onderhoud door grondeigenaren zelf subsidieerde. Die regeling is zeer succesvol 
geweest en voor ons een belangrijk instrument om met de boeren samen te wer-
ken. Landschapsbeheer Friesland heeft in die periode dan ook veel herstelplannen 
opgesteld, waarmee het achterstallig onderhoud van de elzensingels kon worden 
aangepakt. Door de introductie van de ROL gingen boeren het beheer van de land-
schapselementen zelf oppakken. Tegenwoordig is dat voor veel éénmansbedrijven 
bijna niet meer mogelijk en is de trend dat de uitvoering wat meer wordt uitbesteed. 
Doordat de verantwoordelijkheid nog wel bij de boeren zelf ligt, blijft hun betrokken-
heid gewaarborgd. 

Integrale	landinrichting
Wat het gebied ook bijzonder maakt, is de landinrichting. Doordat die hier relatief 
laat op gang kwam, is die veel integraler opgepakt en veel minder puur gericht op 
landbouwproductie dan in veel andere landinrichtingsprojecten in Nederland. Met 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) heb ik daarvoor landschapsplannen opgesteld, 
waarvan Landschapsbeheer Friesland vervolgens de directievoering deed bij de uit-
voering. Ook zijn we bezig met kavelruil binnen gebiedsontwikkeling. Het is best lastig 
om daarbij een landschappelijke plus te realiseren en ik maak er veel werk van om 
met boeren afspraken te maken over de inrichting van het landschap. In feite zit ik 
namens Landschapsbeheer Friesland bij het gehele proces van de landinrichting, van 
de voorkant tot aan de achterkant. Landschapsbeheer Friesland kan die rol goed op 
zich nemen, omdat het geen boerenorganisatie is en ook geen overheid. Onze priori-
teit ligt bij het landschap, maar we hebben er begrip voor dat bedrijven zich moeten 
kunnen  ontwikkelen. Daarom zijn we voor de boeren een gerespecteerde  partij aan 
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honoreren. We hebben gekeken naar wie op een vitale positie zit en boeren prioriteit 
gegeven. Aanmelders die dan nog overbleven, houden we op de hoogte via onze 
nieuwsbrief en ondersteunen we door plantgoed aan te leveren en adviezen over 
hun erf en terrein. Het omgevingsproject wordt grotendeels betaald met provinciaal 
geld en in iets mindere mate uit bijdragen van de gemeente. Verdere financiering 
voor vervolgbeheer komt vanuit de Nationale Postcode Loterij via Landschapsbeheer 
Drenthe en uit sponsoring ter plaatse, zoals van de lokale Rabobank. 

Er zijn verschillende groepen actief in een omgevingsproject. Op de informatieavon-
den zetten we al werkgroepen op met enkele boeren en particulieren. De werkgroepen 
voeren onderdelen van het plan uit, zoals het aanleggen van een ommetje. Andere 
zeer belangrijke groepen voor de omgevingsprojecten zijn de landschapsbrigades. 
Dit zijn groepen vrijwilligers die, begeleid door Landschapsbeheer Drenthe, werk-
zaamheden uitvoeren zoals het bestrijden van bospest en het snoeien van hoog-
stamfruitbomen. De landschapsbrigades bestaan uit bewoners van de dorpen, vaak 
ook met scholieren die een dagje komen helpen. Voor de Heerlijkheid Ruinen hebben 
we nu twee brigades en een derde is in oprichting. Verder zijn er de gezamenlijke 
werkdagen waarvoor iedereen zich aan kan melden. Dan planten we aan of doen we 
knot- en zaagwerkzaamheden. We hanteren daarbij de regel dat wie zaagt het hout 
mag houden voor de open haard. Het beheer van het landschap is dan geen last maar 
een lust geworden.”

Sibert Hoeksma, Landschapsbeheer Drenthe

5.3  Omgevingsprojecten
  in Drenthe
“Landschapsbeheer Drenthe werkt momentaal aan zeven omgevingsprojecten. Die 
van de Heerlijkheid Ruinen was de allereerste. We begonnen in het dorp Hees. Vervol-
gens hebben we dat uitgebreid naar de dorpen Oldenhave, Echten, Ansen, Leeuwte-
Engeland en Armweide. Het zijn kleine typisch Drentse dorpen met iets meer dan 
tien tot enkele honderden inwoners. Ze liggen in een esdorpenlandschap met een 
fijnmazig netwerk van houtwallen en heggen. De omgevingsprojecten gaan uit van 
participatie van de bewoners. De boeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep en 
we willen dat minimaal driekwart van hen meedoet. Omdat ik ook de SOL (Subsidie 
Onderhoud Landschapselementen) uitvoer heb ik al veel contacten met hen en kan ik 
de interesse en het draagvlak van tevoren al peilen. Als dat goed zit gaan we naar de 
gemeente met een voorstel. Zij wordt de opdrachtgever en samen met de provincie 
financier van dergelijke projecten. 

Aan	de	keukentafel
We sluiten met onze voorstellen aan bij het beleid van de gemeente (Landschaps-
ontwikkelingsplan) en de provincie (Provinciaal Meerjarenplan). De provincie toetst 
het omgevingsproject via een regiocommissie. Een omgevingsproject begint met 
het opstellen van een plan van aanpak dat we samen met de gemeente, in dit geval 
De Wolden uitwerken tot een toetsingskaart. Zo’n kaart gaat uit van de historische 
context, de huidige kwaliteit van het landschap en wat je in het landschap wilt her-
stellen. Hiervoor gebruiken we historische kaarten, aangevuld met beleidskaarten en 
inventarisaties. Zo letten we op gewenste ecologische verbindingszones. Al heel snel 
organiseren we in de dorpen informatieavonden, meestal één bij een boerenvereni-
ging en één voor dorpsbelangen. Vervolgens gaan we in gesprek met de bewoners 
en bespreken de ideeën bij hen aan de keukentafel. We proberen zoveel mogelijk te 
realiseren zonder functiewijzigingen. Met iedere deelnemende grondeigenaar wordt 
een werkplan opgemaakt dat hij ondertekent. Alle werkplannen samen vormen het 
uiteindelijke omgevingsplan. Dit plan wordt dus door de bewoners zelf gemaakt. 
Hierin nemen we grootschalig onderhoud en aanleg van landschapselementen op. 
Het reguliere onderhoud zit hier niet bij in, maar het mooie is dat we dit vaak al voor 
een groot deel kunnen afdekken met de SOL. Voor de Heerlijkheid Ruinen betrof dit 
circa de helft. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijk. Vooral voor boeren is dat 
belangrijk. Dan kunnen zij het in hun bedrijfsvoering opnemen. Bovendien is het een 
garantie voor goed uitgevoerd beheer. Zo blijft de ondergroei van houtwallen in stand. 

Overschreven
Van de grond is circa tweederde in eigendom van de agrariërs en de rest is van parti-
culieren zonder boerenbedrijf, onder wie een enkele landgoedeigenaar met pachters. 
Ongeveer de helft van deze particulieren komt uit de Randstad en is hierheen getrok-
ken om te genieten van het mooie Drentse landschap. Voor Ruinen was de animo van 
grondeigenaren om mee te doen zo groot dat we niet alle 200 aanmeldingen konden 
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boeren contracten af. Over de vergoedingen gaan we overigens niet meer individueel 
onderhandelen. Die zijn vastgesteld op basis van de ingeschatte inspanningen, afge-
zet tegen offertes van lokale aannemers. Uitgangspunt is dat de aannemer het voor 
deze bedragen kan doen. De vergoedingen laten we ook zoveel mogelijk aansluiten 
bij de Subsidieregeling voor Natuur en Landschap (SNL) om rechtsongelijkheid te 
voorkomen. We maken in principe afspraken voor twintig tot dertig jaar. Voor die 
termijn reserveren we dan ook het geld. Aangezien volgens EU voorschriften over-
eenkomsten niet mogen worden aangegaan voor een periode langer dan zeven jaar, 
knippen we de contracten op in termijnen. Na elk blok wordt het contract getoetst 
aan de dan geldende normen vanuit Brussel. We hanteren het principe ‘wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt’ om daarmee druk op de ketel te houden en zo vooral de 
meest betrokken mensen binnen te halen. Want er is onvoldoende geld om alles te 
kunnen financieren. Landschap Overijssel doet het contractbeheer en de uitbetaling 
gaat via het Nationaal Groenfonds. Dat is een betrouwbare partner die werkt binnen 
het systeem van Financiering van decentrale overheden (Fido).

In Salland zijn vooral hoogstamboomgaarden en heggen belangrijke landschap-
selementen. Nazorg en begeleiding blijven belangrijke aandachtspunten. De oude 
generatie boeren, die de beheerwerkzaamheden goed kennen, is aan het verdwijnen. 
De nieuwe boeren hebben die kennis steeds minder en hebben veel vragen over hoe 
ze het moeten doen. We zien dat de boeren met steun van de agrarische natuurver-
eniging het steeds nadrukkelijker oppakken en meenemen in hun verhaal. Dat is een 
langzaam proces, maar je hoort steeds meer reacties zoals ‘ je kunt het niet maken 
om hier niet aan mee te doen’.”  

Eibert Jongsma, Landschap Overijssel

5.4  Groenblauwe diensten
  in Overijssel
“Onze rol, als Landschap Overijssel, ligt vooral in het aanjagen en tot uitvoering bren-
gen van het systeem van groenblauwe diensten. Dit doen we via de Stichting Groene 
en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO). In deze stichting werken we samen met 
Natuurlijk Platteland Oost, de koepel van agrarische natuurverenigingen. Door deze 
samenwerking wordt kennis over het landschap en financiering (Landschap Overijs-
sel) gecombineerd met lokaal netwerk (Agrarische Natuurverenigingen). Vanuit de 
stichting stimuleren en faciliteren we groene en blauwe diensten en indien gewenst 
zorgen we voor de uitvoering door een landschapsfonds op te richten. Vanuit een 
landschapsfonds belonen we grondeigenaren om tegen een reële vergoeding het 
onderhoud van hun landschapselementen duurzaam op te pakken. Daarmee geven 
we handen en voeten aan het beleid van gemeenten en provincie. 

Dienstenbundel
De provincie Overijssel heeft een forse pot geld voor cofinanciering beschikbaar 
gesteld. Voor de hele provincie gaat het om dertig tot veertig miljoen euro, waarbij 
eenzelfde bedrag uit de regio’s op tafel moet komen, inclusief privaat geld. Salland 
is hiervan een goed voorbeeld. Hier hebben we ons in eerste instantie gericht op 
het beschikbaar maken van dit geld uit het gebied. Daarom heb ik veel één-op-één 
gesprekken gevoerd met ambtenaren en uitleg gegeven aan de raden van Deventer 
en Olst-Wijhe. Voor Salland is een projectplan gemaakt door adviesbureau Eeler-
woude. Wij hebben dit ondersteund met onze kennis en ervaring. Het projectplan is 
een vertaling van het landschapsontwikkelingsplan dat de gemeenten gezamenlijk 
hadden opgesteld naar concrete diensten. Vervolgens is met de kennisinput van Land-
schap Overijssel een dienstenbundel opgezet. Hierin hebben we voor Salland tien 
tot vijftien landschapselementen opgenomen. Ons kader daarvoor was de Catalogus 
Groenblauwe diensten, de met de EU afgestemde lijst van werkzaamheden en de 
maximaal hiervoor uit te keren vergoedingen. In de dienstenbundel zijn nadere werk-
zaamheden en voorwaarden aangegeven, zoals het afzien van spuiten en branden en 
het gebruik van duurzame materialen. Om nog enige focus aan te brengen hebben we 
ook per landschapstype een landschapselement als ambassadeur benoemd. Daarna 
is op een rijtje gezet wat er aan landschapselementen is en wat het beheer daarvan 
aan kosten met zich mee brengt. Ook mogelijke aanleg en herstel zijn hierin meege-
nomen. Als derde punt hebben we de organisatie en uitvoering uitgewerkt. Dat kwam 
neer op het oprichten van een landschapsfonds en de stichting Kostbaar Salland. 

Langdurige contracten
De districtsmedewerker van Landschap Overijssel en sinds kort ook de coördinator 
van de agrarische natuurvereniging gaan met het projectplan en de dienstenbundel 
de eigenaren van landschapselementen langs. Met de eigenaren worden de mogelijk-
heden en de aangeboden vergoedingen doorgepraat aan de keukentafel. Zij bereiden 
de contracten voor en het bestuur van de Stichting Kostbaar Salland sluit met de 
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in de toekomst deel uitmaken van een Veluwse Randmeerroute en is nu al goed 
begaanbaar voor wandelaars, mede door de duurzame halfverharding die is gebruikt. 
Langs het pad is een kruidenrand aangelegd en zijn knotbomen en een elzensingel 
geplant, zodat ook de ecologische waarde is verhoogd. Bij de uitwerking is aangeslo-
ten bij het aanleggen van landschappelijke beplanting langs de Kamperdijk. Om het 
initiatief en andere projecten bij een breed publiek bekend te maken heeft de Stichting 
Landschapselementen Elburg, samen met ons en met steun van de gemeente en pro-
vincie, in augustus 2010 een informatiemarkt met excursies in Elburg georganiseerd. 
De markt haalde veel lokale publiciteit en er kwamen enkele honderden mensen op af. 
Het vernieuwde natuurpad is vrijdag 6 mei geopend door wethouder Boukema van de 
gemeente Elburg. Het is echt een resultaat van de Elburgers voor de Elburgers en een 
mooi voorbeeld van bewoners die zelf initiatief nemen en dat tot uitvoering weten te 
brengen. Daarmee past het uitstekend in het concept van Levend Landschap Veluwe, 
waarbij een bottom-up aanpak en de ideeën van de bewoners zelf centraal staan. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland speelt hierbij een belangrijke verbindende rol. 
We brengen bewoners en overheden bij elkaar, verbinden lokale kennis met andere 
ervaringen en zorgen dat goede ideeën een plek krijgen in degelijke plannen. En, heel 
belangrijk, het is een duurzame manier van werken, omdat het beheer via de initia-
tiefnemende bewoners is gezekerd. Bovendien zorgt het dat beleid van gemeente 
en provincie wordt omgezet in resultaten en levert het veel draagvlak op bij andere 
burgers die niet direct betrokken zijn. Die kunnen door het nieuwe natuurpad weer 
volop genieten van het landschap bij hen in de buurt.”

Martijn Grievink, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

5.5  Levend Landschap
  in Gelderland
“Onder de noemer Levend Landschap Veluwe werken wij, als Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, hard aan het versterken van de kwaliteiten van het Nationaal 
Landschap Veluwe met behulp van bewoners en lokale partijen. Om het draagvlak 
te versterken hebben we het idee bedacht om een prijsvraag uit te schrijven voor 
burgerinitiatieven die iets met het landschap willen. Een van de zes winnaars van die 
prijsvraag was het initiatief van de Stichting Landschapselementen Elburg om een 
voormalig kerkenpad te herstellen in Elburg Noord, tussen het Veluwemassief en de 
kust van de voormalige Zuiderzee. Het project betreft het grondig reconstrueren van 
een verwaarloosd pad tot een 385 m lang natuurpad. Net als de andere vijf winnaars 
kreeg dit initiatief financiële ondersteuning van de provincie om hun idee daadwerke-
lijk uit te voeren. Dit bedrag is verhoogd met bijdragen van de gemeente en geld van 
de Nationale Postcode Loterij via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Grote	achterban
Hiermee kun je dan echt iets doen en in feite is het ook voor overheden een goedkope 
manier om beleid te realiseren. Je maakt optimaal gebruik van de kennis en inzet 
van lokale bewoners. De Stichting Landschapsbeheer Elburg bestaat uit zo’n veertig 
enthousiaste en gedreven mensen. De groep kent jongeren, ouderen, burgers en 
boeren en heeft een breed draagvlak en een grote achterban. Zo voeren scholieren 
ook maatschappelijke stages uit bij de stichting. Namens Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland zorg ik voor ondersteuning en coaching bij het organiseren en uitvoeren. 
Dat doen we ook bij veel andere burgerinitiatieven in Gelderland. De werkgroep in 
Elburg heeft overigens veel zelfstandig uitgevoerd door hun uitvoeringservaring, 
gebiedskennis en goede contacten met de gemeente. 

Een van de voorwaarden voor de toekenning van de prijs was dat het initiatief in 
de structuur van een landschappelijk kader moet passen. Dat betekent dat er een 
landschapsversterkingsplan wordt opgesteld. Dit is een sterk uitvoeringsgericht plan, 
gericht op een begrensd gebied, waarin ook andere initiatieven en uitvoeringsideeën 
concreet zijn uitgewerkt. In het plan van Elburg Noord zijn in totaal veertien initi-
atieven opgenomen met doel, kosten, beoogde dekking daarvan en de trekker van 
het betreffende initiatief. De lokale groep is hier erg blij mee, want het geeft hen de 
mogelijk om met dit plan naar uitvoerders en financiers te gaan. Het is een degelijk 
plan waar ze lange tijd mee uit de voeten kunnen. Hierdoor is ook de relatie gelegd 
met andere initiatieven in Elburg Noord, zoals die voor natuurontwikkeling en land-
schappelijke inpassing van een bedrijventerrein aan de Kamperdijk.

Ecologische	waarde
Het idee voor het natuurpad Tempelweg/Melksteeg bestond al langere tijd en door 
Levend Landschap kan het nu worden gerealiseerd. Het oude pad was nog aan wezig, 
maar grotendeels dichtgegroeid met bramen en wilgen. Het nieuwe natuurpad gaat 
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De mensen van deze lijst worden persoonlijk benaderd door de interviewvrijwilligers, 
die hen toestemming vragen voor het gesprek en het gebruik ervan. Op dat moment 
beoordelen de vrijwilligers of de te interviewen personen voldoende in staat zijn om 
een gesprek te kunnen voeren. Vaak gaat het immers om mensen op vergevorderde 
leeftijd. De plaatselijke gemeenschap interviewt zichzelf. De ‘Oral History’  activiteiten 
van Landschapsbeheer Flevoland financieren we met gelden van het (Europese) 
 Leader programma, de Nationale Postcode Loterij en de Provincie  Flevoland. De 
 reacties op ‘Oral History’ zijn enthousiast, zowel van bewoners, overheden als pers. 
Zo belde Omroep Flevoland me spontaan op, om te kijken hoe zij er aandacht aan 
kunnen besteden.”

Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland

5.6  Oral History
  in Flevoland
“We moeten snel zijn, want er zijn steeds minder mensen die hebben meegemaakt 
hoe Flevoland begon. En dat is wat we willen weten, liefst uit de eerste hand, om het 
door te kunnen vertellen aan alle Flevolanders. Al in 1999 werd de noodzaak onder-
kend om dit onderwerp op te pakken en dat is wat we als Landschapsbeheer Flevo-
land nu doen met de activiteit ‘Oral History’. De verhalen leggen we vast. Hiervoor 
interviewen vrijwilligers mensen die betrokken waren bij de inpoldering. De nadruk 
in de gesprekken ligt op natuur en landschap. De opnames worden gemaakt met 
professionele audioapparatuur. De vrijwilliger maakt een letterlijk verslag ‘de trans-
scriptie’. Vervolgens maakt een redactievrijwilliger een selectie van de belangrijkste 
fragmenten. Bij een aantal interviews worden ook video-opnamen gemaakt. Hierbij 
werken we samen met Flevo Lacus, een vrijwilligersclub gespecialiseerd in video.
 
Nieuw	Land
Landschapsbeheer Flevoland begeleidt de vrijwilligers en denkt mee over de inhoud 
van de interviews. De resultaten geven we door aan Nieuw Land, het museum, archief 
en studiecentrum, dat een website beheert waarop allerlei interviews in het kader 
van ‘Oral History’ gepubliceerd worden. Nieuw Land archiveert de transscripties en 
audio- en video-opnamen, die beschikbaar zijn voor andere activiteiten zoals nader 
onderzoek of tentoonstellingen. Landschapsbeheer Flevoland maakt hiervan gebruik 
voor de tentoonstelling ‘Reizend Landschap’. Nieuw Land levert ook inhoudelijke 
ondersteuning. Naast publicatie op de website van Nieuw Land zullen de interviews 
ook beschikbaar komen als boekje en als DVD (www.flevolandsgeheugen.nl).

Landschapsbeheer Flevoland beschikt over 25 vrijwilligers die interviews kunnen afne-
men en één redactievrijwilliger. Zij hebben gereageerd op een oproep. De vrijwilligers 
zijn vertrouwd met het werken met de apparatuur en taalvaardig. Landschaps beheer 
Flevoland voert hiertoe een voorgesprekje met kandidaten die zich aanmelden. Daar-
naast doorlopen alle vrijwilligers een tweedaagse training, die gegeven wordt door 
een gespecialiseerd bureau. Het aardige is dat dit heel andere vrijwilligers zijn dan de 
klassieke doevrijwilliger die gespecialiseerd is in beheeractiviteiten, zoals het knotten 
van bomen.

Pioniers
Uit eigen onderzoek en contacten van Landschapsbeheer Flevoland en haar vrijwilli-
gers is een lijst opgesteld met interessante kandidaten om geïnterviewd te worden. 
Dit zijn mensen die de pioniertijd van de huidige provincie Flevoland hebben meege-
maakt. Het project concentreert zich op de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. 
We hebben plannen om de activiteiten uit te breiden naar Zuidelijk Flevoland. Gezocht 
is naar mensen die bijvoorbeeld als boer, jachtopziener of werknemer van de RIJP 
(Rijksdienst IJsselmeerpolders) betrokken waren bij de inpoldering in een periode tot 
vijf jaar na de gronduitgifte. Of mensen die als kind de eerste jaren hebben ervaren. 

Lodewijk van Kemenade
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Loterij. Financiering voor het beheer is vaak een stuk lastiger, maar ook dat weten we 
voor elkaar te krijgen. Met het aanleggen van de Klompenpaden pakken we ook het 
landschap aan. Langs de route herstellen we oude, kleine landschapselementen zoals 
hoogstamboomgaarden. Ook leggen we bijvoorbeeld heggen aan, die tevens dienen 
om eigenaren wat af te schermen van al te nieuwsgierige wandelaars. Op grotere 
schaal koppelen we de Klompenpaden aan hernieuwde contacten met eigenaren die 
we benaderen voor erfadviezen en herstel en aanleg van kleine landschapselementen. 

Klompenpadenmenu
Het is leuk om te merken dat Klompenpaden het imago van de agrarische sector 
enorm versterken. Ook de lokale economie krijgt een impuls: restaurants, cafés 
maar ook verbrede landbouwpraktijken zoals boerencampings en landwinkels. In de 
informatievoorziening en PR speelt de recreatiesector een belangrijke rol. Zo zorgen 
we ervoor dat bij ieder startpunt in een café of restaurant folders kunnen worden 
gekocht. Er zijn al restaurants die een speciaal ‘Klompenpadmenu’ serveren. Ik ben er 
heel trots op dat we samen met zoveel lokale betrokkenen nu al 36 Klompenpaden 
hebben, met in totaal meer dan 400 km wandelmogelijkheden. Hiervoor zijn maar 
liefst circa 250 vrijwilligers actief. We zijn erin geslaagd landschap, beleving en lokale 
initiatieven aan elkaar te koppelen. Klompenpaden is een merk geworden en veel 
mensen herkennen het.”

Evelien Kenbeek, Landschap Erfgoed Utrecht

5.7  Klompenpaden
  in Utrecht
“Het fenomeen van de Klompenpaden is in december 2002 begonnen met het Schut-
pad bij Leusden. De aanleg van dat pad bleek een groot succes en er kwam vraag naar 
steeds meer routes. Het begint met mensen die bij ons komen en weten dat er een 
oud kerkpad of ander historisch pad in hun omgeving loopt dat verwaarloosd en niet 
meer toegankelijk is. Ze vragen dan of wij niet kunnen regelen dat dit pad weer in ere 
wordt hersteld. Wij zorgen voor overleg met de grondeigenaren en partijen uit de 
streek en zoeken contact met de provincie Utrecht en andere mogelijke financiers. 
Soms komen ook boeren zelf of een agrarische natuurvereniging naar ons toe. Veel 
boeren hebben ook drempelvrees, maar die weten we toch te overtuigen door de 
overlast tot een minimum te beperken onder meer door voorzieningen aan te bren-
gen die brommers en fietsers weren. Verder zijn de Klompenpaden verboden voor 
honden. De boeren krijgen een jaarlijkse vergoeding van circa 0,80 euro per meter. 
Daarvoor spreken we met ze af dat zij de paden begaanbaar houden door af en toe 
te maaien en eventuele kuilen te dichten. Bij de vergoeding is ook rekening gehouden 
met enige opbrengstderving. Het overige onderhoud gebeurt door vrijwilligers. Zij 
lopen de paden regelmatig na, controleren de markeringen en verwijderen zwerf-
afval. Het zijn mensen die in de dorpen wonen en vaak zelf ook fanatieke wandelaars 
zijn. Je ziet hiervoor nieuwe groepen ontstaan, die de paden adopteren. We bena-
deren deze vrijwilligers in eerste instantie via bestaande kanalen zoals knotgroepen 
en IVN. Daarnaast levert een oproep in een lokale krant veel nieuwe vrijwilligers op. 
Mensen melden zich ook spontaan aan via de website. 

Boerenland
Landschap Erfgoed Utrecht heeft samen met Stichting Landschapsbeheer  Gelderland 
het Steunpunt Klompenpaden opgericht. Zelf ben ik voor dat steunpunt een ‘Klompen-
padcoördinator’. Klompenpaden zijn rondjes van 5 tot 15 km lang. We stellen hoge 
eisen aan de paden. Dat betekent dat een groot deel er van onverhard moet zijn, 
door boerenland moet lopen en historische paden opnieuw worden opengesteld. Bij 
dat historische kan het gaan om oude kerkpaden, schoolpaden of jaagpaden. Verder 
vinden we het belangrijk dat er landschappelijk veel te beleven is en dat de wandelaars 
informatie krijgen over wat ze onderweg zien. De paden worden intensief bewan-
deld door mensen uit de omliggende dorpen zelf, die vaak ’s avonds nog een rondje 
lopen. Maar ook toeristen weten de paden te vinden. Steeds meer mensen maken er 
een sport van om alle paden gelopen te hebben. Er zit duidelijk groei in het aantal 
wandelaars. Op dit moment schat ik het aantal wandelaars op een kwart miljoen per 
jaar voor alle Klompenpaden. Onze website www.klompenpaden.nl helpt hen daarbij 
prima op weg. 

Kleine	landschapselementen
Voor de aanleg van Klompenpaden bestaan er financieringsmogelijkheden bij de pro-
vincie en gemeenten. Ook stellen we gelden beschikbaar van de Nationale Postcode 
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provinciale  ecologische verbindingszone. Samen met de gemeente, lokale onder-
nemers,  Stichting de Bovenlanden en beheerders van het Amsterdamse Bos hebben 
we ideeën ontwikkeld om het gebied duurzaam te vergroenen en de beleefbaarheid 
en bereikbaarheid te vergroten. 

Stelling
De derde locatie ligt aan de rand van Beverwijk, vlak naast de Bazaar, beter bekend 
als de zwarte markt. Aan de andere zijde ligt een grote afvalberg die wordt ingericht 
als recreatiegebied met fietsroutes. Het gebied is een soort niemandsland. Als schar-
nierpunt in het gebied ligt het fort aan de Sint Aagtendijk, een middeleeuwse dijk die 
later onderdeel werd van de Stelling van Amsterdam. Deze dijk is bij de uitbreiding 
van Beverwijk en de aanleg van de snelweg A9 grotendeels bewaard gebleven en 
heeft de potentie om stedelijk gebied te verbinden met het landschap. We hebben 
de mensen om tafel gekregen die het gebied gebruiken, zoals een vertegenwoordiger 
van de bazaar en een biologische boer. Het was superleuk om te zien hoe deze par-
tijen de uitdaging voor de gebiedsontwikkeling gezamenlijk opnamen. De gemeente 
was al bezig met beplantingen verbeteren en barrières overbruggen. Maar functies 
verbinden gebeurde nog niet. Dat verbinden is dankzij het project nu wel op gang 
gekomen. Het is geweldig te merken dat wij als landschapsbeheerders het verschil 
kunnen maken door pro-actief op te treden en partijen uit zeer uiteenlopende hoeken 
bij elkaar te brengen en om te zien hoe deze partijen vervolgens zelf doorgaan met 
het beter bereikbaar en beleefbaar maken van stad en landschap.” 

Mireille Dosker, Landschap Noord-Holland

5.8  Stad en landschap
  in Noord-Holland
“Eind 2009 deed het stimuleringsfonds voor de Architectuur een oproep hoe de 
verbinding tussen stad en landschap tot stand kan worden gebracht. Als Landschap 
Noord-Holland hebben we het motto ‘natuur dichtbij’; dicht bij mensen wel te ver-
staan, dus die oproep prikkelde ons zeker. Wij werkten al samen met DS landschaps-
architecten en besloten met hen gehoor te geven aan die oproep. Als derde partner 
hebben we Wingender Hovenier Architecten erbij gehaald, een stedenbouwkundig 
bureau. Gedrieën hebben we begin 2010 een voorstel ingediend. Na twee selecties 
bleken we tot de uiteindelijk zes voorstellen te horen die hun project met steun van 
het fonds mochten gaan uitwerken.

Ons project richt zich op drie locaties, die met elkaar gemeen hebben dat ze gesitueerd 
zijn op de rand van of dicht bij Amsterdam: Aalsmeer, Halfweg en Beverwijk. Op die 
locaties hebben we veldateliers georganiseerd waarmee we mensen bij elkaar brach-
ten die elkaar anders nooit zouden hebben opgezocht. In Halfweg, waar een nieuw 
station is gepland, hebben we een tent opgezet, waarin we beheerders, gemeente, 
plaatselijke ondernemers, vertegenwoordigers van het recreatieschap, gebruikers en 
de opdrachtnemer van Pro-Rail met elkaar in contact brachten. Dat samenkomen 
bleek een enorme meerwaarde op te leveren en we hebben die mensen echt aan het 
denken gezet. 

In Halfweg richtte de aandacht zich op de inrichting rond het station en de openin-
gen naar het landschap. Hierbij is ook de herinrichting van de oude suiker fabriek tot 
Sugar City meegenomen. In de voormalige silo’s worden nu bedrijven gehuisvest en 
een hoge kalkoven zal als uitkijktoren worden ingericht. Door dat uitzicht overstijg 
je de harde barrière die gevormd wordt door de snelweg en de spoorlijn die Halfweg 
afsnijden van het natuur- en recreatiegebied. Ook de bewegwijzering voor fietsers 
en wandelaars wordt aangepakt, zodat de natuurgebiedjes de Batterij en het Spaarn-
wouderveen beter beleefbaar worden. Duidelijk is geworden dat Halfweg het waard 
is om op de kaart gezet te worden, niet meer als die plaats halverwege Amsterdam 
en Haarlem, maar om de eigen waarde(n). De gemeente trekt nu een vervolgtraject 
met verdere uitvoering.

Mooie	opening
In de gemeente Aalsmeer liggen de cultuurhistorisch zeer waardevolle ‘Bovenlanden’, 
middeleeuwse veenverkavelingen met deels zeer hoge natuurwaarden, tussen de 
Haarlemmermeerpolder, Schinkelpolder, Oosteinderpolder en Westeinderplassen. 
Omdat we in het project buiten vaste kaders, zoals bestemmingsplanprocedures, 
konden werken, waren we in staat de langzaam gegroeide impasse in de ruimte-
lijke ordening te doorbreken en een opening te creëren. De Bovenlanden hebben te 
lijden van een sterke verrommeling en versnippering. Verder ligt hier een opgave 
voor meer natuur, die verband houdt met de ontwikkeling van de Groene As, een 
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Keuzes	maken
Het is zeker niet zo dat we altijd meegaan met de wensen van de bewoners. Voor ons 
is de leidraad de landschappelijke kwaliteit en we bespreken dat met bewoners door 
het verhaal en de betekenis van de historie en de ruimtelijke context te vertellen. We 
zoeken altijd de landschappelijke oplossing. Je ziet vaak wel verschillen van mening 
tussen bijvoorbeeld agrariërs en burgers. Waar de boeren toch vooral de nadruk leg-
gen op het perspectief van hun bedrijfsvoering, waarbij keuzes vaak worden gemaakt 
op basis van de kosten, roept dit soms weerstand op bij burgers. Ook merk je verschil 
tussen nieuwe bewoners en mensen die in het gebied geboren en getogen zijn. Die 
laatste groep heeft veel begrip voor ontwikkelingen die moeten plaatsvinden en zal 
niet snel procedures opstarten. De nieuwkomers zijn veel fanatieker als het aankomt 
op het beschermen van karakteristieke elementen. De gesprekken leiden daarom 
zeker niet altijd tot consensus. Het is voor ons wel essentieel dat de gesprekken en 
discussie ook tot uitvoering leiden. 
Bewoners kunnen voor de realisering van hun plannen gebruik maken van de gratis 
individuele adviezen van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Ook bij de realisering van 
de aanplant en het onderhoud bieden we ondersteuning. Bij dat laatste wordt, naast 
de subsidie die we ervoor zoeken, wel een eigen bijdrage gevraagd. In het project 
wordt het achterstallig onderhoud aangepakt, zodat de bewoners vervolgens zelf het 
reguliere onderhoud weer kunnen oppakken. We organiseren nu ook gezamenlijke 
werkdagen die de saamhorigheid binnen de linten sterk vergroten. Het is prachtig 
om te zien hoe een nieuw bewustzijn over het landschap groeit en wordt vertaald in 
actief meedoen. Verschillende bewoners die aan de projecten hebben meegedaan 
vertelden me dat ze nu echt met heel andere ogen naar het landschap kijken.”

Maurice Kruk, Landschapsbeheer Zuid-Holland

5.9  Groene bebouwingslinten  
  in Zuid-Holland
“Bebouwingslinten zijn soms kilometerslange stroken van vaak eeuwenoude boer-
derijen en andere woonhuizen met kenmerkende elementen zoals knotbomen, 
hoogstamboomgaarden, geriefbosjes en karakteristieke erven. Tussen de bebouwing 
door is er uitzicht op de uitgestrekte weilanden. Voor het landschap van het Groene 
Hart zijn de bebouwingslinten een essentieel onderdeel. Als Landschapsbeheer Zuid-
Holland zijn we projecten in zes van deze linten gestart om de bewoners actief bij het 
beheer te betrekken. Dit doen we door met hen het gesprek aan te gaan op bewoners-
avonden, cursussen en workshops, excursies te organiseren en natuurlijk samen met 
hen het onderhoud op te pakken. 
Toen we begonnen met deze projecten organiseerden we avonden waar we alles 
volkomen open lieten. Dat leidt vooral tot wat anderen zouden moeten doen. Mensen 
vinden het lastig te bedenken wat ze zelf kunnen doen. Daarom werken we nu vooral 
met een vorm waarin we voorbeelden aanreiken om los te komen. Zo gebruiken we 
het thema toegankelijkheid en stellen vragen over toeritten, bruggen en hekwerken. 
Ook vragen we wat bewoners mooi vinden en karakteristiek en wat ze missen; dingen 
die er vroeger wel waren maar nu verdwenen zijn. We geven presentaties met voor-
beelden en laten ontwikkelingen zien met grote silo’s en tuinen met coniferen, zonder 
daar een waardeoordeel over uit te spreken. Dit brengt de discussies op gang en die 
leiden vaak tot verrassende ontdekkingen. Bijvoorbeeld het besef dat onderhoud en 
beheer veel werk betekenen. Ik krijg dan reacties als ‘ik had me nooit gerealiseerd dat 
er gezaagd moet worden om een geriefbosje in goede staat te houden’. 

Intermediair
Na een bewonersavond geven mensen zich op voor workshops of excursies die we 
organiseren om de waarden van de bebouwingslinten te laten zien. Die waarden 
staan onder druk door verschillende ontwikkelingen zoals verdichting door extra 
bebouwing en verrommeling door ondoordachte beplanting en verwaarlozing. Dat 
is een sluipend proces. Natuurlijk zijn niet alle ontwikkelingen negatief en we wil-
len de positieve juist ondersteunen. Via deze projecten zien we dat gemeenten ook 
moeite doen voor extra financiële ondersteuning. Hoewel er veel diversiteit is onder 
de bewoners van de bebouwingslinten kent men elkaar redelijk goed. Er zijn mensen 
die al generaties lang in het bebouwingslint wonen, er zijn nieuwe vestigers en er 
zijn boeren. Die laatste groep wordt echter steeds kleiner. In het project zouden we 
graag een wat grotere vertegenwoordiging van de boeren zien. Daarom betrekken 
we ook de agrarische natuurverenigingen bij de projecten. We zijn nu actief in de 
bebouwingslinten in Reeuwijk, Berkenwoude, Koudekerk, Leerdam, Stolwijk en Lei-
muiden. En in al die linten zie je dat we erin slagen de verbinding tussen bewoners 
en gemeente te maken. Zo stellen bewoners in Leerdam een visie op die gebruikt 
wordt als input voor het landschapskader van de gemeente. Landschapsbeheer Zuid-
Holland is zo in staat om problemen bespreekbaar te maken en waar dat aan de orde 
is bemiddelaar te zijn tussen bewoners en gemeenten. 

Bebouwingslint in de 
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meidoornhaag  opnieuw aangeplant, of worden er weer hoogstamfruitbomen 
geplant bij het huis. Voor zover mogelijk, grijpen we altijd terug op hoe de inrichting 
van de huisweide vroeger was. Dus wanneer de poel rechts achter de schuur lag, dan 
kijken we of we dezelfde plek kunnen gebruiken. 

De eigenaren betalen 50 procent van de kosten van plantmateriaal en beschermings-
materiaal, de andere 50 procent komt uit het project. SLZ maakt voor de eigenaar 
kosteloos het ontwerp en doet de beplanting. Als bewoners willen, is het natuurlijk 
leuk wanneer zij zelf meehelpen met het aanplanten. Dat scheelt hen ook in de kos-
ten, want dat gaat dan af van hun eigen bijdrage. Wat opvalt, is dat heel veel mensen 
willen meedoen met dit project. Het is echt een succes. Je ziet het verschil duidelijk als 
je langs de erven rijdt. Vaak werkt de reclame van mond tot mond, eigenaren horen 
positieve verhalen van de buurman en nemen dan zelf contact op met ons. En heb 
je eenmaal contact met een erfeigenaar, dan houd je dat natuurlijk vast. Vanuit SLZ 
geven we lezingen en cursussen over de Zeeuwse erven en daar komen mensen graag 
op af. Zo leren zij zelf iets over de plek en het landschap waar zij wonen! We merken 
dat er een markt voor is. Mensen zijn gemakkelijk enthousiast te maken over de plek 
waar zij zelf wonen.”

Rudie Geus, Stichting Landschapsbeheer Zeeland

5.10 Erven in  
  Zeeland 
“De erven in Zeeland, zijn niet hetzelfde als in de rest van Nederland. Dat komt door-
dat de geschiedenis van de Zeeuwse boerenerven anders is dan die van de meeste 
andere erven in Nederland. Pas toen er voldoende veilige dijken in Zeeland werden 
aangelegd, werden er erven in de polder aangelegd. Daarvoor was er natuurlijk te veel 
nattigheid in het gebied, toen vond je alleen erven op hoger gelegen delen langs de 
kust en rivieren van Zeeland, zoals op kreekruggen. De erven die in polders werden 
aangelegd, hadden een heel specifieke inrichting, helemaal afgestemd op het karak-
ter van het zeekleilandschap. Zo was het belangrijk dat het vee zoet water had om te 
drinken. De sloten in de polders zijn normaal  gesproken brak, door de invloed van de 
zee. Daarom legde elke boer een eigen poel aan op het erf, die niet in verbinding stond 
met het brakke slootwater. Deze poelen zie je vaak net achter de schuur gelegen, 
daar waar de beesten ‘s nachts werden gestald. Soms liggen die poelen direct naast 
de mestput. Dan zou je denken wat smerig! Maar dat valt wel mee. Verder zijn de 
Zeeuwse erven heel groot, soms wel een paar hectaren. Dat had ermee te maken dat 
de Zeeuwse boeren trekpaarden hadden om daarmee de akkers te bewerken. Voor het 
vee en de trekpaarden waren diverse weiden op het erf, waar dan ook weer hoogstam-
fruitbomen stonden en ook knotbomen, waaronder wilgen, populieren en soms ook 
iepen en essen. Het hele erf was weer omsloten door een meidoornhaag als veekering. 

Huisweiden
De typische Zeeuwse erven worden ‘huisweiden’ genoemd, en zijn dus heel opval-
lend. De erven hebben niet alleen een cultuurhistorische waarde, maar zijn ook heel 
belangrijk voor veel planten en dieren. Het Zeeuwse landschap is verder vrij open en 
grootschalig, met grote akkerbouwgebieden en uitgestrekte polders. Je ziet dan dat 
de erven als een soort groene oase in die openheid liggen. Planten en dieren gebrui-
ken die erven dan echt als een steppingstone. Er komen heel veel vogelsoorten voor, 
zoals steenuilen en kerkuilen. De erven hebben dus ook een grote natuurwaarde in 
het landschap. In de loop der jaren zijn er natuurlijk nieuwe eigenaren gekomen van 
deze erven, en niet iedereen heeft een goed besef van de waarde ervan. Dan kan 
het zijn dat de karakteristieke meidoornhagen verdwijnen, of de typische poel wordt 
dichtgegooid. 

Om ervoor te zorgen dat de tegenwoordige erfbezitters kennis hebben van de waarde 
van de Zeeuwse erven, zijn we als Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) zo’n 
vijftien jaar geleden begonnen met het ervenproject . In dat project, benaderen we 
(nieuwe) erfeigenaren en geven hen advies over de karakteristieken van het Zeeuwse 
erf. We merken dat vrijwel alle eigenaren enthousiast zijn. Soms is het zelfs zo dat 
een eigenaar zelf op zoek gaat naar de geschiedenis van het erf en de vroegere bewo-
ners. Dan komen zij met oude kaarten te voorschijn, of hebben in detail uitgezocht 
hoe het er vroeger uitzag. De eigenaren kunnen vervolgens meedoen in het project. 
Hun erf wordt dan voor zover nodig opnieuw ingericht. Soms wordt een  verdwenen 
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Op het 76 ha grote landgoed is ruimte voor een gangbaar landbouwbedrijf dat ook 
nog gronden heeft buiten het landgoed en een biologisch bedrijf, tevens nieuwe zorg-
boerderij, met plaats voor tien mensen met een handicap. De boerderij van de familie 
De Zeeuw, die op de oude locatie van Slot Kraaiveld is gebouwd, wordt gesloopt en 
op deze plek zal een nieuw complex met drie landhuizen met allure verrijzen. Aan het 
einde van een 700 meter lange notenlaan wordt de nieuwe zorgboerderij gebouwd, 
op de plek waar eeuwenlang een versterkte boerderij heeft gestaan. De kopers van 
de bouwkavels moeten zich bij het ontwerp van hun nieuwe woning houden aan het 
beeldkwaliteitsplan en aan gemeenschappelijke voorwaarden en doelen. 

Zelf woon ik ook op een landgoed en ik ervaar daarvan veel meer lusten dan lasten. 
Het is een bijzondere woonlocatie. Op Kraaiveld brengen we dit onder meer tot uiting 
door een historische laan te herstellen met de aanplant van vier rijen notenbomen 
en de omvorming van ruim 33 ha landbouwgrond in natuurgebied en landschapsele-
menten. Verder leggen we een netwerk aan van wandelpaden, die ook open zijn voor 
bezoekers. Die paden vormen een onderdeel van het liniepad dat gerealiseerd wordt 
langs de hoofdverdedigingslijn van de NHW en sluiten aan op een bestaand lange-
afstandswandelpad. Ik denk dat je mag concluderen dat we een geweldige prestatie 
hebben geleverd en een prachtige verbetering van de landschapskwaliteit op deze 
historische plek tot stand hebben gebracht.”

Carlo Braat, Coördinatiepunt Landschapsbeheer, Brabants Landschap

5.11  Nieuwe landgoederen
  in Noord-Brabant  
”Landgoed Kraaiveld is een project waar ik erg intensief bij betrokken ben. Al jaren heb 
ik gemiddeld één keer per week contact met de initiatiefnemers. Het begon in feite op 
een informatieavond voor boeren, waar ik een presentatie hield over mogelijkheden 
voor meer natuur op ecologische landbouwbedrijven. Een geïnteresseerde boer kon 
die avond niet aanwezig zijn en vroeg me of ik niet eens tijd had om bij hem langs te 
komen om over het onderwerp te praten. Deze boer, Wilco de Zeeuw, bleek een bedrijf 
te hebben dat geweldige mogelijkheden bood voor de ontwikkeling van een nieuw 
landgoed door gebruik te maken van het toen net nieuwe beleid ‘Rood voor Groen’. 
Zijn bedrijf moest renoveren en investeren in een nieuwe stal. Bovendien heeft op de 
locatie van zijn bedrijf vanaf 1358 een landgoed gelegen, dat rond 1928 van de kaart 
is geveegd. 

Na dat gesprek heb ik een idee uitgewerkt in een globale schets die ik enkele weken 
later met hem ging bespreken. Toen ik binnenkwam zei ik hem eerst eens rustig te 
gaan zitten want het idee was erg vergaand. De boerderij moest geheel worden afge-
broken en het historische landgoed zouden we compleet herstellen. Nog mooier zou 
het zijn als we het zouden kunnen verbreden met het streefbeeld voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW) en de gronden van zijn buren. De Zeeuw bleek direct 
enthousiast, maar had wel vragen bij de financiële haalbaarheid en de procedures. 
Vervolgens zijn we samen het gesprek aangegaan met de buren en de gemeente. 
Hun medewerking was essentieel. De buren besloten, na een goede doorrekening 
van een bedrijfseconomisch adviseur, om aan het project deel te gaan nemen. Bij de 
gemeente waren aanvankelijk wel bezwaren. Ik ben vaak samen met de initiatiefne-
mers bij het college van burgemeester en wethouders geweest om het project te 
bespreken. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om medewerking te verlenen 
aan de uitwerking van het project. 

De eerste schetsen die ik van het nieuwe landgoed heb gemaakt, zijn uitgewerkt 
tot een beeldkwaliteits- en inrichtingsplan. Daarvoor is een ontwerpteam opgericht 
met een architect, een landschapsarchitect, een rentmeester, een cultuurhistoricus 
en uiteraard de initiatiefnemer. Vervolgens heb ik met subsidie van het Stimulerings-
fonds voor de architectuur en geld van de Nationale Postcode Loterij de financiering 
voor een beeldkwaliteitsplan weten te realiseren. Ondertussen hadden we met de 
steun van een fiscalist en de bedrijfseconomen een goede financiële doorrekening 
van het project gemaakt. De Rood voor Groen regeling biedt hiervoor de basis, uit-
gaande van het principe dat per 5 ha nieuw landgoed één nieuwe landgoedwoning 
gebouwd mag worden. Voor projectontwikkelaars levert dat een te kleine marge op, 
maar voor de landgoedeigenaar kan het met deze ondersteuning wel uit. De regeling 
draagt dus geen financiering aan, maar gaat uit van een interne verrekening op de 
locatie. Omdat wij zelf meegeschreven hebben aan deze provinciale regeling ken ik 
de details erg goed. 

Wilco de Zeeuw, 
initiatiefnemer 
Landgoed Kraaiveld 
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mensen van buiten Limburg. Je ziet overigens dat er een nieuwe generatie boeren 
is ontstaan. De vorige generatie zat nog sterk op productie en zag het hoogstam-
fruit vooral als een arbeidsintensieve last. De nieuwe boeren tonen een hernieuwde 
aandacht voor het landschap. Op de cursussen kunnen we ook aandacht geven aan 
andere belangrijke landschapselementen zoals heggen. Al deze activiteiten voeren 
we uit met financiële steun van de provincie, gemeenten en Europese subsidies. Maar 
ook het bedrijfsleven levert steun, zoals Brand en DSM. Zij kunnen zich natuurlijk goed 
profileren met dat prachtige Limburgse fruitlandschap. Voor de cursussen vragen we 
ook een bijdrage van de deelnemers zelf, zodat het niet te vrijblijvend is.
 
Het hoogstamfruit propageren we niet zomaar overal. We hanteren de historische 
referentie als uitgangspunt, dus vooral dicht bij de bebouwing en niet op afgelegen 
akkers. De ecologische waarde is enorm. Met een meidoornhaag eromheen zijn er veel 
beschutte plekken voor vogels. Maar ook de eikelmuis weet de fruitbomen te waarde-
ren om er zijn hol in te maken. Vanaf eind mei als de kersen rijpen tot oktober is volop 
fruit beschikbaar voor allerlei vogels en liggen de keulenmannekes en sterappeltjes 
op de grond als een mooi gespreide dis. De prachtige wielewaal, ook wel kersendief, 
is een goed voorbeeld van wat ik boomgaardvolgers noem. Omdat het gras onder de 
bomen nooit wordt vernield, hebben de boomgaarden een bijzonder rijk bodemleven. 
En dat trekt weer veel andere soorten aan, zoals insecteneters. Geen ander biotoop 
heeft zoveel zo dichtbij te bieden. Het is natuur tot aan de achterdeur.” 

Frans Voncken, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg

5.12 Hoogstamfruit
  in Limburg 
“Vroeger hadden we bij ons thuis in Koningsbosch een boomgaard met hoge kersen-
bomen. Mijn vader en neef zaten dan vaak hoog in die bomen verscholen en die 
hoorde je dan zingen. Je zag ze niet en soms ging er een gezang van de ene boomgaard 
naar de andere. Dat is een ervaring die ik iedereen gun en waar ik in mijn werk bij het 
IKL iets aan wil en kan doen. Het telen van fruit is al eeuwenoud in Limburg. Je ziet 
de boomgaarden vooral in de wat vruchtbare delen, zoals de kleigronden in de dalen 
en op de lössplateaus. De kersen en pruimen vind je vooral in de wat nattere delen 
zoals het Maasdal, terwijl de hogere delen beter geschikt zijn voor appels en peren 
vanwege hun gevoeligheid voor schimmels. Van oudsher is de fruitteelt een familie-
gebeuren dat altijd was gekoppeld aan agrarische bebouwing. Het fruit was er voor 
eigen gebruik en werd geweckt of verwerkt tot stroop. De boomgaarden lagen dicht 
bij de bebouwing, omdat je er vaak naartoe moest voor het onderhoud. Vaak werd 
ook vee geweid in de boomgaarden en dan zijn hoogstammers bij uitstek geschikt 
omdat het fruit dan niet wordt aangevreten. De fruitteelt is traditioneel onderdeel 
van een gemengd bedrijf. In het landschap kun je dit herkennen aan een ring van 
boomgaarden rond de dorpen, met een breedte van soms wel 500 m. Daaromheen 
liggen de weilanden met het vee en het verst van de bebouwing vind je de akkers. 
De meeste dorpen lagen compleet verscholen achter de groene gordels van de hoog-
stamgaarden. 

Bloesemende	bomen
De teelt van fruit voor eigen gebruik veranderde rigoureus in de periode tussen de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog toen de industrialisatie in met name de Ruhrstreek 
sterk opkwam en er een grote vraag kwam naar vers fruit. Daarmee werd het een 
belangrijk exportartikel. Het fruitbedrijf floreerde en bood werk aan vele families met 
hun knechten. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit, vooral doordat arbeid een 
steeds zwaarder wegende factor werd. Het onderhoud van hoogstamfruit vergt veel 
meer uren aan onderhoud en oogsten dan laagstamfruit. Bovendien kun je laagstam-
fruit al twee jaar na aanplant oogsten, terwijl de meeste hoogstamsoorten daar tien 
jaar voor nodig hebben. Tegenwoordig is in laagstamboomgaarden zelfs het snoeien 
geautomatiseerd met pneumatische snoeischaren. Vanaf 1950 verdween maar liefst 
80 procent van de hoogstamboomgaarden in Limburg. In de jaren ’70 van de vorige 
eeuw werden rooipremies uitgekeerd om de nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. 
Het gevolg was dat het landschapsbeeld ernstig werd beschadigd. En dat beeld willen 
wij als IKL herstellen. Niet alleen voor de Limburgers zelf, maar ook voor de recreanten 
die voor het landschap komen en jaarlijks genieten van de bloesemende bomen. 

We hebben in de loop der jaren vele eigenaarsgroepen opgericht, die samen met 
vrijwilligers uit het dorp hun hoogstamboomgaarden snoeien. Het IKL ondersteunt 
hen met advies en gereedschap. Daarnaast organiseren we jaarlijks cursussen. De 
deelnemers zijn vooral eigenaren, van wie meer dan de helft geen boer is, vaak ook 

Bloeiende 
hoogstamboomgaard 
in Zuid-Limburg

Frans Voncken
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