Naar aanleiding van de bijdrage van Hans Feenstra over de ruilverkaveling Ruinen meent de
partikuliere natuurbescherming in Drente
hierover de volgende opmerkingen te moeten
maken.

I

n de voorbereidingsfase van de ruilverkaveling Ruinen is, nog voordat het Streekplan
Zuidwest-Drente werd vastgesteld, de partikuliere natuurbescherming uitgenodigd iemand
voor te dragen voor de voorbereidingskommissie. De partikuliere natuurbescherming ging
hiermee akkoord mits er tenminste een neutrale
voorzitter — dus geen agrariër — zou worden
aangewezen. Aan deze wens werd echter niet
tegemoet gekomen. Voor de inhoud van het
ruilverkavelingsplan draagt de partikuliere natuurbescherming derhalve thans geen verantwoordelijkheid.
Ladders in een dunne nylonkous

Het fijnmazige landschap van het gebied Ruinen en Ansen is te vergelijken met een dunne
nylonkous. Zodra er een paar flinke ladders in
komen is de waarde sterk aangetast. Zo ook
hier: door de vele toegestane kavelaanvaardingswerken (met andere woorden: als een
boer een goed, vlak stuk grond inbrengt kan hij

hetzelfde terugeisen) zal op nagenoeg onkontroleerbare wijze straks het daarvoor beschikbare begrotingsgeld (ca. 1 miljoen gulden) uitgegeven worden om het nog waardevolle mikroreliëf weg te wissen, om steilranden te laten verdwijnen en om perceelsgrenzen te veranderen
in bouwvoren. Op geen enkele wijze heeft de
Centrale Cultuurtechnische Commissie of Gedeputeerde Staten van Drente randvoorwaarden gesteld bij de toepassing van deze kavelinrichting. Integendeel: slechts na hevige druk onzerzijds konden die landbouwgronden die in
het streekplan de aanduiding 'extra zorg voor
het landschap' hadden verkregen op de ruilverkavelingsplankaart worden weergegeven. Uit de
tekst van het rvk-plan is die extra zorg ter plaatse echter beslist niet terug te vinden.
De partikuliere natuurbescherming deed vervolgens meerdere konstruktieve suggesties om
deze zg. 'kategorie 3-gebieden' ('agrarisch gebied met hoge landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde') te vrijwaren van
kavelaanvaardingswerken; boeren die hier in
deze waardevolle gebieden hun percelen hebben liggen zouden door middel van toedelen
van extra grond gekompenseerd kunnen worden voor het aksepteren van houtwallen, singels
enzovoort.

Voorts worden er maar liefst 7 a 8 boerderijen
verplaatst naar de nog kenmerkende open
ruimten van deze streek. Ons bezwaar tegen de
drie meest bezwaarlijke nieuwbouwplaatsen
werd op geen enkele wijze gehonoreerd. Een
gebied wat volgens landbouw ontwaterd zou
moeten worden is overgeheveld naar een andere ruilverkaveling waar wel ingrijpende werken
op het gebied van de waterhuishouding te verwachten zijn. Een plan voor wateraanvoer zal
voorts in waterschapsverband plaatsvinden na
uitvoering van de ruilverkaveling. Kortom, zo
redenerend kan elk plan als sober en milieuvriendelijk aangeprezen worden.
Alle suggesties onzerzijds om de aanduiding relatienotagronden {dit zijn landbouwgronden
waar men ernaar streeft beplantingen, perceelsvorm, reliëf en waterhuishouding ongerept te
houden) iets te wijzigen en als een beschermende zone rond de west- en zuidzijde van de vochtige Dwingelose Heide te leggen, werden door
GS afgewezen.
Zelfs geringe aanpassingen werden niet overwogen.
Wij blijven echter hopen dat er in het kader van
de uitvoering nog wendingen ten goede zullen
komen.

