NOORDER

№ 1 - Februari 2019 - Jaargang 43
Noorderbreedte inspireert tot zorgvuldige
omgang met de noordelijke leefomgeving

Mijn landschap
Doe wat en ga stemmen!

BREEDTE

NOORDERBREEDTE № 1 − 2019

MIJN LANDSCHAP

Vooraf

Inhoud

Mijn landschap


Toen ik vijf jaar geleden in Nijmegen studeerde was ik iemand,
zoals waarschijnlijk velen met mij, die geen idee had waarom ik
voor de waterschappen moest stemmen. Ik deed het wel, maar
me er echt in verdiepen kwam er niet van. Ik was al blij als ik aan
studeren toekwam. Mijn landschap was de stad, de campus, het
uitzicht tijdens de treinrit naar mijn ouders. Nadenken over de
wereld om mij heen deed ik op een abstract niveau.
Tot ik een jongen tegenkwam die op een fiets zat, handig want mijn
band was altijd lek en ik mocht achterop. Toen de zomer aanbrak
wilden wij samen op vakantie. We hadden geen geld dus plakte
hij mijn band en besloten we naar zee te fietsen. Hij leerde mij te
kijken naar alles om mij heen. Tijdens onze fietstocht schijn ik om
de vijf minuten geroepen te hebben: ‘Wat is Nederland toch mooi!’
Subtiel veranderde de betekenis van het landschap voor mij en
begon ik ervan te genieten om mijn omgeving te ontdekken. Dat
nam alleen maar toe toen ik voor mijn studie in het Noorden ging
wonen. Het viel mij op dat het hier normaal is dat mensen zich
betrokken voelen bij hun omgeving. Het landschap lijkt onderdeel
van hen te zijn. Niet voor niets is Noorderbreedte het enige
Nederlandse tijdschrift dat zich regionaal op het landschap richt.
Maar ergens van houden gaat gepaard met zorgen voor en
zorgen over. De vraag is: hoe draag je zorg voor iets zo abstracts
als het landschap? Het antwoord is net zo persoonlijk als wat
het landschap voor jou betekent. Hopelijk geeft dit nummer
jou een handvat, een steuntje in de rug of een nieuw inzicht,
want uiteindelijk zijn wij allemaal verantwoordelijk voor het
landschap. Als je dit nummer uit hebt, is er in ieder geval één ding
dat jij kunt doen: geïnformeerd stemmen voor de provinciale en
waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.
Merel Melief
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Week №

Tekst en beeld Joost de Ruiter

p een koude middag vorig jaar in februari ging
ik als verslaggever voor het eerst op pad om de
vraag ‘van wie is het landschap?’ te beantwoorden.
Noorderbreedte had me een jaar gegeven voor
mijn zoektocht. Wekelijks sprak ik een landschaps
gebruiker in Noord-Nederland. In losse afleveringen
verschenen mijn interviewtjes op de website. Indivi
dueel laten ze ieder hun eigen licht op het landschap schijnen, maar
samen geven ze één sentiment weer: een oprechte waardering ervoor.
Soms ligt die waardering aan de oppervlakte. Neem Ted en Gre
Dudink, toeristen uit Medemblik, die ik op het Dwingelderveld ont
moette. Ieder jaar gaan ze op vakantie naar Drenthe, want ‘Drenthe is
prachtig, waarom zou je dan nog verder gaan?’ Skeeleraar Josephine
Haisma had haar rolschaatsen al aan de wilgen gehangen, maar toen
ze vanuit Den Haag naar Meppel verhuisde, vond zij het landschap
daar zo mooi dat ze een manier zocht om het verder te verkennen. De
skeelers kwamen weer uit het spreekwoordelijke vet. Henk Leutscher,
stadsgids in Leeuwarden, is zo te spreken over zijn stad dat hij er rond
leidingen geeft.
Bij anderen gaat de waardering verder, hun passie voor het landschap
vertaalt zich in een drang om eraan bij te dragen. Landschapskunste
naar Jeroen van Westen verbindt elementen in het landschap om dat

mooier te maken. Visser Martin Huizing houdt zijn stekkie schoon door
iedere keer dat-ie naar het water gaat vooral rondslingerend afval mee
terug te nemen, het gros van de vissen die hij vangt laat hij weer vrij.
Weer anderen dragen bij aan het landschap door de gemeenschap
erin bij elkaar te brengen. De gemeente heeft de molen van Harrie
Barentsen onlangs van verlichting voorzien. Zoals Parijs de Eiffeltoren
heeft, heeft Sumar zijn molen, die geeft de dorpsbewoners een iden
titeit. Ook carbidschieter Yoerie Renkema uit De Wilp draagt op die
manier zijn steentje bij: op oudejaarsdag is iedereen welkom in de keet
van zijn vriendengroep om de traditie bij te wonen; hij vindt de gezel
ligheid belangrijker dan het knallen. Hij deed me net als mountainbiker
Eddie, jager Bastian en motorrijder Luca inzien dat ook mensen die het
landschap lijken te verstoren er op hun manier aan bijdragen. Of het op
zijn minst waarderen.
Dus: van wie is het landschap? Wat mij betreft: van iedereen die eraan
bijdraagt of ervan geniet. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het
een het ander niet uitsluit. Op www.noorderbreedte.nl kun je al mijn
gesprekken met landschapsgebruikers terugvinden. Laat me op de dis
cussiepagina van onze website ook vooral weten wat het landschap
voor jou betekent. Want de antwoorden op die vragen herinneren ons
aan het belang ervan. •

Mijn landschap
Joost de Ruiter portretteert elke
week een landschapsgebruiker.
De hele serie is te vinden op
www.noorderbreedte.nl
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Het landschap van
de wetenschapper
Hoe breng je abstract wetenschappelijk onderzoek tot leven?
Fotograaf Eddo Hartmann leidt dit jaar een groter publiek
door het landschap van de wetenschapper.

‘Voor mij is de grote verrassing dat ik zo ontzettend veel dingen te
weten kom waar ik normaal achteloos aan voorbijga’, bekent fotograaf
Eddo Hartmann. Voor Imagining Science verdiept hij zich in belangrijk
universitair onderzoek en gebruikt hij zijn verbeelding om dat vast te
leggen. Dan blijken zaken soms heel anders te zitten dan hij dacht.
‘Zoals de grote vlakken met eenvormige velden in het landschap.
Die zien er mooi uit maar staan zeer ver af van een gezonde natuur
inclusieve manier van landbouw.’
In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen, Noorderlicht en Huis
van de Fotografie, is Hartmann vorig jaar begonnen met zijn serie over
het landschap van de wetenschapper. Dit voorjaar trekt hij er opnieuw
op uit. Het meerjarige Imagining Science moet een beeldarchief
opbouwen dat een extra dimensie toevoegt aan de wetenschaps
communicatie. Komende zomer exposeert Hartmann zijn werk op een
nader te bepalen locatie.

De foto hiernaast toont Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie,
aan de rand van het IJsselmeer. Hij lijkt op een uitzichtpunt te staan,
maar onder zijn voeten ligt een voorraad basalt/natuursteen die de dijk
versterkt. De fotograaf laat zo de vaak dubbelzinnige relatie tussen
mens en natuur zien die ook wetenschappelijk onderzoek domineert.
De foto op de pagina’s 6 en 7 is gemaakt op de Marker Wadden. Daar
verzamelt de onderzoeksgroep van Han Olff, hoogleraar ecologie,
insecten op nieuw aangelegde natuureilanden. Het tentje is een Malaise
trap, een insectenval. De dieren belanden in een kleine container met
een vloeistof – vaak ethanol, afhankelijk van de insectensoort en het
doel van het onderzoek. De plaats en opstelling van de val steken heel
precies. Het ontwerp van deze insectenval komt uit 1937 en wordt nog
steeds gebruikt. Bedenker is de Zweedse entomoloog en wereldreiziger
René Malaise. Hartmann fotografeerde deze opstelling aan het einde
van een lage duinenrij, bij een verbinding tussen het centrale deel van
het nieuwe eiland en het open IJsselmeerwater. •
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Eddo Hartmann - 'Malaise trap'. Uit de fotoserie 'The Collective Landscape'
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Verder kijken
Eddo Hartmann (1973) maakte eerder onder
meer ‘Setting the Stage: Pyongyang North
Korea’, over het individu in Noord-Korea.
Ook maakte hij ‘Hier woont mijn huis’, over
zijn ouderlijk huis dat hij als kind, samen
met zijn moeder en broer, is ontvlucht.
www.rug.nl/collective-landscape
www.noorderlicht.com
www.eddohartmann.nl
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VECHTEN OM PLEK
IN ONS RUIME
NOORDEN
Tekst Ineke Noordhoff ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

INTRODUCTIE OP DE STAAT VAN HET LANDSCHAP
Welkom in het Noorden. Het is hier ruim, groen, schoon en mooi. Maar
we staan aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Zon en
wind moeten omgezet in energie, we verwachten meer heftige regen
buien en periodes met grote droogte terwijl de zee oprukt. Wie zorgt
dat onze leefomgeving mee verandert en tegelijkertijd ruim, groen,
schoon en mooi blijft?

Onderzoeksjournalist Bert de Jong heeft de afgelopen maanden goed
om zich heen gekeken, rondgevraagd en cijfers verzameld. Hem sloeg
de schrik om het hart. Friesland is veel water kwijtgeraakt – alsof de
stop uit het bad is getrokken (zie pagina 16-21). En wat is Friesland
zonder water? De dijkgraaf hoopt dan ook dat je bestuurders kiest die
toekomstgericht durven handelen.

Het landschap is van ons allemaal. Voor zo’n publiek goed moeten we
gezamenlijk zorgen. Tien jaar geleden schafte het Rijk zijn ‘zorg voor
het landschap’ af en legde de verantwoordelijkheid daarvoor bij de
provinciebesturen. Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen
vraagt Noorderbreedte zich af: hoe hebben onze provincies dat opge
pakt? En wat is de rol van de waterschapsbesturen, waarvoor we ook
op 20 maart naar de stembus gaan?

De Jong vond meer opmerkelijks. Met grote urgentie proberen
regionale bestuurders de klimaatdoelen te halen. Wind- en
zonneparken moeten daarom met voorrang een plaats krijgen in het
landschap. Wat echt flink zou helpen is als waterschappen het grond
waterpeil in veengebieden omhoogbrengen zodat er minder CO₂
vrijkomt. Maar dat gebeurt niet, want dan daalt de productie van de
boeren. Snelle o
 ordelaars leggen na die constatering de zwartepiet
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integraal bij de beroepsgroep die voedsel verbouwt in ons landschap.
Maar dat is te kort door de bocht. Zonder boeren hebben we helemaal
geen landschap, betoogt hoogleraar Theo Spek in zijn essay (zie pagina
42-45): ‘Het landschap is van iedereen, maar meer dan gemiddeld van
de boeren.’
Nog zo’n contrast in de zorg voor ons landschap: projectontwikkelaars
worden aangemoedigd om weilanden vol zonnepanelen te leggen
terwijl de meeste daken onbenut blijven (zie pagina 22-25). Waarom
voeren provincies daar zo weinig regie op?
Ook toen De Jong de bomen in kaart bracht, stuitte hij op een merk
waardige tegenstelling. Bomen nemen CO₂ op. Meer bomen planten
helpt dus de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Je zou daarom ver
wachten dat de regionale overheden inzetten op meer bomen. Maar
per saldo zijn de laatste tien jaar in de noordelijke provincies op grote
schaal bomen gekapt (zie pagina 28-31).
Het landschap is complex, antwoorden de verantwoordelijke bestuur
ders ons. Wij zien landschap als Engelse drop: laag op laag op laag.
De wind waait over het land, het water (schoon of vies) stroomt onder
de grond en op de bodem groeit van alles of juist niets als de mens er
asfalt op stort. Meer dan de helft van onze bodem wordt bewerkt door
boeren. Die werken met de groeikracht van de aarde en verbouwen
voedsel voor de markt. Met hun activiteiten boetseren ze als het ware
het decor van ons aller leven. Maar juist voor die laatste taak heeft
hun ‘bedrijfsmodel’ geen kolom waarin ‘schone lucht’, ‘wind’, ‘historie’,
‘schoonheid’ of ‘ruimte’ meetellen. Provincies geven subsidies voor die
landschapszorg, maar veel heeft het niet om het lijf (zie pagina 34-41).
Bij ontstentenis van een goede ‘waardeboekhouding’ hebben wij
publieke regisseurs nodig. Gekozen bestuurders die ons belasting
geld herverdelen onder mensen die iets voor het algemene nut doen.
Volksvertegenwoordigers die de belangen en het krachtenveld over
zien, rechtvaardig zijn en open verantwoorden welke keuzes zij maken.
Dat ‘algemene nut’ wegen is geen sinecure. Het spreekt vanzelf dat wij
allemaal belang hebben bij schoon water. Maar wanneer landbouwers
en groundsmen van sportvelden hun cocktail van groeimiddelen voor
het gras moeten afstemmen op dat algemene belang, heb je al een
bestuurder nodig die zich durft te laten gelden. Het vergt echt sterke
knieën om stand te houden bij minder eenduidige keuzes.
Hoe weeg je ‘cultureel erfgoed’ af tegen inkomen voor de boer en
hoe becijfer je ‘recreatiewaarde’ wanneer je ervoor moet betalen met
gemeenschapsgeld? Komende jaren krijgen bestuurders nog grotere
dilemma’s voor hun kiezen doordat het Noorden ruimte moet maken
voor wind- en zonne-energie terwijl we niet meer land krijgen. Boven
dien moeten we het groeiende overschot aan (regen)water bergen,
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LANDSCHAP
Alles wat je ziet en ervaart. De lucht, de
bomen, het veld met aardappels, de woningen,
wolven en wegen. Ook de wijze waarop wij de
omgeving gebruiken; de openheid en drukte.

CULTUURLAND
Land dat door mensenhanden is beroerd (stad
en platteland).

CULTUURHISTORIE
zodat we dat in droge tijden kunnen inzetten. Allemaal zaken van lange
adem die om ingrijpende keuzes vragen.
Daarom hebben we bestuurders nodig met een blik die verder reikt
dan de vier jaar van hun eigen verkiezing. Voor deze Noorderbreedte
vroegen we verschillende waterschapsbestuurders en gedeputeerden
naar hun horizon. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (zie
 agina 26) legt uit dat hij vooral ruimte wil bieden aan gemeenten, de
p
Friese gedeputeerde Johannes Kramer (zie pagina 21) richt de blik met
name op de boerenburgers, terwijl Henk Staghouwer van Groningen
(zie p
 agina 27) iets meer centralistisch het landschap in de provincie
bestuurt. Om droge voeten te houden moet het landschap de komende
jaren echt flink op de kop gezet worden, laat waterschapsbestuurder
Carla Alma zien. En water trekt zich niets aan van provinciegrenzen;
het stroomt gewoon van de provincie Drenthe door Groningen naar de
zee. Daarom zijn er ontwerpers nodig met overzicht en ferme opzich
ters om de komende grote verbouwing in goede banen te leiden.
In deze Noorderbreedte ligt de focus op de governance van onze leef
omgeving. Ook beleidsmakers benadrukken graag dat het landschap
van ons allemaal is. In hun handelen zien wij dat echter niet altijd zo
scherp terug. Zo hebben zij de afgelopen jaren behoorlijk gekort op
het budget voor organisaties die burgers helpen om een rol te spelen
bij het beheer van natuurgebieden (bos, heide, cultuurlandschappen,
weidevogels en houtwallen).
Noorderbreedte brengt met dit themanummer, dat is geïllustreerd door
de in 2016 aan Minerva afgestudeerde kunstenaars Tsjisse Talsma en
Debora Westra, verslag uit over de staat van ons noordelijke land
schap. Komend jaar en ook daarna blijven we volgen hoe b
 estuurders
daarmee omgaan. Want ons mooie Noorden verdient de beste
bestuurders. •

Elementen die laten zien hoe we vroeger
het land gebruikten. Zoals stoomgemalen,
kronkelige sloten en losse bomen.

Bodemgebruik Noord-Nederland, verhouding
in hectares, 2006 vergeleken met 2015.
Bron: CBS

Wat is
LANDBOUWLAND
Grond waarop mensen voedsel verbouwen.

NATUUR
Alles wat groeit en bloeit.

Gebied waar wilde planten en dieren voorrang
krijgen boven productie.

BEBOUWD EN NATUUR
WINNEN TERREIN

2015

Maatregelen die wilde planten en dieren helpen.
Vaak gaat het om ‘tenietdoen’ van menselijke
invloed.

Bebouwd en verkeer
Natuur en recreatie
Agrarisch

262.091

191.758
48.438

43.760

17.968

Boeren die naast commerciële voedselproductie
op hun terrein wilde planten en dieren ruimte
bieden. Vaak gaat dat tegen hun economische
belang in en daarom zijn er subsidieregelingen.

NATUURBEHEER

NATUURLAND

188.821
2006

AGRARISCH
 ATUURBEHEER
N

25.786

28.242

23.703

26.464

29.281

24.419

18.919

52.623

46.635
187.007

In Groningen verliest landbouw 1.800 hectare.
Die grond gaat naar wonen, verkeer en natuur.

257.646

Friesland legde ten koste van landbouwgrond ruim
3.000 hectare natuur en recreatieterrein aan en nam
ruim 1.000 hectare extra in gebruik voor bebouwing
en verkeer.

186.226

Drenthe is relatief rijk aan natuurgebieden.
Die werden onderling verbonden ten koste van
agrarische grond.
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‘Politici zijn als de dood om
boeren een strobreed in de weg
te leggen’
Landschapsarchitect Jandirk Hoekstra

‘Wij waren koploper, maar hebben het laten versloffen’, zegt
landschapsonderzoeker Bas Pedroli. Aan Wageningen Universiteit
analyseert hij wat overheden over een lange periode presteren. Rond
de eeuwwisseling was Nederland nog Europees voorbeeld voor
geïntegreerd landschapsbeleid. Nu is ‘in een prachtig land het land
schap de dupe van onvoldoende beleid en visie’.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is een vijfde van ons cultuurlandschap
verloren gegaan. Grootschalige ruilverkavelingen, stadsuitbreidingen,
de aanleg van industrieterreinen en wegen zijn hier debet aan. De
verrommeling, het verdwijnen van biodiversiteit en de oprukkende
woonwijken hebben een grote impact. Op dezelfde voet doorgaan
betekent dat over een eeuw meer dan de helft van het cultuurland
schap is v
 erdwenen.

LANDSCHAP
IS DE DUPE
Tekst Bert de Jong ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

Landschap is meer dan natuur. Provincies benoemen in omgevings
visies de meest waardevolle kenmerken van het cultuurlandschap,
om zo een vuist te kunnen maken tegen bedreigende ruimtelijke
ontwikkelingen. ‘Maar provincies hebben moeite om goed beleid te
maken’, merkt Pedroli op. ‘In de praktijk staat het landschap aan het
eind van de rekening. Dan blijkt het in het geheel een zwak belang te
zijn.’ Bovendien ontbreekt het aan voldoende regels en sancties. ‘Er zijn
te weinig instrumenten om het adequaat te beheren.’
In 2008 leek een breed front te bestaan voor behoud en versterking van
het cultuurlandschap. De vijftig ondertekenaars van het Akkoord van
Apeldoorn – van ministers tot landschapsorganisaties, van provincies
tot ANWB – riepen een halt toe aan het verval van het landschap.

Dit landschapsmanifest was een noodkreet om ‘mooi Nederland’
te b
 ehouden. Landschapsarchitect Jandirk Hoekstra was destijds
mede-initiatiefnemer voor de Triënnale in Apeldoorn, waarvan de on
dertekening van het Landschapsmanifest het slotakkoord vormde. On
danks mooie beloftes is het stil gebleven, constateert hij nu. Hoekstra
beklemtoont de noodzaak van een actief provinciaal beleid om het
cultuurlandschap te beschermen, maar vooral ook om nieuwe ont
wikkelingen op een verantwoorde wijze in te passen. Er is huiver bij de
provincies om de regie te nemen, concludeert hij, terwijl die juist lef
moeten tonen.
Vooruitkijken moet, vindt Pedroli. ‘Stel de vraag: hoe vind je dat het
landschap er in 2040 moet uitzien? Vrijwel iedereen antwoordt dan:
niet te grootschalig, gezellig, met natuur in de buurt.’ De landschaps
ecoloog vindt dat het aan politici is om op grond van dat antwoord een
visie te ontwikkelen en kaders te stellen voor de toekomst.
Er is bij politici grote terughoudendheid om zich te binden aan grote
ruimtelijke visies voor de toekomst, bang als ze zijn om verstrikt
te raken in hun eigen regels, merkt ook Hoekstra. ‘Je moet grote
keuzes durven maken.’ Hij wijst op Places of Hope in Leeuwarden,
een uitnodiging aan partijen om op de lange termijn tot nieuwe
perspectieven te komen voor het agrarisch landschap. ‘Dit is anders
denken. Tot op heden zijn politici als de dood om boeren een strobreed
in de weg te leggen.’
‘Provincies hebben problemen met hun rol’, stelt Pedroli vast. ‘Als
puntje bij paaltje komt, is het allemaal boterzacht. Het landschap is
uiteindelijk het kind van de rekening.’ •
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Water dwingt in
andere rol
Toekomstperspectief

Interview dijkgraaf Paul van Erkelens

Volgens de Friese dijkgraaf heeft de overheid zich opzij laten duwen en legt ze
vooral vast wat al is gerealiseerd. Paul van Erkelens zelf wil dat bewoners op
onorthodoxe wijze droge voeten hebben, plus voldoende water.

‘De sprong naar de toekomst, die moet de basis zijn’, vindt dijkgraaf Paul
van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Hij maakt zich druk over de klimaatverandering, over de dijken en over de gevolgen voor het landschap. ‘De
functie van water moet opgepept worden’, luidt zijn conclusie. Enkel een
dijkverhoging van enkele meters als antwoord op de zeespiegelrijzing is
hem te kort door de bocht. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. ‘We
zullen moeten nadenken over het landschap voor de toekomst. Ook over
welke natuur bij de toekomstige klimaatdoelstellingen hoort.’
Een waterschap is er niet alleen om de polders droog te houden tegen
zo laag mogelijke kosten. ‘Lage kosten’, daarop zetten de partijen voor
de waterschapsverkiezingen steevast in. ‘Vreselijk’, verzucht de dijkgraaf.
‘Het zou niet meer alleen moeten gaan om tarieven.’
De kostendiscussie raakt hem in de ziel: ‘We zitten voor een habbekrats
in het veiligste deltaland van de wereld.’ En de klimaatverandering vraagt
veel van de waterschappen. Het gaat om veiligheid, maar ook om droogte, zoetwaterbuffers, verzilting van de Friese en Groninger kleigronden
en overlast door extreme hoosbuien.

Geen enkele partij maakte tot vier jaar geleden het klimaat tot inzet
van de verkiezingen. Er is in korte tijd veel veranderd, constateert Van
Erkelens. Nu geven de waterschappen in een jaar 1,6 miljard euro
uit, honderd euro per inwoner. ‘Het waterschap heeft het klimaat
omarmd. Dat is ook helemaal niet zo gek. Het is immers ons bestaan.’
Hij waarschuwt alvast: ‘Het gaat niet meer voor een dubbeltje op de
eerste rang.’ Hij vindt dat het de hoogste tijd is om eerlijk aan burgers te
vertellen dat ze wat meer moeten betalen.
De impact op het landschap zal groot zijn, vreest hij. ‘Je moet als
overheid de regie nemen en zorgen dat alle puzzelstukjes op hun
plaats vallen. Je hebt het over dijken, over klimaat, over landbouw,
zonneparken, windmolens, veenweide, wat je al niet kunt bedenken.’
Van Erkelens is hard in zijn oordeel: ‘De overheid heeft hier haar functie
verkwanseld in de afgelopen dertig jaar. Vroeger keek ze vanuit een
visie naar de toekomst. Nu is de ruimtelijke ordening afhankelijk van
economische ontwikkelingen die op enig moment toevallig optreden en
waar we dan ook weer achter de feiten aan lopen. Ze is verworden tot
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‘Waterschapsverkiezingen
moeten om meer gaan dan
lage kosten’

een instrument dat vastlegt wat er al is gerealiseerd.’ Ergernis kan hij niet
verbloemen. ‘We kunnen constateren dat we op een aantal terreinen
volstrekt doorgeschoten zijn.’
Een waterschap is voor een groot deel afhankelijk van het ruimtelijk
beleid van de provincies en het Rijk. Maar ondertussen gebeurt er van
alles in het landschap. ‘Ik krijg bij herhaling de vraag om zonnepanelen
op de zeedijken te leggen. Dan zeg ik: “Pas op. Begin nou eerst op de
daken.”’
De dijkgraaf beklemtoont de belangrijke rol van de boeren, de grootste
groep landschapsbeheerders. Voortdurend probeert hij de tegenstelling
tussen landbouw en natuur weg te nemen. ‘We kunnen de boeren wel
verguizen, maar daarmee ontkennen we dat zij belangrijke beheerders
van ons landschap zijn. Zonder de boeren zouden wij niet kunnen. Het
helpt niet als we te veel met het vingertje wijzen. Als we willen dat het
landschap verandert, moeten we ervoor zorgen dat boeren in staat zijn
om dat te veranderen.’
Er is ook voortschrijdend inzicht bij boeren, constateert Van Erkelens. Bij
zijn komst als dijkgraaf in 2004 naar Friesland zag hij tot zijn schrik slootwaterstanden van 1,40 meter onder normaalpeil. ‘Daar zijn ze helemaal
vanaf. De boeren koesteren het water in de grond, onder andere
vanwege de strijd tegen verzilting.’
De natuurlijke waarden van het landschap mogen bij landgebruik wat
vaker de doorslag geven, vindt Van Erkelens. Met bemaling lijkt ieder
laag gelegen stuk land nu voor elke teelt geschikt. Voorheen maakte de
boer daarin onderscheid. De felle hoosbuien tonen de kwetsbaarheid.

Inspiratiebron

Sense of Place van Oerol-bedenker Joop Mulder vormt voor Van Erkelens
een kristallisatiepunt voor de toekomst. Natuur, cultuur en landschap
vormen de bouwstenen. Daarmee samenhangende kunst, zoals het
spektakel De Stormruiter, helpt de boodschap over water, klimaat en
dijken over het voetlicht te brengen.
‘Een voor ons volstrekt andere manier van werken.’ Dat is de meerwaarde van Culturele Hoofdstad LF2018, vindt hij. ‘We hebben ontdekt
dat het beter werkt als we onze boodschap verpakken in een cultureel
sausje dan dat een duffe dijkgraaf in een zaaltje een verhaaltje vertelt. Als
we ons verhaal met de gemeenschap samen ontwikkelen, hebben we
een groot aantal ambassadeurs.’
Hij ziet het als een opdracht om Dijk van een Wijf van Nienke Brokke bij
Holwerd gerealiseerd te krijgen. ‘Dan zet je een kunstwerk in voor de
toekomst. Dat is een mooi punt voor ons werk voor de komende vijftig
jaar.’ Het duurt lang om het vrouwelijk naakt van honderd meter lengte
en twintig meter hoogte als dijklichaam en icoon op zijn plaats te krijgen
en daarmee het verhaal van zachtere dijken te vertellen. ‘Mensen zien
het als een speeltje van Mulder, maar het is veel meer dan dat. Sense of
Place hoort een onderdeel te vormen van een filosofie en van innovatie.
Bij ons is daarvoor het proces laat op gang gekomen. Ik hoop dat na de
verkiezingen de partijen een andere mindset zullen hebben.’ •

16

NOORDERBREEDTE № 1 − 2019

FRIESE
POLDERS
VERDROGEN
Tekst Bert de Jong ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

Zeg Friesland en je ziet het kenmerkende landschap voor je: nat, weids en
met hoge luchten. Maar veen en water verdwijnen uit de polders. Er is een
omvangrijk deltaplan nodig om Friesland weer volle sloten te geven. Dat past
niet alleen beter bij de Friese identiteit, het is ook beter voor het klimaat.
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‘Door de grootschaligheid van de ruilverkavelingen is het water
uit de Friese landerijen verdwenen’, constateert dijkgraaf Paul van
Erkelens van Wetterskip Fryslân. Hij wijst op de verschillen met de
veenweidegebieden in de Hollandse provincies: ‘Dan zie je water, met
veel smallere kavels.’ Het Friese veenweidegebied zakt steeds verder
weg. De schatting is dat in de afgelopen halve eeuw tijd een kwart van
het veen verloren is gegaan.
Oxidatie en klink zijn de boosdoeners. Het proces is moeilijk abrupt
te stoppen en zal nog een tijd doorgaan. Eigenlijk hoort het veen een
soort spons te zijn die is volgezogen met water. Sloten die tot aan de
rand vol staan met water houden de buffer in stand. Boeren prefereren
nu een peil van minstens zestig centimeter beneden het maaiveld.
Diepontwatering blijkt consequenties te hebben voor natuur en milieu,
en ook voor burgers. De oxidatie van het veen heeft ook een immense
uitstoot van kooldioxide tot gevolg, een van de boosdoeners van de
opwarming van de aarde. Het Friese veenweidegebied zorgt voor een
emissie van 1,7 miljoen ton CO₂, de uitstoot van 2 miljoen auto’s. In
volume is kooldioxide de ergste van de broeikasgassen.
De provincie heeft in het verleden tientallen miljoenen euro’s gestoken
in gemalen en kanalen. De boodschap van de waterschappen was al
die tijd: een lager waterpeil is nodig om intensief landgebruik mogelijk
te maken. De gevolgen zijn ernstig. In een halve eeuw tijd is een kwart
van het veen verloren gegaan. Wat weg is, blijft weg.
Zeg niet dat de bestuurders het niet wisten. Al in 1977 heeft het
provinciaal bestuur een uitgebreid verslag in de lade liggen over vooren nadelen van peilverlaging en over de gevolgen, zoals inklinking van
het veen, verzakte huizen door rot van houten funderingen, ingezakte
wegen en de consequenties voor vogels, vissen en planten. Er wordt
dan niets mee gedaan.
Tien jaar later zet landbouwminister Gerrit Braks een streep door
verdere peilverlagingen. Een burgemeester is furieus en noemt het
verbod een ramp voor het boerenbedrijf. Schamper merkt hij op dat
ondanks een peilverlaging ‘de bloemetjes in het land heus wel zullen
blijven’. De werkelijkheid is anders.
Fryslân leeft onder eigen gezag. Het waterpeil in de sloten ligt al veel
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langer dertig centimeter lager dan in andere delen van het land. Na
nieuw onderzoek door provincie en Rijk komt er in 2001 een bestuurs
convenant: geen peilverhoging tot 2007. Deze afspraak is anno 2018
nog steeds van kracht. Noch provincie noch waterschap beweegt.
Bij de eeuwwisseling hebben honderden huizen scheuren en verzakte
muren door de forse peilverlagingen in de polder. De bodem daalt jaar
lijks anderhalve centimeter. Er volgen studies, projecten en in 2004 een
eerste Veenweidevisie. Twee jaar later komt er een maatregel. Boeren
die voor maïsteelt peilverlagingen van 50 tot 120 centimeter wensen,
krijgen voortaan nul op het rekest. Het water in de polders gaat echter
niet omhoog en de provincie wil de schade aan huizen en wegen niet
vergoeden.
De machtige boerenlobby doet ook hier zijn werk, tot diep in het
bestuur van het waterschap en evenzo in de provinciale politiek. In
het CDA en de VVD hebben de boeren vanouds trouwe bondgenoten.
CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes loopt op kousenvoeten bij dit
politiek zeer beladen vraagstuk. Volgens haar is er alleen een oplossing
te vinden volgens de Friese methode: betrokken partijen moeten net

zolang praten totdat ze het eens zijn. Dat kan nog even duren.
Het waterpeil zou fors omhoog moeten in de nog rijke veenpolders
om het tij te keren. Niet alleen water in de sloten, maar eigenlijk water
op het land. Denk aan hooilanden zoals we die nog kennen in grote,
woeste gebieden als de Rottige Meenthe bij Spanga, De Deelen bij
Heerenveen en De Alde Feanen bij Earnewâld.
In deze contreien vallen ook de grote verschillen te zien met de
omliggende polders. De natte landerijen in de natuurgebieden lijken er
vreemde, verhoogde enclaves, vergeleken met de naastliggende Grote
Veenpolder, die door vervening, inklinking en oxidatie meters lager is
komen te liggen. In de diepste delen is het niveau 2,5 meter gezakt.

Niemand verantwoordelijk

Het landschap heeft zich moeten voegen naar de eisen van de
moderne landbouw. Pas de laatste jaren komt er een kentering in het
denken. Het provinciaal bestuur legt andere accenten. Het doel is om
de boeren mee te krijgen in innovaties en andere werkwijzen die onder
andere leiden tot meer planten en dieren in het open landschap.
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Voorlopig blijft het bij voorzichtige onderzoeken, waarvoor de
provincie, het waterschap en Rijk mondjesmaat geld uittrekken. De
veenweideproblematiek vindt erkenning, maar niemand neemt de
verantwoordelijkheid en toont daadkracht. In het achterhoofd van
bestuurders spookt bovendien de vrees voor hoge kosten.
De Friese gedeputeerde Johannes Kramer ziet een gemeenschappelijke
opdracht. ‘Die past bij ons als provinciebestuur, omdat we dicht bij de
mensen staan. Dat gaat niet van: Gij zult.’ Hij waarschuwt voor een
discussie als over Zwarte Piet, met verharde standpunten. ‘We moeten
met zijn allen de boeren helpen bij het beheer van het landschap.’
Een grote ommezwaai om het veen te redden, die bepleit
landschapsarchitect Paul Plambeck van Buro Sant & Co. ‘Het is
tot nog toe vooral een kwestie van pappen en nathouden. Fixatie
op hoe het nu is, dat brengt niet de oplossing.’ Na studie van de
veenweideproblematiek heeft hij een ingrijpende visie ontwikkeld.
Het water in de polders moet omhoog en snel ook. Met zijn onder
zoek Het Friese land vol eer en roem heeft Plambeck een steen in de
vijver gegooid. Op d
 ezelfde voet doorgaan is volgens hem desastreus.
Hij heeft zich verdiept in de vraag welke landbouw er mogelijk is bij
vernatting van de v
 eenbodem. In zijn scenario kunnen alle melkvee
bedrijven behouden blijven met de inzet van circulaire landbouw en
natte teelten. Met een zelfvoorzienend bedrijfssysteem zijn de cirkels

van voer, mest en energie gesloten. K
 roosvaren als bijzonder eiwitrijk
voedergewas wordt dan de toekomst.
Kan het land niet zonder het veen? Plambeck: ‘Het veen is nu nog
onze vruchtbare bodem waarop alles kan groeien en bloeien. Als het
verdwijnt zitten we op het arme zand of keileem. We raken ook de
sponswerking kwijt voor het water. En het heeft grote gevolgen voor
het karakteristieke landschap, dat in oorsprong nat en moerasachtig is.
De polders zijn een deel van onze identiteit geworden.’
‘Er is nationaal beleid nodig’, betoogt Plambeck. Het is te kort door de
bocht om de boeren verantwoordelijk te houden, ook al hebben die
in de waterschappen wel de grootste invloed gehad bij de besluiten
om het waterpeil in de polders zo ver omlaag te brengen. ‘Ze zijn
verwend geraakt. Techniek en wilskracht hebben hoogst efficiënte
melkveehouderij op de veengronden mogelijk gemaakt.’ Zijn conclusie:
‘Het is te veel uit de hand gelopen.’
‘Het landschap hoort voortaan bij ons handelen centraal te staan’, zegt
de landschapsarchitect. ‘We zijn te veel losgeraakt van de natuurlijke
processen. Het is de mens eigen om de natuur naar zijn hand te z etten.’
Hij bepleit aandacht voor de schoonheid van het oorspronkelijke
moerasachtige veenlandschap. Het huidige economische gebruik door
de landbouwsector moet samengaan met een ‘natuurlijk’ gebruik van
het landschap.

1.7

miljoen ton CO₂ stoot het Friese
veenweidegebied uit, vergelijkbaar met
2 miljoen auto's.
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Fries perspectief

DE SPONS VULT ZICH
Boer Marten Dijkstra in Aldeboarn heeft de
sloten wel vol staan. Op de walkant kan hij het
water raken, het veen kan zich verzadigen. De
jonge melkveehouder heeft passie voor zijn
boerenbestaan en voor zijn land. Hij maakt
andere keuzes dan veel van zijn collega’s door
zijn land te vernatten en minder te bemesten.
Die collega’s offeren het veen op voor zuivelproductie die hun bovenop de kostprijs maar
een paar centen per liter melk oplevert. Dijkstra
boert nu biologisch, zodat hij naar waarde krijgt
betaald.
Bij wijze van proef heeft hij onderwaterdrainage
aangelegd. Niet om het water af te voeren, maar
om het over de hele breedte van het weiland te
krijgen zodat de spons gevuld raakt. Het lijkt
het ei van Columbus. De eerste resultaten zijn
veelbelovend, stelt Dijkstra. Het onderzoek met
acht boeren loopt nog tot 2020. ‘Het gaat om
nieuw perspectief’, beklemtoont hij.
Een volgende stap is dat meer van het 73.000
hectare grote veenweidegebied aan het infuus
komt. Dijkstra heeft de rekensom al gemaakt:
onderwaterdrainage kost minstens tweeduizend
euro per h
 ectare. ‘Dit is zo’n groot probleem,
dit is een vraagstuk voor de hele maatschappij.
Dit kun je niet alleen bij de boeren neerleggen.’
De urgentie van het veenweidegebied is ook
doorgesijpeld in het bereikte Klimaatakkoord.
Voor onderwaterdrainage komt een proef die
in 2019 begint en eindigt in 2021. Die moet
duidelijk maken wat het kost om de CO₂-uitstoot in de veenweidegebieden s ubstantieel te
verminderen.
Dijkgraaf Paul van Erkelens heeft bedenkingen.
‘Dit betekent dat veel wateraanvoer nodig is
voor in de polders, dat is bijna onmogelijk’,
herinnert hij aan de toenemende zoetwaterschaarste. In het politiek gevoelig geworden veenweidedossier ‘zullen we resultaten
moeten boeken’, vindt gedeputeerde Johannes
Kramer. Hij hoopt met onderwaterdrainage een
oplossing te hebben. ‘Die is belangrijk voor de
identiteit van het gebied.’
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Interview gedeputeerde Johannes Kramer
Paalrot

De Veenpolder van Echten illustreert de ernst op een andere manier. Het meeste veen is
inmiddels verdwenen. De karakteristieke, op houten palen gebouwde veenderijhuisjes
langs de vaart naar het Tjeukemeer tonen de schade door de peilverlagingen in de polder
in de vorm van verzakkingen en scheuren in de muren. Paalrot is er de boosdoener. In het
hele Friese veenweidegebied zijn naar schatting drieduizend huizen met mogelijk dezelfde
problemen.
Friesland investeert nu al 7,8 miljoen euro in de zoektocht naar oplossingen voor de
veenweideproblematiek. En er komen nog nieuwe projecten bij, die een brede uitstraling
kunnen hebben. In het gebied Aldeboarn-De Deelen verenigt It Lege Midden boeren met
gezamenlijk 3.700 hectare land. Sinds 2015 zet de gebiedscoöperatie zich in voor agrarisch
natuurbeheer, niet alleen voor de boeren, maar ook voor de burgers. De ambitie is om een
maatschappelijke, verbindende rol te hebben.
Het draagvlak bij boeren om mee te doen bij de aanpak van de veenweideproblematiek
moet nog groeien. Agrarische belangenorganisaties als LTO, NMV, Vereniging
Polderbelangen en Friesch Grondbezit willen de resultaten van lopend onderzoek
afwachten. Er ligt een groot vraagstuk: hoe kan de agrarische sector op veengrond
toegroeien naar duurzaam en m
 aatschappelijk verantwoord ondernemen met behoud van
economische rentabiliteit? Een veenweidefonds kan bijdragen aan de oplossing. Daarmee
kun je boeren uitkopen of boeren en burgers schadeloos stellen.

Geef die koeien waterski’s

In het voorjaar van 2018 hebben de statenfracties van PvdA, GrienLinks, ChristenUnie,
D66, Partij voor de Dieren en 50Plus met een groot deltaplan het Friese veenweidegebied
opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Het veenweidevraagstuk zet de tegenstellingen
wel op scherp. Voor het CDA blijft de landbouwfunctie belangrijk. Het doet verhoging van
het waterpeil af met ‘dan hebben de koeien waterski’s nodig’. Het vraagstuk vormt zeker een
belangrijk thema bij de verkiezingen in het voorjaar van 2019.
‘Er is nu een momentum’, zegt PvdA-statenlid Hetty Jansen. Maar gaat de aanpak geen
miljarden euro’s kosten? ‘Er zijn ook zoveel baten’, riposteert Jansen. ‘Het wordt tijd dat we
aan het landschap een waarde toekennen. Dan is een hogere biodiversiteit een belangrijke
bate. Het herstelplan vermindert de uitstoot van kooldioxide daarbij fors. Ook dat levert veel
geld op.’
In Het Friese land vol eer en roem schetst Plambeck niet alleen welke landbouw mogelijk is bij
vernatting van de veenbodem. Hij ziet de toekomst ook voor zich. Een nieuwe schoonheid
van het veenweidegebied: ‘Een nat en moerasachtig landschap, met behoud van de typisch
Friese hoge luchten en weidse zichten.’ •

Boeren vergroenen,
nu de rest nog
‘We lopen tegen onze grenzen aan’, vindt de Friese gedeputeerde Johannes
Kramer. Te lang is gedacht dat landschappelijke ruimte onbeperkt was.
‘We moeten naar een nieuwe balans’, stelt
Johannes Kramer. Ook de gedeputeerde van
Fryslân ziet problemen in het landschap. Dat
het ondanks alle inspanningen achteruitgaat
met de biodiversiteit, verontrust hem. ‘Er zijn
minder koeien en toch is er meer stikstof. Dan
kijk ik dus naar auto’s en vliegtuigen, er is wat
anders aan de hand.’
Zijn hoop heeft hij gevestigd op het Klimaat
akkoord. ‘Ik hoop op maatregelen die echt
ingrijpend zijn.’ In alles draait het om draagvlak. ‘Kijk naar de gele hesjes in Frankrijk. Je
kunt als overheid maatregelen niet eenvoudig
uitrollen. Mensen pikken dat niet.’
Het is precies dat waar Kramer steeds op hamert bij de zoektocht naar oplossingen. ‘We
komen voor fundamentele keuzes te staan.
We kunnen alleen slagen als we burgers erbij
betrekken. Zo bereik je doelen.’ Het landschap
is van de burgers, beklemtoont hij, ook al zijn
de overheden verantwoordelijk. ‘Vergeet niet
dat het landschap door mensen is gecreëerd,
door hen zelf stukje bij stukje gebouwd.’
In zijn provincie heeft het debat over ‘landschapspijn’ veel losgemaakt. Kening fan’e
Greide heeft de discussie over biodiversiteit
in het landschap opgewekt. Kramer vindt het
de taak van de provincie om een en ander in

 oede banen te leiden. ‘Het is een heidens
g
karwei. Het vergt richting en doel.’
De gedeputeerde waakt ervoor om de boeren
de zwartepiet toe te spelen. ‘Zo’n boer zegt:
“Wie gaat mij de les lezen? Dit is mijn grond.”
Hier ligt een belangrijke taak voor ons als
provincie om mensen te verbinden. Het is een
gemeenschappelijke opdracht om aan te geven hoe het landschap te veranderen. Maar
dat moet wel met de bewoners. Met “Gij zult”
werkt het niet.’
Een halve eeuw Europees landbouwbeleid
heeft sporen nagelaten. ‘Spinazieboeren
en plankgasboeren hebben een monotoon
landschap opgeleverd’, concludeert Kramer
ontevreden. ‘Als het landschap ons lief is, dan
ligt er bij ons allemaal een verantwoordelijkheid. Dan ben je er niet door slechts naar de
boeren te wijzen als schuldigen. Zij zijn ook
de oplossing, we moeten ze helpen met een
duurzame landbouw.’
‘De oplossing moet Europees zijn. Je kunt
geen hek om ons land of Fryslân zetten. Een
eigen landbouwbeleid is niet reëel.’ Hij pleit
voor beloning van duurzaamheid. ‘Dan is dat
dubbeltje extra nodig voor de melk, kaas en
boter. Eerlijke, natuurinclusieve producten

moeten ons wat waard zijn.’
Zijn frustratie zit in het gegeven dat de
consumenten toch blijven kiezen voor de
goedkoopste producten. ‘We hebben het
geprobeerd met steun voor veenweidemelk.
Die slaat onvoldoende aan.’ De Friese macht
is beperkt: ‘We kunnen sturen wat we willen,
maar we kunnen geen Frexit doen.’
Kramer maakt zich boos dat er voor de
industrie en de luchtvaart geen prijskaartje komt te hangen aan de CO₂-uitstoot. ‘Dat
is toch waanzinnig.’ Hij gruwt van de dubbele
moraal. ‘Ondertussen mag Jan en alleman
voor zestig euro naar Barcelona vliegen. We
zijn hartstikke gek.’
‘Het landschap moet geen energiefabriek
worden. We gaan het landschap niet
verknallen met zonneparken her en der. We
hebben ook als leeuwen gevochten om geen
windmolens op land toe te staan. Dat was
hoog politiek spel.’
Bij voorkeur legt de politicus van de Frysk
Nasjonale Partij de daken vol met zonne
panelen. Maar hij constateert dat het
elektriciteitsnetwerk dat op veel plaatsen niet
aankan. Er moet nog een tandje bij. Er kunnen
op bedrijfsterreinen nog veel daken vol. ‘Wat
mij betreft gaan we dat afdwingen.’ •
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AKKERS VOL
SPIEGELEND
GLAS
Nieuwe schimmel in het landschap. Waarom mogen
projectontwikkelaars wel tientallen hectares
akkerland vol zonnepanelen leggen, maar blijven de
daken onbenut?
Tekst Bert de Jong ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

K

limaat heeft het land in zijn greep. Versimpeld gaat het om de opwarming van de
aarde. Maar de echte vraagstukken liggen in onze nabijheid. Het landschap moet
offers brengen, omdat de keuze is gemaakt voor duurzame energie. Provincies
en gemeenten hebben moeite om die goed in te passen. Na de windmolenparken
ontmoeten de grote zonnevelden weerstand, nu ze in aantal snel toenemen.
Het is de projectontwikkelaars voor zonne-energie vooral begonnen om het snelle
gewin. V
 anuit kostenoverwegingen werken ze grootschalig. Waar boeren aanvankelijk huiverig
waren v
 anwege het verlies van kostbare landbouwgrond, zijn ze meer bereidwillig als er royale
vergoedingen t egenover staan. Voor enkel de opties krijgen ze al royaal betaald.
Het rare is dat de royale subsidiestroom van de rijksoverheid juist opwekt om naar goedkope
landbouwgebieden te gaan om zonne-energie daar grootschalig aan te pakken. Daar kunnen
grote kabels de energie naar transformatorstations brengen en vallen investeringen eerder
terug te verdienen. Maar die beweging staat wel haaks op wat in beleidsvisies van provincies en
gemeenten staat: plaats zonnepanelen bij voorkeur op daken.
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Als het enkel om de energievoorziening van
particuliere huizen ging, was het probleem
vrij snel opgelost met wat er inmiddels aan
windmolens en zonnepanelen is. Het energie
verbruik van de Nederlandse huishoudens
bedraagt zo’n twaalf procent van het totale. Twee
derde is echter bestemd voor de industrie. Daar
zit het knelpunt. Voor deze energieslurpers is de
bijdrage van een zonneveld van 1.000 hectare
amper 0,1 procent groot.

Overvallen

Hoogeveen is in de zomer van 2018 overvallen
door vijf plannen voor zonne-energie. Het gaat om
110 hectare grond. Zonnepanelen daarop kunnen
er mede voor zorgen dat de gemeente Hoogeveen
in 2040 met recht en reden kan zeggen energie
neutraal te zijn.
De gemeenteraad heeft met een krappe meer
derheid ingestemd, maar verschillende volksver
tegenwoordigers zeggen gebukt te gaan onder
een duivels dilemma. Want van maatschappelijk
draagvlak is geen sprake meer, getuige de protes
ten van omwonenden en de verhitte discussies
tussen voor- en tegenstanders.
De gemeente Hoogeveen heeft de deuren wijd
opengezet voor projectontwikkelaars. In de
eigen visie voor zonnestroom zijn weinig belet
selen. Zelfs een financiële horde is weggenomen:
de leges bij de vergunningaanvraag is in allerijl
verlaagd. Een zonnepark van 100 hectare zou
1,2 miljoen aan leges in het laatje brengen, de
vergunning kost voortaan maximaal 65 duizend.
Agrariër Richard Kimmann oogst op zijn aard
appelland bij Hollandscheveld liever van de zon.
Samen met GroenLeven ligt er een plan voor 20
duizend zonnepanelen op zestig hectare, ge
noeg voor 18 duizend huishoudens. Over land
schappelijke inpassing maakt de gemeente zich
niet al te druk. De omzoming door heesters mag
achterwege blijven.
Een ander plan om bij het dorpje Fluitenberg
twintig hectare grond van landbouwer Jan
Adriaan ten Heuvel met manshoge panelen vol
te zetten, is slecht gevallen. De landbouwer
kiest voor vaste inkomsten van plannenmaker
Kronos Solar Projects, in plaats van afhankelijk
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te zijn van de opbrengst van gewassen. De
omwonenden verliezen het vrije uitzicht en
eisen een deel van de opbrengst: 10 duizend
euro per gezin per jaar.

Miljarden euro’s

Geld is een sturende factor. Onder grote
tijdsdruk heeft de gemeenteraad een besluit
genomen, want anders zouden de initiatief
nemers niet in aanmerking komen voor de
energiesubsidies van het Rijk, een pot met
miljarden euro’s. Hoogeveen wil de boot niet
missen, ook al erkent het gemeentebestuur
dat aan het eigen afwegingskader
zonne-energie veel valt te verbeteren.
Het heeft de voorwaarde van ‘draagvlak van
de directe omgeving’ in ieder geval minder
strikt genomen. Die zou leiden tot ‘een
ongewenst maatschappelijk effect’, oordeelt
wethouder Erik Giethoorn. Veel zwaarder
weegt de doelstelling om snel energieneutraal
te zijn.

Grote energieparken;
dat schiet lekker op

Het soort situaties als in Hoogeveen is precies
de reden voor het Manifest Zonneparken
Noord-Nederland. Het roept gemeenten
en projectontwikkelaars op bewoners veel
meer te betrekken bij locatiekeuze, inrichting
en ontwerp. Het manifest is afkomstig van
de drie provinciale milieufederaties en de
provinciale energiekoepels EnergieVanOns,
Ŭs Koőperaasje, De Drentse Koepel Energie
Initiatieven en De Groninger Energiekoepel.
De impact van grote zonneparken op het

landschap wordt in ras tempo duidelijk, zeker
als er in korte tijd meer plannen op tafel
komen. Bij de vraag waar een zonnepark het
beste past, wordt amper stilgestaan. Vaak zijn
de plannen op land van ‘energieboeren’, die
ze samen met projectontwikkelaars hebben
uitgewerkt.
Het manifest pleit andermaal om zuinig te
zijn op ruimte. Op daken van bedrijven, op
braakliggende industrieterreinen, geluidswal
len en verweesde gronden passen nog veel
zonnepanelen. Zonneparken concurreren met
landbouw en natuur en drukken een stempel
op het karakter van de leefomgeving, zo
schrijven de organisaties in hun manifest.

Chaos dreigt

Het ontbreekt aan regie. In Drenthe zijn al 41
initiatieven. In de provincie is in ruim een jaar
tijd voor 3.000 hectare aan plannen bedacht.
Volgens beleidsadviseur Judith van den Berg
van Milieu Federatie Drenthe dreigt er chaos.
‘De ene gemeente kijkt kritisch naar het land
schappelijk belang en bij de andere gemeente
staat de deur wijd open. Je zou willen dat er
een betere afstemming is.’ Dat is een uitvloei
sel van het provinciaal besluit om het ruimte
lijk beleid meer aan gemeenten over te laten.
‘Maar dat betekent niet dat je geen regie
moet voeren.’
Voor zowel provincies als gemeenten lijkt het
vooralsnog zoeken naar de snelste weg om
duurzame energie op te wekken. Drenthe wil
in het jaar 2030 meer dan 20 petajoule leve
ren. Ter vergelijking: heel het land verbruikt
3.150 petajoule energie, waarvan nog geen
2 procent van zonnepanelen en 6 procent
van windmolens komt. Het Rijk heeft de
provinciebesturen opgedragen duurzame
energie te leveren, de provincies leggen deze
opdracht vervolgens zo laag mogelijk bij
gemeenten en inwoners om verzekerd te zijn
van draagvlak.
In 2030 moet Drenthe veertig procent van
de energie duurzaam opwekken. ‘Aan de
gemeenten om die handschoen op te pakken’,
zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij schetst
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de dilemma’s. Honderden windmolens en
tienduizenden zonnepanelen moeten ingepast
in het landschap. ‘Soms moet ik als bestuur
der kiezen in een conflict van belangen.’
De provincie Fryslân wil in 2050 geheel on
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In
2020 is het doel om vijfhonderd megawatt
opgesteld vermogen te hebben, genoeg voor
het elektriciteitsverbruik van zo’n 120 duizend
huishoudens. Het gaat omgerekend om
vijfhonderd hectare aan zonnepanelen. Als op
alle daken van Friese boerenschuren panelen
komen, is in de helft voorzien.
In het (aanvankelijk) zonnige scenario van de
provincie ligt er in 2020 200 megawatt aan
vermogen bij particulieren op het dak en 150
megawatt bij 3.500 agrarische bedrijven.
Het is duidelijk de ambitie om het landschap
te sparen. Zonneweides moeten op korte
termijn hoogstens 150 megawatt leveren.
Projectontwikkelaars volgen echter hun eigen
pad, er ligt eind 2018 al het drievoudige aan
aanvragen bij gemeenten op tafel.
De hoop is nu al gevestigd op de grote
zonneparken, want de aantallen zonnepanelen
op daken blijven ver achter bij de verwachtin
gen. De conclusie van het provinciebestuur
is somber: zicht op 850 megawatt op dak in
2025 is er nauwelijks. De koers is al verlegd,
met de constatering dat er grootschalige
zonnevelden in het buitengebied nodig zijn.
Uitdrukkelijk stelt het bestuur dat provinciale
regie nodig is om wildgroei te voorkomen.

Groningen koploper

De provincie Groningen ontwikkelt zich tot
koploper duurzame energie. Opgeteld zijn
er meer dan duizend hectare aan bekende
projecten voor zonnestroom op landbouw
gronden. De subsidiepot Stimulering Duur
zame Energie (SDE+) is de prikkel voor grote
projecten op relatief goedkope boerengrond.
De provinciale ambitie is 300 megawatt in
2020. De daken van de 3.200 agrarische
bedrijven bieden al 230 hectare, zonder dat er
ook maar één graanakker verloren gaat.
Een ‘groen gevoel’ maakt het vestigings

MIJN LANDSCHAP

klimaat in Groningen aantrekkelijk. Het
vroege en warme welkom voor pioniers
staat in contrast met de terughoudendheid
in andere provincies. Groningen pakt het
echt groot aan. Tot ’s lands grootste zonne
parken behoort dat in Delfzijl, met 30 hectare
en 116.400 panelen. De geplande parken in
Vlagtwedde, Sappemeer en Muntendam
staan landelijk op nummer 1, 2 en 3.
Bij Stadskanaal ligt nu een plan voor 100
hectare, bij Musselkanaal voor 200 hectare.
Het is samen meer dan genoeg om het hele
eiland Rottumeroog vol panelen te leggen.
Het gaat uit boven de oorspronkelijke
ambitie van de gemeente Stadskanaal die
200 hectare als maximum heeft. Nieuwe
initiatieven moeten daarom wachten.
Het perspectief van de provincie als ‘een
spiegel van zonnepanelen’, heeft de politici
in de Groninger statenzaal aan het denken
gezet. De plannen voor gigantische parken
ruilen ze graag in voor kleinere projecten,
zeker als de bevolking zelf daar ook in par
ticipeert. De politici zijn bovendien terug
houdend om grote lappen landbouwgrond
in te zetten. Daken en onrendabele terreinen
als dijken en vuilstorten bieden nog volop
mogelijkheden.
‘Waar het op daken kan, daar moet je het
vooral doen’, beklemtoont gedeputeerde
Henk Staghouwer. ‘Maar we lopen tegen
belemmeringen aan. Het probleem zit in
de infrastructuur. Netbeheerder Tennet en
distributeur Enexis kunnen de opgewekte
stroom niet verwerken. Het duurt zeker nog
enkele jaren voordat ze de capaciteit hebben
uitgebreid.’

Trauma van windmolens

De vergelijking met windmolenparken dringt
zich op. Drenthe wil het trauma van zich
afschudden van de langslepende proce
dure voor de 45 windturbines van Drent
se Monden Oostermoer. Dat nooit weer.
Hoewel het aan draagvlak ontbrak, liet de
provincie toen het belang van een duurzame
energievoorziening het zwaarst wegen.

Maar nu staat de gemeente Hoogeveen van
uit dezelfde argumentatie vijf zonneparken
toe, terwijl er opnieuw twijfels bestaan over
het draagvlak.
In Friesland zijn de gemoederen ook hoog
opgelaaid over de plannen voor het grote
windmolenpark in het IJsselmeer ter hoogte
van Breezanddijk. Ook hier hebben de ambi
ties voor duurzame energie moeten wachten
op het finale oordeel van de Raad van State.
De bezwaren zijn terzijde geschoven.
Maar liefst 89 majestueuze windturbines
met een tiphoogte van 174 meter zullen bij
de Afsluitdijk in 2021 zo’n 400.000 Friese
huishoudens van elektriciteit voorzien.
Met Windpark Fryslân haalt de provincie
het grootste deel van de doelstelling voor
duurzame energie binnen.
De lange weg ernaar toe is nog altijd onbe
vredigend voor directeur Hans van der Werf
van de Friese Milieufederatie. In beginsel zijn
de Friese natuur- en milieuorganisaties voor
stander van windenergie, maar voorwaarden
zijn een goede landschappelijke inpassing en
draagvlak bij burgers en maatschappelijke
organisaties. Het windpark in het IJsselmeer
beschouwt hij als een misser.
‘Burgers komen voor voldongen feiten te
staan’, vindt Van der Werf. Zijn bezwaar is
dat gemeenten niet duidelijk zijn over hoe
veel zonneakkers er werkelijk op stapel
staan. ‘Ze zijn niet transparant. Dat maakt
de burgers argwanend. Zo verlies je het
vertrouwen.’ •

Energieverbruik en -opwekking in NoordNederland
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van het Nederlands energieverbruik is
bestemd voor de industrie.
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van de energie moet Drenthe in 2030
duurzaam opwekken.
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megawatt opgesteld vermogen in 2020 is het
doel van de provincie Fryslân. Als op alle daken
van Friese boerenschuren panelen komen, is in
de helft voorzien.
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panelen staan op het zonnepark van 30
hectaren in Delfzijl, met een vermogen van 30
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windturbines met een tiphoogte van 174 meter
zullen bij de Afsluitdijk in 2021 zo’n 400.000
Friese huishoudens van elektriciteit voorzien.
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Drents perspectief

Gronings perspectief

Interview gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Interview gedeputeerde Henk Staghouwer

Drenthe is vol
Het past bij de Drentse mores om compromissen te sluiten:
een beetje minder landschap in ruil voor een warme kachel.
Maar er zijn grenzen, vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Op de eerste plaats staat zijn zorg voor de
schepping. Het landschap is een schaars goed
waaraan je geen onherstelbare schade mag
toebrengen. Maar alles bij het oude laten, dat
gaat de Drentse bestuurder Tjisse Stelpstra te
ver. ‘Dan waren we nog aan het turfsteken.’
Het algemene beeld van Drenthe blijft vaak
steken bij ‘heide en schapen’. Stelpstra gooit
het over een andere boeg. Wat er zo bijzonder
is aan zijn provincie? ‘Dat we chemische
industrie in Emmen hebben.’ Hij noemt bewust
een andere kernkwaliteit van Drenthe. ‘Ik
wijs er steeds op dat Drenthe meer is dan
schaapjes en de hei. Het gaat niet alleen
over hoe we meer natuur kunnen aanleggen. Heb het ook over de landbouw en andere
kwaliteiten. We hebben zoveel goud in onze
provincie.’
Het landschap is leefruimte. Daarin moet de
mens kunnen bewegen, vindt Stelpstra. Het
provinciebestuur geeft ruimte. ‘Het vraagt
om zorgvuldige inpassing van nieuwe zaken.
Dat betekent ook dat ik misschien iets moet
inleveren waar het gaat om de schoonheid van
het landschap.’

De dilemma’s zijn levensgroot. Ook Drenthe
krijgt windmolenparken en zonneakkers.
‘Burgers willen een warme kachel, zo plat
is het. Dus voor die parken moet ik ruimte
vinden.’ Stelpstra is nauw betrokken geweest
bij verschillende overlegtafels voor het
Klimaatakkoord. Hij noemt de klimaattafels
gekscherend de ‘meubelboulevard’. ‘Daar
kom ik tegen waar men hier in het Noorden
voor vreest. Dat we straks het wingewest of
afvalputje van het land worden.’
Met een begerig oog kijkt Den Haag naar
de ruimte in het Noorden. Stelpstra maakt
zich druk over het verdeelvraagstuk. ‘We
zitten hier vol, echt knettervol’, beklemtoont
hij. Met verve herhaalt hij zijn betoog tot de
randstedelijke bestuurders: ‘We zitten vol met
jullie natuur, met jullie koeien, met jullie bossen
die CO₂ afvangen en vol met landschap. Het
idee dat als er geen stenen gestapeld zijn, dat
je dan niet vol zou zijn, vind ik een krankzinnige
gedachte.’ Ook stelt hij dat in de Randstad nog
veel daken vol zonnepanelen kunnen.
Dat er in zo’n snel tempo in Drenthe zo
veel plannen voor zonneakkers op tafel zijn
gekomen, heeft de gedeputeerde verrast.
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‘Uiteindelijk bepaalt de ruimtelijke kwaliteit waar het kan. Ik ben daar expliciet in. We
zullen altijd kijken naar onze kernkwaliteiten.
Als overheid heb je als taak om die in samenspraak met de samenleving handen en voeten
te geven. Het is echt mijn filosofie om veel
meer aan gemeenten over te laten. Die staan
dichter bij de mensen dan de provincie.’
‘Als overheid heb je niet meer het absolute
primaat in je beslissingen. De hele samenleving
vernetwerkt. Daar heb je mee te dealen.’ Wel
is er volgens hem in Drenthe sprake van een
andere gemeenschapszin dan in bijvoorbeeld
Noord-Holland. Er is meer dorpsoverleg.
De politicus van de ChristenUnie wil verder
werken aan zijn ideaal van een duurzame
samenleving ‘waarin mensen tot hun recht
komen’. Zijn persoonlijke kompas zegt hem dat
de tijd dringt. ‘Het roer moet om in dit land.
Het wordt tijd dat we afstappen van heilige
huisjes. Je kunt niet meer alleen op je eigen
belang blijven zitten. Soms moet je dat opzij zetten voor een hoger belang. Je zult mijn
overtuiging niet snel afnemen, maar je mag mij
triggeren op dogma’s.’ •

Groningen stuurt op identiteit
Er wordt veel van het landschap gevraagd, constateert
gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen. ‘Er zullen
keuzes moeten worden gemaakt. Ook ik ben ernaar op zoek.’

Groningers hebben land op de zee gewonnen.
‘Landschap is dus niet statisch’, beklemtoont de
Groninger bestuurder Henk Staghouwer. ‘Kijk
naar de Eemshaven. Wie had dat gedacht?’ Hij
waarschuwt voor de valkuilen: ‘Je moet wel
verantwoord ontwikkelen. Kijk naar schaal en
grootte.’
Bij de Eemshaven komen de grote v raagstukken
samen. De metershoge dijk keert de zee, maar
moet over een eeuw twee keer zo hoog zijn
als antwoord op de klimaatveranderingen.
Binnen de dijk investeert de provincie in herstel
van eeuwenoude statige boerderijen van het
Oldambt, maar ook in nieuwe natuur zodat eb
en vloed weer als vanouds het land vormen.
Anders denken moet. Staghouwer gebruikt een
voorbeeld dat de Groninger identiteit illustreert.
‘Landschap heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van eeuwen. De noordelijke
schil van Groningen is ontstaan uit de zee, met
vallen en opstaan. Jammer dat we daarna alle
kennis en kunde hebben benut om ons af te
keren van de zee. We herstellen dat nu door
de dijken van Eems-Dollard te vergroenen.’ In
de nieuwe kweldergebieden vervaagt de harde
grens tussen land en water. ‘Het is veel meer

een met de natuur. De getijden verrijken het
uitgeputte land.’
De energietransitie vraagt offers. ‘In het jaar
2030 moet 50 procent van de energieproductie
duurzaam zijn. Dit betekent dat er heel wat
op ons afkomt. De impact op het landschap
is enorm.’ Zijn zorg zit wel in ‘het snel
voortdenderen van klimaatdoelstellingen’. Er is
volgens hem onvoldoende langjarig perspectief.
‘Daarmee kun je duidelijk neerzetten wat je wilt
met je landschap.’
Gemeenten en provincie voeren de energietransitie samen uit. ‘Er moet een versnelling
komen’, stelt Staghouwer vast. Staghouwer
wil dat de provincie keuzes maakt. ‘Niet alles
kan zomaar in het landschap. Windmolens bij
boerderijen bijvoorbeeld. Op basis van een pilot
bepalen we of en hoe we daarmee doorgaan.
En gaan we experimenteren. Niet bij voorbaat
zeggen: dit past wel en dit niet.’
‘Ik zal blijven strijden voor het landschap’, zegt
de politicus van de ChristenUnie. ‘Het betekent
dat niet alles mogelijk is.’ Een zonneveld van
1.000 hectare, hij heeft zijn bedenkingen: ‘Dan
heb ik zorg over een goede inpassing.’ Hij wil
de weidsheid van het Oldambt koesteren: ‘Daar

zie je de landschapslijnen. Die polders moet je
niet volplempen met windmolens.’
In vergelijking met andere provincies houdt
Groningen veel meer de vinger aan de pols.
‘Wij hebben oog voor het landschap, in het verleden altijd gehad. Het gaat om de balans. Dat
betekent dus ook dat we de agrarische sector
ruimte geven.’ Hij wijst op het Westerkwartier,
waar agrarisch natuurbeheer succesvol is.
In Groningen heerst nog het idee van ‘stad en
ommeland’, maar Staghouwer wil veel meer
harmonie. ‘Het zijn geen gescheiden werelden.
Het gaat om het borgen van een goede balans.
De stad heeft groene ruimte nodig.’
Hij put hoop uit het L
 andschapsconvenant
van Groningen, in 2015 voorzien van vele
handtekeningen van belanghebbende
organisaties. Ook hier ligt een taak en
verantwoordelijkheid voor de provincie, vindt
Staghouwer. ‘Ik ga de betrokken partijen aan
de gemaakte afspraken houden.’ •
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MINDER BOMEN
KLEUREN
DE HORIZON
Duizenden hectares bos in het Noorden zijn gekapt. Je zou verwachten dat de
provincies hun bomen koesteren omdat die de opwarming van de aarde remmen.
Maar boseigenaren volgen hun eigen logica.

Het is meer een zaak van bomen dan van bossen in het Noorden.
Van oudsher is het landschap open en ruim. Ooit bestond het uit
onmetelijke heidevelden en uitgestrekte hoogveengebieden of vrucht
bare kweldergronden. Totdat de mens vanaf de negentiende eeuw het
landschap naar zijn hand zette met ontginning en de aanleg van bossen
en lanen. Een halve eeuw geleden zijn er in landinrichtingsprojecten
nog duizenden hectares aan groen loof toegevoegd.

Tekst Bert de Jong ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

Hoeveel bomen er zijn? Niemand die het precies kan zeggen.
Een gemeente heeft wel een inventarisatie van openbaar groen,
Staatsbosbeheer kan het aantal bomen schatten, maar al die bomen
op particuliere erven, al die houtsingels en al die bosjes – ze tellen niet
echt mee. Er is geen groot oog dat ze registreert. Opeens kunnen ze er
ook niet meer zijn. Gekapt.
Staatsbosbeheer heeft in de drie noordelijke provincies de meeste
bomen. Geschat gaat het om 27 miljoen exemplaren, van klein tot
groot. Dit is een grote verworven rijkdom in een gebied dat in vroeger
eeuwen vooral kaal, woest en ledig was. Essen, iepen, eiken en dennen
geven het noordelijk landschap kleur en karakter, ze vormen een schat
van 55.000 hectare groot.

Zonder dat er nieuwe terugkomen, verdwijnen ieder jaar bomen,
vanwege bosbeheer, ziekte of omdat ze in de weg staan. Bomen zijn
vogelvrij, op de monumentale exemplaren na. Een particulier kan ze
meestal zonder vergunning kappen, een gemeente zelf heeft veel
ruimte in de regelgeving om honderden essen en zelfs oude beuken en
eiken langs karakteristieke lanen te vellen.
De stad Groningen geldt nu als een lichtend voorbeeld. De
binnenstad zal vergroenen door de aanplant van 30.000 bomen.
Het is een grote plus op de 170.000 bomen die er in de stad al
staan. Door de grote zetelwinst van GroenLinks in Groningen bij de
gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 kan de partijwens
in vervulling gaan dat er voor iedere inwoner een boom in de stad
staat. Iedere stadjer die een boom wil planten, kan er een krijgen. Zo
investeert de gemeente 4,2 miljoen euro in groen.
Anders dan in veel andere gemeenten is het stadsbestuur van Gronin
gen nog strikt in het kapbeleid. Zonder vergunning gaat er geen bijl in
een boom. Veel bestaande bomen blijven zo behouden. Monumentale
bomen krijgen voortaan de strengste bescherming die mogelijk is.
Een ambitieus plan. De 30.000 bomen bij elkaar vormen een bos van 60
hectare, een kwart van het eiland Rottumeroog. Een klimaatbos mag,
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maar nog liever ziet de gemeente extra bomen in de stad. Groningen
beantwoordt zo de toenemende druk op ruimte door woningen, wegen
en bedrijvigheid. Maar eerlijk is eerlijk: in het verleden heeft de stad
een correctie van het provinciebestuur te verduren gekregen omdat
hij ruimte gaf aan woningbouw maar minder scheutig was met groene
oases.

Waar blijven die bomen?

Een groot bosgebied blijft meestal wel in stand. Over het aantal bomen
in het bos geeft Staatsbosbeheer inzicht op basis van steekproefs
gewijze metingen. In een jonge opstand zijn het er meer dan in een
eeuwenoud bos met grote reuzen. Dat levert opmerkelijke verschillen
op, legt bosecoloog Ronald Sinke uit. In de provincie Groningen,
met veel jonge bossen, staan verhoudingsgewijs 1.500 bomen per
hectare. Drenthe haalt de helft daarvan. Friesland zit op ruim 1.000.
Staatsbosbeheer heeft in de drie noordelijke provincies 28.845 hectare
bos.
Toch verdwijnen voor het eerst sinds lange tijd bossen. De provincie
Groningen – toch al niet ruim begenadigd met bomen – is in vijf jaar tijd
ruim 1.000 hectare kwijtgeraakt. In 2013 stond de teller nog op 8.193
hectare, in 2017 op 7.126. Ook Drenthe is ruim duizend hectare kwijt
geraakt. Daar is het aantal van 35.755 naar 34.704 gedaald. In Friesland
zakte het bosareaal van 12.693 naar 12.355 hectare.
Natuurontwikkeling, verstedelijking, wegenaanleg en het verdwijnen
van tijdelijke productiebossen hebben het Nederlandse bosareaal in vijf
jaar tijd met 5.400 hectare verminderd. Opmerkelijk is dat er de laatste
jaren ook minder bos wordt aangeplant. Ook de compensatie voor
gekapte bomen is onvoldoende. De vrijstelling voor herplant bij natuur
ontwikkeling vormt een deel van de verklaring.
Altijd zijn er weer nieuwe inzichten en financiële prikkels die het
landschap laten veranderen. Met subsidiestromen voor nieuwe natuur
worden bossen gekapt en wordt er ruimte geboden aan een terugkeer
van oude cultuurhistorische landschapsstructuren, zoals heidevelden
en zandverstuivingen. Met natuurherstelprojecten lukt het om
landschapsbeheer gefinancierd te krijgen. De verwachting is dat er in
de komende jaren meer bos verdwijnt.
Bosecoloog Eric Arets van Wageningen Universiteit ziet niet zo snel
een ommekeer. De trend is duidelijk ingezet om bossen te ruimen voor
andere natuur. Heidecorridors en zandverstuivingen als bij Gasselte
krijgen de ruimte. ‘Heide wordt gezien als meer waardevolle natuur
dan bos, vanwege de hogere biodiversiteit’, verduidelijkt Arets.
Financiële prikkels stimuleren de zucht naar nieuwe natuur. Op de
biodiversiteit verhogen, staat een premie. Met nieuwe natuur kunnen
natuurorganisaties vaak maximale subsidie binnenhalen. Ze ruimen
de voor houtproductie bedoelde bossen met grove dennen, Japanse
lariksen en fijnsparren of dunnen die uit. De diversiteit van die bossen is
vaak klein.
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Ook heeft Staatsbosbeheer in sommige gebieden de primaire doel
stelling verlegd naar natuurbehoud en recreatie. Zo verdwijnen in het
Dwingelderveld bomen en is het ook in Nationaal Park Drents Friese
Wold de mensenhand die weer een ander landschap creëert. Het
accent ligt op robuuste heidevelden waar alleen nog plaats is voor van
oudsher voorkomende soorten als eiken en berken.
Sinds 1970 is er in de drie noordelijke provincies bijna 11.000 hectare
grond met bomen beplant. Het betreft 7.000 hectare aan herbebossing,
de rest is echt nieuw areaal, vooral in Friesland en Groningen voor
landinrichting. In Drenthe is 90 procent vervanging van gekapt bos of
herstel van door stormen gehavende bossen.
Prikkels van buiten kunnen het landschap ook weer in snel tempo van
bomen voorzien. Vaak gaat het om een politieke keuze, soms om een
gevolg van andere doelen. Zo stonden er aan het eind van de vorige
eeuw ineens bomen op honderden hectares landbouwgrond in de
provincies Groningen en Drenthe. Populieren en wilgen hebben een
kwart eeuw de wuivende landbouwgewassen vervangen.
Met name in Groningen en Drenthe is de verleiding groot geweest. Van
de 1.596 hectare nieuw Nederlands bos hebben Groningse boeren er
900 voor hun rekening genomen en de Drentse collega’s 500. Een jaar
lijkse Europese subsidie van 1.853 gulden (840 euro) per hectare gaf
de boeren een vaste inkomstenbron. Die compenseerde ook de kosten
toen zij op de akkers weer aardappelen en graan gingen telen.
Als bij toverslag is er in Groningen en Drenthe 1.400 hectare bos toe
gevoegd en zo snel is het ook verdwenen. Bomen mogen net als gras
en maïs op landbouwakkers groeien, mits tijdelijk. Na 25 jaar zijn de
meeste bossen gekapt, op een enkel perceel na. Daar is op verzoek en
na toestemming een eeuwigdurend bos van gemaakt.
Verkleining van het bosareaal is een vreemd fenomeen, zeker omdat
het tijdens de nationale klimaattop van 2016 ondertekende actieplan
Bos en Hout ervoor pleit 100.000 hectare bos aan te planten om zo de
uitstoot van koolstofdioxide te helpen verminderen. Het bevreemdt ook
bosecoloog Eric Arets. ‘Meer bos is een deel van de oplossing van het
klimaatvraagstuk.’
De rijksoverheid moet de regie nemen en met provincies naar mogelijk
heden zoeken, beklemtoont Arets. ‘Het komt aan op een toekomstvisie,
want het gaat om grote gebieden.’ Bestaande bossen uitbreiden ligt
voor de hand, maar ook landbouwgronden en lege industrieterreinen
zijn interessant. Zeker is dat het puzzelen wordt op de kleine postzegel
die Nederland heet.
‘De neiging bestaat om nieuw bos te plannen daar waar het de minste
mensen treft’, waarschuwt Arets. Het plan voorziet onder meer in
30.000 hectare nieuw bos in de Veenkoloniën van Groningen en
Drenthe, maar toch ook in het Groene Hart in de Randstad. De klimaat
ambities moeten het verteerbaar maken, net zoals met windmolens en
zonnevelden.
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Iepen en essen

Groningen heeft net veel bossen, ook al koestert bijvoorbeeld Ter Apel
prachtige oude eikenbossen uit het begin van de negentiende eeuw.
De weidsheid van het Groninger landschap krijgt pas diepte door een
enkele iep of een rij essen langs de weg. De statige boerderijen mogen
in grootsheid wedijveren met enkele monumentale eiken of beuken.
Maar de iepen en essen die zulke typische en veel voorkomende
landschapselementen zijn in de kleibouwstreken van Groningen en
Friesland, hebben het al jaren zwaar te verduren. Vanwege iepziekte
en essentaksterfte zijn er duizenden exemplaren omgezaagd. Er zullen
er nog duizenden volgen. Het lijkt een gesel ten faveure van het vlakke
land.
Slechts een enkel resistent exemplaar kan blijven. ‘95 procent van de
essen legt het loodje’, zegt bosecoloog Ronald Sinke. Hij maakt een
rekensom voor de komende vijf jaar. In Groningen wordt 500 hectare
bos omgezaagd, in Friesland 300 hectare. En in Flevoland, waar na
de inpoldering grote boscomplexen vol essen zijn geplant, maar liefst
2.000 hectare. ‘Wat de eik voor het zand is, was de es voor de klei.’
Bosbeheerders hebben hun lesje geleerd. Monotone bossen zijn veel
te kwetsbaar. Vooral als er ziekte in komt, zoals nu met de essen. De
noodzakelijke kaalslag haalt de hele biotoop overhoop. ‘Dan ben je in
een klap alles kwijt’, stelt Sinke vast. De klimaatveranderingen maken
het probleem alleen nog maar erger. De Drentse lariksbossen lijden

door de warme en droge zomers als van 2018.
De bossen in het Noorden krijgen in de toekomst meer diversiteit.
Staatsbosbeheer heeft het eerder al gedaan in de Drentse bossen.
Daar heeft het flink gedund in bossen vol met dennen en lariksen om zo
jonge loofbomen de kans te bieden.
Heel wat houtvesters hebben in het verleden al een boom opgezet
over de beste manier om op de woeste gronden bossen te planten.
‘Gelukkig is er in Drenthe al vaak gekozen voor gemengde bossen’,
oordeelt Sinke. Op de vruchtbare gronden kan dat zelfs prima: ‘Eiken
doen het ook heel goed op de klei.’
Vanuit het Waddenfonds is er een pot met geld beschikbaar gesteld
om de herplant van 7.000 iepen mogelijk te maken in de Waddenregio,
4.000 in Friesland en 3.000 in Groningen. ‘Daarmee kunnen we
het landschap weer verrijken met bomen die er van oudsher ook
thuishoren’, legt Albert Erik de Winter uit, projectleider bij Landschaps
beheer Groningen en de Bomenwacht Groningen.
‘Het is minder groen dan het was’, merkt De Winter op. De zogeheten
ruilverkavelingsbossen maken weer plaats. Dat past bij de weids
heid van het Groninger land en versterkt op sommige plaatsen de
oorspronkelijke landschapsstructuren. Wel ziet De Winter met lede
ogen dat er duizenden essen uit het Groninger landschap verdwijnen.
‘Het landschap is leger geworden.’ •

Bossen Noord-Nederland, in hectares, 2013 vergeleken met 2017.
Bron: Wageningen Universiteit

2013

8.193

2017

7.216

In Groningen is 12% van de bomen gekapt.
Productiebossen werden weer akkers.

12.693

35.755

12.355

34.704

Friesland is door kap per saldo ruim 2,5% van zijn
bomen kwijt geraakt.

Drenthe is nu bijna 3% minder bosrijk. Productiebos
verdween of werd omgevormd naar heide.
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Waterperspectief

Interview bestuurder waterschap Noorderzijlvest Carla Alma

‘Wanneer je toch een
dijk aanpakt, kun je
als waterschap ook
nadenken over het
landschap’

Vloeiend landschap voor
droge voeten
Met een natte boel als in 1998 en 2012, en de droge zomer van
2018 is nut en noodzaak van het waterschap snel duidelijk.
Een interview met Carla Alma van Noorderzijlvest.

‘Waterschap en landschap zijn met elkaar
verbonden’, betoogt Carla Alma, bestuurder
van Noorderzijlvest. De transformatie van
1.700 hectare boerenland in natuurgebied De
Onlanden helpt om droge voeten te houden.
De natuur tussen Groningen, Leek en Peize
kan nu veel meer water bergen – nuttig bij
extreme regenval. Bovendien houden de
Drentse beken het water langer vast doordat hun bovenlopen weer meanderen. ‘Het is
ons belang dat we het heldere, van het Drents
Plateau afkomstige water langer in ons gebied
houden.’
De Onlanden is volgens Alma ‘een schoolvoorbeeld van hoe je het moet doen’. De provincie
Drenthe en waterschap Noorderzijlvest hebben de handen ineengeslagen om zowel
waterberging als natuur te realiseren. Na een
relatief korte tijd van acht jaar voorbereiding
hebben ze het echte werk in vier jaar
uitgevoerd. Al in de natte winter van 2012 kon
het waterschap het gebied benutten. ‘We

 ebben het landschap op zijn kop gezet, maar
h
het moest. Dit was hiervoor het gebied bij
uitstek, het ligt al twee meter onder NAP.’
Maar ‘we zijn nog niet op orde met droge
v oeten’. Het waterschap en de provincie
Groningen zijn nu bezig in het Westerkwartier
‘hetzelfde kunstje te flikken’. Waar De
Onlanden een waterberging van 10 miljoen
kubieke meter vormt – net zo veel als de hele
Groninger boezem – kan het Westerkwartier in
de toekomst 7 miljoen opnemen. Alles in nauw
overleg met de agrariërs. ‘Zij hebben een groot
belang om het boerenlandschap te behouden.’
Bij een waterschap zitten de behartigers van
boeren- en die van natuurbelangen samen aan
de vergadertafel. ‘Ze staan soms tegenover
elkaar, maar het grappige is dat ze elkaar ook
vinden.’ Alma heeft namens WaterNatuurlijk
sinds 2000 zitting in het bestuur van
Noorderzijlvest, vanaf 2009 als lid van het
dagelijks bestuur. ‘In al die jaren heb ik veel

groene projecten kunnen binnenhalen. Denk
aan beekherstel, vistrappen, natuurvriendelijke
oevers, aan alles wat te maken heeft met de
groene kanten van ons waterstelsel.’
Van oudsher vormt het waterschap een
‘boerenbolwerk’. De ‘geborgde zetels’,
benoemd door belangenorganisaties als landbouworganisatie LTO, vertegenwoordigen
nog altijd de agrarische belangen. Sinds 1992
hebben burgers een stem in het waterschap.
‘Toen werden ook de groene mensen wakker
geschud.’
In het bestuur van Noorderzijlvest hebben
de boeren vier plaatsen, bedrijven twee en
natuur- en bosbeheerders een zetel. ‘Dat
is t otaal uit balans’, vindt Alma. Ze noemt
Wetterskip Fryslân als voorbeeld van hoe het
anders kan. Daar heeft iedere sector drie geborgde zetels. Ze pleit overigens voor alleen
democratisch gekozen zetels.
Als boegbeeld van de Waddenvereniging was
Carla Alma eraan gewend op de barricaden

te klimmen. Nu sluit ze compromissen. Er zijn
in de polders zoveel partijen die ‘aan touwtjes
trekken’. Ze overlegt met gemeenten, provincie
en in het bijzonder de boeren. Die hebben
ongeveer driekwart van het land in bezit. ‘Die
moet je aan je zijde hebben.’ Het waterschap
is van oorsprong vooral dienend en uitvoerend.
Andere overheden bepalen de normen voor
bijvoorbeeld de dijkhoogte. ‘Als het gaat om
water, is het waterschap aan zet.’
De waterschappen hebben een missie voor
de lange termijn, erkent Alma. ‘Het gaat erom
mensen bewust te maken.’ Volgens haar is er
in een kwart eeuw veel veranderd. ‘Iedereen
zit met de vraag: hoe pakken we klimaat
verandering aan? Mensen zijn er inmiddels wel
van overtuigd dat er iets moet gebeuren.’
De veiligheid van de bewoners achter de
zeedijken staat voorop, daarover bestaat
geen e
 nkele twijfel. Er moet volgens haar
nagedacht worden over hoe zo’n dijk er in de
toekomst kan uitzien. ‘Moet het met een hoge

 arde dijk, een soort Trumpiaanse muur? Of
h
kan het ook anders? Of doe je iets met de
Waddenzee?’
‘Het zoute water zit in mijn bloed’, zegt
Carla Alma over zichzelf. Op een agrarisch bedrijf aan de rand van de zee bij
Uithuizermeeden groeide zij op, daar waar
haar voorouders bij voortduring ‘land op
de W
 addenzee v eroverden’. Zij lieten eb en
vloed hun werk doen met slib tussen de
aangelegde r ijsdammen en bouwden mee
aan de E
 mmapolder en de Eemspolder. Bij
zware storm zaten zij verplicht op zolder. ‘Dat
kon ons ook gebeuren.’ Het nationaal trauma
van de Watersnoodramp in 1953 zat ook in
de hoofden van de Groningers. ‘De ramp in
Zeeland heeft lang het denken bepaald. De
deltawerken zijn op een zakelijke en technocratische manier uitgevoerd. Zo hebben we
harde hoge dijken gekregen, van Zeeland tot
aan de D
 ollard.’
De benadering van destijds heeft plaats

gemaakt voor een andere aanpak. In plaats van
de dijk te verhogen heeft het waterschap er bij
de Dollard voor gekozen de dijk plaatselijk tien
tot dertig meter breder, en daarmee robuuster
te maken. ‘Wanneer je toch een dijk aanpakt,
kun je als waterschap ook nadenken over het
landschap’, vervolgt Alma. Bij Bierum komt over
een lengte van 2,5 kilometer een dubbele dijk.
Die grijpt terug op de filosofie van vroeger, met
een slaperdijk, een gaperdijk en een wakerdijk.
Tussen deze dijken komt een gebied van vijftig hectare voor kokkelvisserij en zilte teelt van
zee-aster en zeekraal. ‘Ook zo kunnen we tot
2050 veiligheid garanderen.’
Moet een waterschap de horizon niet veel
verderop in de tijd leggen? ‘Tot 2100 is de
wereld gewoon te onzeker’, reageert Alma.
‘Ik heb geen glazen bol. Tot 2050 weten we
het. We kunnen wel filosoferen over de jaren
daarna, maar harde maatregelen kunnen we
niet nemen. Dat gaat te ver.’ •
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Een lappendeken aan regelingen dekt het landschap toe, zo concludeert Bert
de Jong. Via agrarische natuurverenigingen weten boeren zich te ontworstelen
aan wetten, regels en de druk van de markt. Ook burgers steken de handen uit
de mouwen. Collectieve aanpak geeft het landschap samenhang en boeren een
steuntje in de rug. Tekst Bert de Jong ○ Beeld Tsjisse Talsma en Debora Westra

VELE POTJES ALS SMALLE
BASIS VOOR MOOI
LANDSCHAP
Een boer zuigt een weiland. Zijn collega stoft met een plumeau een
elzensingel af. Een ander sopt een eik. De foto’s op borden langs de
weg trekken ieders aandacht naar de zorg voor het landschap. Ze roe
pen ook op om mee te doen, immers, het landschap is van iedereen.
De bijna achthonderd boeren van de agrarische natuur- en landschaps
vereniging Noardlike Fryske Wâlden koesteren hun coulissenlandschap.
De elzensingels, houtwallen, pingo’s en dobben in het noordoosten van
Friesland vormen een deel van hun identiteit. Hier hebben agrariërs
zich ontworsteld aan de ijzeren greep van wetten, regels, geld en
markten.
Met elkaar hebben hun voorouders het landschap gevormd. Arme
grond is er rijker gemaakt, vaak met respect voor de oude patronen.
De ruilverkaveling is er minder verwoestend geweest. De smalle kavels
zijn er gebleven.

Dat past bij de volksaard in de Friese Wouden. De mensen laten
zich er niet gemakkelijk de wet voorschrijven. Vaak hebben zij na de
Tweede Wereldoorlog de adviezen van de rijksoverheid genegeerd om
‘houtwallen die veel kostbaar grasland in beslag nemen’ te ruimen.
De waarden van de Noardlike Fryske Wâlden vormen nu de basis voor
één van de Nationale Landschappen. De voortgaande schaalvergroting
in de landbouw zorgt voor spanning, ook bij de boeren zelf. ‘Ze worden
zich nog bewuster van het landschap waarin ze leven en van hoe het
achteruit gaat. Het landschap zit in hun hart en ziel’, verklaart Albert
van der Ploeg. Hij is voorzitter van het grootste agrarisch natuur
collectief van Nederland, dat 53.551 hectare beheert met onder andere
975 kilometer elzensingels en 321 pingo’s en dobben.
Het zijn in de eerste plaats de boeren die passen op het landschap,
vindt Van der Ploeg. ‘Dat kan, maar alleen in samenspel met burgers en
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overheid. Het is een zorg voor ons allemaal.’ Hij beklemtoont dat
het landschap het centrale thema vormt bij al het handelen, ook
bij kappen in elzensingels. ‘Onderhoud is juist nodig om zo’n land
schap in stand te kunnen houden.’
De grenzen van het agrarisch bestaan zijn een kwart eeuw
geleden het startpunt van een boerencollectief dat met andere
keuzes oplossingen aandraagt. De melkveehouders hebben een
uitweg gevonden voor de ammoniakwetgeving. Ze hebben voor
hun koeien royaal grasland tot hun beschikking. Ruige mest over
het land verspreiden is beter voor het bodemleven dan mest
injecteren, zo tonen ze in een experiment aan.

Leefbaarheid

De oudste agrarische natuur- en landschapscoöperatie van
Nederland is zo in 1992 geboren: Eastermars Lânsdouwe, met de
steun van de tegendraadse Wageningse hoogleraar plattelands
sociologie Jan Douwe van der Ploeg. Hij waarschuwt dan al voor
de leegloop van het platteland die de leefbaarheid zal aantasten.
Hij spreekt de vrees uit dat ‘we de boeren kwijtraken die we straks
hard nodig hebben’.
Het initiatief leidt tot nieuwe sporen. Veertig boeren steken hun
nek uit om het landschap te beheren op een manier die bij de
streek past. Ze vinden hun eigen manier om te kunnen blijven
boeren, de milieudruk te beperken en het landschap te beheren.
Hier vindt Van der Ploeg het bewijs voor zijn stelling dat boeren die
zuinig zijn op het landschap het langer volhouden dan boeren die
veel investeren in schaalvergroting.
De professor bespeurt in de agrarische natuurverenigingen de
laboratoria van de plattelandsvernieuwing. Het is zijn verdienste
dat hij boeren zelfbewuster heeft gemaakt en koppig is blijven
zoeken naar nieuwe mogelijkheden en verdienmodellen. Ook
Brussel ziet nu de redding van het landschap in het door hem
gepropageerde agrarisch natuurbeheer in zijn elementaire vorm.

Rottevalle

Het karakteristieke dorp Rottevalle ligt in het hart van de Noardlike
Fryske Wâlden. Hier zijn nagenoeg net zoveel koeien als een halve
eeuw geleden. Het aantal boeren is echter gedecimeerd, de
bedrijfsgrootte vertienvoudigd. De hooilanden waren ooit kruiden
rijk en drassig, nu ligt er een groene oase omringd door bloemen.
Dit is de nieuwe agrarische cultuur, gevoed door de wensen van
supermarktketens en zuivelbedrijven. Met subsidies moedigen
die melkveehouders aan oog te hebben voor de natuur in hun
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landerijen. Duurzaam is het sleutelwoord. Melkveehouders krijgen
een bonus voor elke liter melk als ze de koeien in de wei laten
grazen. De biodiversiteit in de landerijen moet ook terugkeren om
zo weidevogels aan te trekken.

Kruidenrijk gras

Bloemrijke randen sieren twintig hectare van het weideland. De
insecten en de vlinders vliegen af en aan. ‘Een prachtig gezicht’,
vindt melkveehouder Rudy Klaver. Hij heeft een van de grootste
bedrijven van Rottevalle. Zijn 240 melkkoeien hebben 153 hectare
rond de boerderij tot hun beschikking, plus een megastal.
Klaver boert voortaan zoals Albert Heijn het wil. Deze supermarkt
keten wil het zuivelschap verduurzamen. Hiervoor zet zuivel
verwerker Royal A-ware een aparte melkstroom op. Een extra
premie van enkele centen per liter melk helpt de boeren de koe en
de bodem centraal te stellen. Duurzaam betekent ook dat het vee
nagenoeg alle voer van eigen land eet.
Een hogere melkprijs is voor boer Klaver de prikkel om over te
schakelen op duurzame productie. Royal A-ware maakt er kaas, vla
en yoghurt van met een meerwaarde. De boer heeft land genoeg
om een deel in te zaaien met bloemenzaad. Daarmee voldoet hij
aan de eisen voor duurzaam produceren. Hij kan het gewas verder
niet benutten voor de koeien. Aan het einde van het seizoen maakt
een klepelmachine korte metten.
‘Het landschap geeft voldoening’, bekent boer Klaver. Hij
heeft oog voor de natuur en ziet dat ander agrarische beheer
voor verandering zorgt. Ruige mest uitrijden levert een rijker
bodemleven op, met insecten. Die trekken weer weidevogels zoals
de kievit en grutto.

Prikkel

De Noardlike Fryske Wâlden laat zien hoe het ook kan. ‘Voor boeren
is de jaarlijkse vergoeding de erkenning van hun inzet voor het
landschap dat van ons allemaal is’, verduidelijkt voorzitter Albert
van der Ploeg. Zijn collectief krijgt 3,5 miljoen euro. Hiervan gaat
minder dan een vijfde op aan organisatorische kosten. Voorheen,
als rijksregeling, resteerde slechts de helft van het budget voor de
boeren.
Boeren hebben inmiddels veel belangstelling voor agrarisch
natuurbeheer. De provincie Fryslân loopt fier op kop. Een vijfde van
het landelijk beschikbare budget van ruim 60 miljoen euro komt bij
Friese boeren terecht.
Daar steekt Drenthe schril bij af. Pas sinds 2016 heeft die provincie
het collectief Agrarisch Natuurbeheer Drenthe. Met een budget

van 2,5 miljoen euro beheren de vijfhonderd aangesloten boeren
2.138 hectare. In Groningen gaat het om 7.700 hectare en 4,5
miljoen euro aan vergoedingen, in Friesland om 25.000 hectare en
12,6 miljoen euro.
De geldstroom voor agrarisch natuurbeheer verleidt alle provincies
het landschap een impuls te geven. Europa zorgt voor driekwart
van het geld, het Rijk voor een kwart. De provincies zijn alleen
poortwachter. Friesland en Groningen zetten voornamelijk
hectares in voor weidevogelbeheer. Drenthe jubelt dat het de
komende drie jaren ruim 2 miljoen extra beschikbaar heeft voor
boeren die van hun akkerland betere leefgebieden willen maken
voor patrijs, geelgors en veldleeuwerik. Het land van de boer is
een stuk vrolijker met al die bloemrijke akkerranden, zingende
vogels en zoemende insecten. Op sommige plekken mogen
voorbijgangers plukken. Ook vormen bloemenranden in het gebied
van de Drentsche Aa een buffer langs watergangen, zodat gewas
beschermingsmiddelen minder verwaaien in het water.

2.415 euro per hectare

Behalve een daad vanuit het hart, is het er ook eentje vanuit
de (zakelijke) ratio. ‘De vergoeding is substantieel’, vindt
woordvoerder Joost de la Court van Agrarisch Natuurbeheer
Drenthe. Daarbij biedt ze zekerheid voor de langere termijn:
een minder vruchtbare akker brengt de boer ieder jaar vaste
inkomsten. Voor een kruidenrijke akkerrand van 9 meter breed
bedraagt de vergoeding 2.415 euro per hectare. Voor beheer van
houtwallen en houtsingels 2.737 euro per hectare. Voor een rust
periode in de weilanden met onder andere een uitgestelde maai
datum tot 15 juni krijgt een boer 290 euro per hectare.
Boeren en burgers komen dichter bij elkaar te staan, merkt De la
Court op. ‘Honderden vrijwilligers helpen met weidevogelbeheer
en het onderhoud van houtwallen. Dat creëert een band.’ In zijn
ogen beantwoordt deze vorm van natuurbeheer aan de beoogde
vermaatschappelijking. ‘Je legt het beheer bij ondernemers die al
zo lang in en met het landschap werken. Zo maak je een einde aan
de strenge scheiding tussen natuur en agrarisch gebruik.’
‘Het is boeren met natuur in plaats van boeren tegen natuur’, vindt
directeur Erik de Gruyter van Landschapsbeheer Drenthe. Zijn
organisatie doet haar best om de agrarische sector te adviseren.
Agrarisch natuurbeheer is veel meer een maatschappelijk ver
schijnsel aan het worden. Ook boeren buiten de zogeheten
prioriteitsgebieden willen meedoen. ‘Wij helpen ze daarbij, ook bij
het vinden van financiële prikkels.’
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Met de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw willen de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe het Noorden koploper ‘duurzaam
platteland’ maken. De proeftuin is van belang nu de maatschappelijke
druk toeneemt. Met de grote geldpot van minister van Landbouw
Carola Schouten in het achterhoofd heeft het Noorden stappen
gemaakt. De minister heeft inmiddels 10 miljoen euro toegekend aan
vernieuwende noordelijke initiatieven voor agrarisch natuurbeheer.
‘In het Noorden hebben wij de oplossing’, zegt de Groningse
gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij is content met de rijkserkenning.
‘Daar hebben wij heel hard voor moeten werken vanwege de grote
concurrentie.’
Staghouwer hoopt dat het noordelijk project aanzet tot een op een an
dere leest geschoeid Europees landbouwbeleid. ‘Dat is in het verleden
lang niet altijd effectief geweest.’ Hij is enthousiast over het agrarisch
natuurbeheer in het Groningse Westerkwartier. De sleutel voor succes
is volgens hem een goed economisch model. ‘Dat moet je laten zien,
dan ben je spekkoper.’
Voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur, de organisatie voor
agrarisch natuurbeheer, is blij met de eendracht. Die kan veel boeren
nieuw perspectief bieden, ‘want het is eindig zoals het veertig jaar
lang is geweest’. De melkveehouder uit Briltil ziet dat er veranderingen
nodig zijn om ook in de toekomst een sterke en vitale landbouwsector
te hebben. ‘We willen wat bereiken en we kunnen dat ook.’

Agrarisch natuurbeheer – weidevogelbescherming, bloeiende akkerranden en
dergelijke – wordt gesubsidieerd als boeren samenwerken. Driekwart van deze
bijdragen komt uit EU-middelen, de rest van het Rijk. Provincies zijn verantwoordelijk
voor de uitbetaling.

€ 4.5

miljoen

€ 12.6

miljoen
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ha 7.700

Groningen verdeelt 4,5 miljoen euro over een
gebied van 7.700 hectare.

Bezuinigingsslag

€ 2.5

miljoen

ha 25.000
Friesland verdeelt 12,6 miljoen euro
over een gebied van 25.000 hectare.

ha 2.138

Drenthe verdeelt 2,5 miljoen euro over een
gebied van 2.138 hectare.

Naast het beheer van landschap in agrarische gebieden, zijn er ook
burgerinitiatieven. Maar het piept en kraakt in de provincies Fryslân,
Groningen en Drenthe waar het gaat om ondersteuning van die zorg
voor onze natuurlijke omgeving. Een bezuinigingsslag bij de
organisaties voor landschapsbeheer heeft zijn sporen nagelaten.
Van lieverlee halen provincies uit allerlei geldpotjes bijdragen om
incidentele landschapsprojecten te ondersteunen. Hier zijn het euro’s
voor de aanleg van een dorpsbosje, daar gaat het om het herstel van
een pingo.
Cijfers spreken. In de jaren tot 2007 kon Landschapsbeheer Drenthe
rekenen op een bijdrage van rond de 7 miljoen euro. Daarmee heeft
het veel aan landschapsherstel gedaan. Maar grote investeringen in het
Drentse landschap kan de organisatie niet meer doen nu de begroting
uitkomt op 1,5 miljoen euro. Ze legt zich vooral toe op adviseren en
organiseren.
‘Je bent niet klaar met her en der natuurgebieden. Landschap is veel
meer dan dat’, beklemtoont directeur Erik de Gruyter van Landschaps
beheer Drenthe. Hij wijst op de noodzaak om robuuste verbindingen
te leggen in het cultuurlandschap om ons heen. ‘Zoiets kan alleen in
samenspraak met boeren. Die hebben het meeste land in eigendom.’

‘We hebben oog voor het landschap.
Altijd ook gehad’
Gedeputeerde provincie Groningen Henk Staghouwer

Hij is hoopvol: ‘Er is een verandering gaande om het landschap en de
leefomgeving een impuls te geven.’
Wat de provincie aan stimulansen heeft stopgezet, bieden Drentse
gemeenten nu deels weer aan via de Regeling Agrarisch Landschaps
beheer. Op jaarbasis gaat het om zo’n 30 duizend euro, maar de
betekenis is groter dan dat, vindt De Gruyter. ‘Het is het signaal dat er
aandacht is voor het agrarisch cultuurlandschap.’

Sprokkelen

Landschapsbeheer Friesland mist de warme hand van de provincie.
In 2014 heeft die de vaste bijdrage van 633.000 euro fors omlaag
geschroefd. In 2017 ontvangt de organisatie 208.086 euro, iets meer
dan ze heeft gekregen uit het goede-doelenfonds van de Nationale
Postcode Loterij.
Het is voor directeur Regina ter Steege sprokkelen. Met een begroting
van zo’n 1,2 miljoen euro is het de kunst om overal geld los te peuteren,
van het Rijk tot goededoelenorganisaties tot het Waddenfonds.
‘Noodgedwongen moet je tegenwoordig aan heel veel knoppen
draaien.’
De aandacht van de provincie Fryslân gaat wel erg uit naar
biodiversiteit, merkt Ter Steege op. ‘Landschap is meer dan natuur.
Houtwallen en weilanden vol met greppels vormen de eeuwenoude
sporen en zijn zowel van cultuurhistorische als ecologische waarde.’
Er schuilt een gevaar in de leuze ‘het landschap is van ons allemaal’,
vindt Ter Steege: ‘Wie neemt dan de verantwoordelijkheid?’ Wie toetst
wat wel en niet wenselijk is aan landschappelijke ontwikkelingen? De
provincie Fryslân heeft als ijkpunt de notitie Grutsk op Romte, een inven
tarisatie van de karakteristieke landschapstypen en -kenmerken. ‘Maar
daarin ontbreekt een waardering. Je zegt dat je het landschappelijk
belang meeweegt, maar niet hoe.’
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20%

Landschapsbeheer Drenthe moet het doen met 1,5 miljoen
euro, een vijfde van het budget tot 2007.
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De provincies kiezen een nieuwe rol, mede ingegeven door de nieuwe
Omgevingswet. Bijna alles wat voorheen in een bont web aan wetten
voor natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit was geregeld, zit nu
in deze wet. Met daarbij een duidelijk andere koers voor de overheid:
loslaten, samenwerken en inspelen op initiatieven uit de samenleving.
Taken en verantwoordelijkheden komen zo dicht mogelijk bij de
burgers te liggen. Denk aan groene vrijwilligers die de natuurgebieden
intrekken voor beheer, dorpen die met eigen plannen voor zonne
stroom een bijdrage leveren aan het energievraagstuk, boeren die
elzensingels in stand houden. Voor de invulling van het landschap om
ons heen komt er meer ruimte. De beleidskoers is: ja, mits.

Economie financiert natuur

Het begrip ‘economie’ krijgt een grotere waarde bij alle initiatieven voor
behoud, beheer en versterking van het cultuurlandschap. Kort door
de bocht kunnen recreatie en toerisme de natuur financieren. Anders
om geldt dat de natuur nieuwe ontwikkelingen niet te veel in de weg
mag staan. Al de drie noordelijke provincies willen weinig drempels
opwerpen. De landbouw moet zijn gang kunnen gaan, grote bedrij
ven krijgen een warm welkom vanwege werkgelegenheid, omwille van
schone energie is er volop plaats voor windturbines en zonne-akkers.
Drenthe laat in de nieuwe Omgevingsvisie veel ruimte. De provincie
vindt het landschap vooral een zaak van de gemeenten. ‘Van belang
is dat inwoners zich met alle veranderingen thuis blijven voelen en
betrokken blijven bij hun Drentse leefomgeving’, vindt gedeputeerde
Tjisse Stelpstra.
Het Drentse provinciebestuur vindt dat er met natuur en landschap
ook geld verdiend moet worden. Voor de forse ambities met duurzame
energie en behoud van werkgelegenheid laat de provincie de teugels
vieren. De revitalisering van de verblijfsrecreatie in de Drentse natuur
krijgt een nieuwe, meerjarige impuls. Maatwerk is de norm. Opvallend
is dat de provincie niet op voorhand wil bepalen waar en hoe iets moet
veranderen.
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De provincie Groningen ambieert nadrukkelijk wel een sturende rol.
‘We hebben oog voor het landschap. Altijd ook gehad’, beklemtoont
gedeputeerde Henk Staghouwer. Zo heeft de provincie de stad
Groningen op de vingers getikt. ‘Ik was verbaasd over de visie van het
stadsbestuur: die had het niet over groen. Het provinciebestuur grijpt
op zo’n moment in. We hebben ingezet op vergroening van de stad.
Stadsbewoners moeten ook meer kennismaken met de ruimte van het
platteland.’
Staghouwer hamert op de miljoenen euro’s provinciaal geld voor het
landschap. Een grote landschapsgeldpot ontbreekt, maar verschillende
fondsen maken subsidies mogelijk. Jaarlijks is er 1,2 miljoen euro be
stemd voor landschapsinvesteringen en onderhoud. Ook is er jaarlijks
maximaal 100 duizend euro voor burgerinitiatieven. ‘We proberen
daar waar het kan te ondersteunen.’ De gedeputeerde wijst op Herstel
Borgweer, Kerken in het Groen, Monumentale Boerenerven.

Agenda Landschap

Met de Agenda Landschap heeft de rijksoverheid het al eerder over een
andere boeg gegooid: ‘Het wordt mooier als u meedoet.’ Dat is tegelijk
een schaamlap om de handen af te trekken van het landschapsbeleid.
Meer mensen moeten zich verantwoordelijk voelen voor het landschap
en mogen er ook een offer voor brengen.
Om de natuurdoelstellingen te bereiken, hebben de provincies de inzet
van veel maatschappelijke partners nodig. In de provinciale natuur
visies staat het keer op keer. En zo is het telkens weer zoeken naar
vrijwilligers die helpen of naar financiers van aankoop of inrichting van
het landschap. De Nationale Postcode Loterij is onderhand een vast
aanspreekpunt.
Geldnood beperkt de aankoop van landbouwgrond voor nieuwe natuur
fors. Het Rijk heeft de oorspronkelijke ambitie uit 1990 om in 2018
728.500 hectare samenhangende natuur te hebben, losgelaten. Daar
voor in de plaats is de nieuwe ambitie gekomen: het Natuurnetwerk
Nederland van 668.000 hectare dat in het jaar 2027 klaar moet zijn.
Natuur is veruit de belangrijkste post als het gaat om investeringen in
onze leefomgeving. Qua beleid en geldstromen is hier het meeste voor
geregeld. Er zijn Europese biodiversiteitsdoelen, er is Europees en rijks
geld en de provincies voeren het uit. Enig probleem is dat er te weinig
geld is om de doelen te verwezenlijken.
Het Rijk heeft voor natuur in 2008 ruim 1 miljard euro aan de provincies
meegegeven, terwijl het zelf een groot stelsel aan subsidieregelingen
heeft afgetuigd. Jaarlijks vloeit er nu ook 405 miljoen euro in het
provinciefonds voor aankoop, herstel en beheer. De provincies hebben
zich verplicht om zelf minimaal 65 miljoen euro in het Natuurnetwerk
Nederland te steken. Bovendien is in het Natuurpact afgesproken dat

de provincies in 2027 60 duizend hectare extra natuur leveren.
Sommige provincies zien het zwerk al drijven: er is onvoldoende geld.
In het zwartste scenario van de provincie Fryslân komt het tekort uit
eindelijk uit op 65,8 miljoen euro. Andere keuzes zijn minder natuur
aankopen, verder bezuinigen op beheer, meer geld vragen van het Rijk
of andere financieringsbronnen aanboren.

Drentse goud

‘Landschap staat bestuurlijk niet hoog op het lijstje’, concludeert
beleidsadviseur Judith van den Berg van Natuur en Milieu Drenthe. Dat
is voor haar onbegrijpelijk, want het hoort tot de kernkwaliteiten van
de provincie: ‘Landschap wordt immers beschouwd als het Drentse
goud.’
‘Landschap is het ondergeschoven kindje’, stelt Van den Berg vast. ‘In
de huidige praktijk wordt er niet of nauwelijks naar gekeken.’ Ze ziet
de spanningsboog die in Drenthe is ontstaan. De prioriteit is gelegd bij
natuur. ‘Daar is een groot programma voor opgetuigd.’
‘We hebben bestuurlijk het tij niet mee’, schetst Van den Berg de
Drentse situatie. In de provinciale Omgevingsvisie krijgt het onderwerp
landschap weinig handen en voeten, terwijl er uit veel hoeken aan
dacht is gevraagd voor het zo stilletjes aan verdwijnen van typische
landschapselementen. ‘Kijk met welk gemak er houtwallen worden
gekapt.’ Op www.kiekopdekaartvandrenthe.nl staan de verdwenen
houtsingels, bosjes en poelen op een rij.
’Het landschap is vogelvrij’, stelt Henk de Vries vast, de directeur van
It Fryske Gea, de landschapsorganisatie in Friesland. Als het erop aan
komt zijn er veel goede bedoelingen, maar ontbreken de kaders voor
de kwaliteit van het landschap. Illustratief is dat er amper sancties be
staan voor wie de uitgangspunten aan zijn laars lapt. ‘Als je landschap
echt belangrijk vindt, dan moet je dat ook concreet maken met beleid
en doelen.’
De opgelaaide discussie over landschapspijn heeft een gevoelige snaar
geraakt. ‘Het landschap is op veel plekken behoorlijk verstoord en
verpest’, concludeert ook directeur Hans van der Werf van de Friese
Milieufederatie. Hij heeft er geen problemen mee dat een landschap
verandert. ‘Dat is een autonoom proces. Maar alsjeblieft, voeg er
kwaliteit aan toe. Dat dwingt weer tot het maken van keuzes. Maar
de provincie worstelt met haar rol.’ Enerzijds willen bestuurders de
samenleving zoveel mogelijk betrekken bij de invulling van de leef
omgeving, anderzijds willen ze ontwikkelingen in goede banen leiden.
Een provincie heeft in Van der Werfs ogen een regierol. ‘Ze moet
piketpaaltjes slaan en ook echt investeren.’ •
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D

e meest gehanteerde – inmiddels al
weer wat sleetse – term in het debat
over de toekomst van het platteland
is ‘landschapspijn’. Dit door ecoloog
Theunis Piersma bedachte en door
publicist Jantien de Boer gemunte
begrip vat klaarblijkelijk in één woord
samen waar voor veel mensen de pijn
zit. Friesland is Friesland niet meer. Het zo uitbundig met
weidevogels, plantensoorten en insecten gestoffeerde
landschap is in enkele tientallen jaren tijd door schaalver
groting en technocratisering van de landbouw veranderd
in een gebied waar monocultuur, uniformiteit en een
welhaast sinistere stilte overheersen.

Theo Spek is
hoogleraar
Landschaps
geschiedenis en
hoofd van het
Kenniscentrum
Landschap van de
Rijksuniversiteit
Groningen. Hij
sprak op de
landschaps
manifestatie van
Noorderbreedte
op 7 februari.

Natuurlijk valt dit alles niet te ontkennen of te ontlopen.
Ieder die een fiets- of wandeltocht door de Bouwhoeke,
de Greidhoeke, het Lage Midden of het dal van de Tjonger
maakt, wordt er onherroepelijk mee geconfronteerd. Toch
heb ik om verschillende redenen moeite met de term
‘landschapspijn’, en niet alleen omdat elke politicus en
columnist in Noord-Nederland zijn voordracht of artikel
inmiddels met deze term start (ikzelf incluis).

Natuurpijn

Mijn eerste bezwaar is dat de pijn in dit verband niet
zozeer zit in het landschap, maar veel meer in de na
tuur. Waar flora en fauna goeddeels uit het boerenland
verdwenen zijn, is het historisch gegroeide landschap
vaak nog verrassend goed bewaard gebleven. Niet voor
niets werd enkele jaren geleden Friesland uitgeroepen
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Wanneer de samenleving
jou als politicus op zo’n
verantwoordelijke plek
heeft geplaatst: pak die
verantwoordelijkheid dan
ook!
tot mooiste provincie van Nederland, waarbij vooral de
relatief gaaf gebleven historische dorpen, verkavelings
patronen, waterlopen, houtwallen en boerderijen als
belangrijke c
 riteria golden. Friesland heeft nog altijd een
uiterst waardevol landschap – waar overigens veel te
slecht voor wordt gezorgd. Het echte probleem is dat de
natuur die eeuwenlang onlosmakelijk aan dit historische
landschap en de vroegere landbouw was verbonden, in
enkele d
 ecennia tijd als sneeuw voor de zon is verdwenen.
Natuurpijn dus en geen landschapspijn.
Een tweede bezwaar vind ik dat de term ‘landschapspijn’
vrijwel de gehele beroepsgroep van de boeren – en als
we niet uitkijken ook elke individuele boer – al snel in
het beklaagdenbankje drukt als natuur- en landschaps
vernietiger. Mogen we individuele boeren inderdaad
verwijten dat zij mee hebben moeten rennen in de
economische wedloop van de moderne landbouw, in een
welhaast onvermijdelijke poging om hun familiebedrijf en
hun gezinsinkomen zeker te stellen voor de toekomst?
Ik denk het niet, hoewel de sector als geheel en de
agribusiness daaromheen uiteraard veel meer verantwoor
delijkheid dienen te nemen. Boeren verdienen veel respect.
Als er iets is wat ik in mijn inmiddels lange loopbaan als
landschapsonderzoeker heb leren inzien, is het dat boeren
– veel meer dan natuurbeschermers, stedelingen of over
heden – het Nederlandse landschap dragen. Zij deden dat
niet alleen vroeger, zij doen dat ook nu, en vermoedelijk
nog lang in de toekomst.
Zonder boeren geen landschap, en zonder landschap – in

het volledig gecultiveerde Nederland – geen natuur. Het landschap is
van iedereen, maar meer dan gemiddeld van de boeren. Samenwerking
met boeren op basis van wederzijds respect is onverkort nodig, willen
we enige kans maken op een duurzame toekomst van ons mooie
platteland. Dat vraagt om beweging aan verschillende kanten.

Mens-inclusief

Wie dit alles écht tot zich laat doordringen, beseft direct dat zorgvuldig
beheer van natuurgebieden of de aanleg van nieuwe natuur alleen het
aloude spanningsveld tussen natuur en landbouw niet kunnen oplos
sen. Beide zijn van onschatbare waarde, maar zinken in het niet wan
neer je ze afzet tegen de omvang en potentie van een boerenlandschap
waarin natuur, erfgoed en economie een nieuwe balans met elkaar
bereiken. Landschap is daarbij steeds het onmisbare intermediair:
natuur-inclusieve landbouw (nog zo’n modieuze term) is dus zeker
niet alleen een zaak voor de landbouw- en natuursector, maar van álle
burgers, organisaties en overheden die zich willen inzetten voor de
toekomst van natuur, samenleving en economie. Landschap is name
lijk mens-inclusief en dus nog meer dan natuur van iedereen. Vrijwel
ieder van ons is opgegroeid op een platteland of in een stadswijk
waarmee we ons verbonden voelen. Maar doen we daar ook iets mee?
Landschap is ook van de tientallen generaties vóór ons, van de mensen
die Friesland hebben gemaakt tot de zo diverse en rijk gelaagde
provincie die het nu is. En landschap is zeker ook van onze kinderen,
kleinkinderen en latere generaties, omdat die net als wij recht hebben
op een goede toekomst in een rijkgeschakeerd, leefbaar en duurzaam
landschap.
Hoe gaan wij de komende jaren vormgeven aan een landschap waarin
mens, natuur en economie weer met elkaar in balans komen? Welke
strategieën zijn nodig? En wie neemt daarbij het voortouw? Op die
vragen zijn nu nog geen eenduidige antwoorden te geven, hoewel er

hard aan wordt gewerkt. Wel denk ik dat de toekomst van het land
schap veel te belangrijk is om alleen aan boeren en natuurbeheerders
over te laten. Boeren dienen binnen de mogelijkheden die zij hebben de
komende jaren een duidelijke ommezwaai te maken naar meer duur
zame vormen van landbouw en naar een boerenlandschap waarin veel
meer ruimte komt voor natuur en andere belangrijke maatschappelijke
functies. Dat kan echter niet zonder stevige hulp van de samenleving:
burgers dienen een eerlijker prijs te betalen voor duurzame producten,
een prijs die meer dan voorheen ook terecht dient te komen bij de boe
ren zelf. Overheden – Brussel en Den Haag voorop – hebben bestuur
ders nodig die net als bij de aardgasproblematiek het lef hebben om
een nieuwe weg in te slaan en onverkort werk te maken van de groene
pijler in het landbouw- en omgevingsbeleid.
Wanneer de samenleving jou als politicus op zo’n verantwoordelijke
plek heeft geplaatst: pak die verantwoordelijkheid dan ook!
Natuurorganisaties dienen veel vaker buiten de traditionele kaders
van hun eigen terreinbeheer en natuurherstelprojecten te treden en
zich veel meer te gaan bekommeren om de toekomst van het landelijk
gebied als geheel. En elk van ons – als individuele burger – moet het
lef en het verantwoordelijkheidsgevoel hebben om niet alleen langs de
lijn ach en wee te roepen over landschapspijn, maar zelf ook concrete
stappen te zetten in de zorg voor de eigen leefomgeving: door bewust
koopgedrag, door actief te worden in de zorg voor natuur en land
schap in je eigen leefomgeving, door kinderen actief te betrekken bij
natuur en landschap en niet stil in een hoek te kruipen met een mooi
natuur- of landschapsboek.
Het landschap is van ons allemaal. En voor landschapspijn bestaat
zeker een medicijn. •
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Column

Jantien de Boer

Mijn pijn
Natuurpijn in plaats van landschapspijn? Van mij mag het.
In deze snelle tijden worden termen namelijk snel sleets.
We willen nieuw, nieuw, nieuw. En de term ‘landschaps
pijn’ heeft na een jaar of twee misschien een zeurderige
bijsmaak gekregen. Dus laat mensen dan maar natuurpijn
hebben.
Maar zelf vind ik ‘natuurpijn’ een te beperkt begrip.
Bij natuurpijn denkt de gemiddelde burger volgens mij
vooral aan bossen die moeten worden bewaard, of aan
heidevelden, of aan zandverstuivingen en weidevogel
reservaten.
De grap van landschapspijn is dat die over onze dagelijkse
omgeving gaat. Over sloten dus, over ruggetjes in
het land, over kreken, houtwallen, miltvuurbosjes en
bakhuisjes bij boerderijen.
En ja, al die landschapskenmerken staan nog steeds onder
druk. In de Achterhoek tekenden vorig jaar zevenduizend
mensen de petitie ‘Help ons Achterhoekse landschap ver
dwijnt’. In Twente leven zorgen over het voortbestaan van
het coulisselandschap.
Ikzelf kreeg een mail van een lezer.
‘Help’, schreef hij en ik citeer: ‘De boer achter mijn w
 oning
heeft een aanvraag gedaan voor het dempen, graven en
verbreden van watergangen. Meer dan 2 kilometer aan
slootjes wordt straks dichtgegooid. Maar de gemeente is
al akkoord met de plannen. En het waterschap ook. Achter
mijn huis liggen straks megapercelen waar geen enkel dier
zich meer kan schuilhouden.’
Zo’n noodkreet kun je inderdaad natuurpijn noemen.
Maar het gaat niet alleen over natuur, het gaat ook over
de diversiteit van het landschap. En wij allemaal moeten
veranderen, als we werk willen maken van dat landschap.

‘Wat gooit u eigenlijk in uw winkelwagen?’, vroeg ik in
december nog aan een zaal nette landschapspijnlijders.
‘Want als u hier zit te knikken, als u landschapspijn voelt,
moet u verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen wijzen
naar anderen. Kijk alsjeblieft vooral ook naar je eigen
navel.’
Want het kost tijd en geld als je moet wachten met maaien
tot kuikens zijn uitgevlogen. Het kost tijd en geld als je een
plasdras voor de vogels aanlegt. Het kost tijd en geld ook
als je je topsportkoeien die volop melk maken van eiwitrijk
raaigras, moet verruilen voor een soberder koeienras, dat
floreert op schraler kruidenrijk gras.
Boeren die alles op alles zetten, en het zaad voor hun
kruidenrijke akkerranden nu vaak uit eigen zak betalen,
moeten ook echt voor hun natuurwerk betaald worden.
Ik zei het tegen de lieve landschapspijnlijders en ik zag
de melkveehouder op de vijfde rij, die de eerste twintig
minuten nors met zijn armen over elkaar zat, opklaren.
Landschapspijn gaat namelijk over geld. Over
intensivering. Over economie. En die economie, dat zijn
wij.
Ik roep het al best lang. En eerlijk gezegd kijk ik nu soms
meewarig naar de achterflap van mijn pamflet. Daar
staat, heel schattig eigenlijk, dat ik bruggen wil bouwen
tussen burgers en boeren. Maar twee jaar later roept
landschapspijn dus weerstand op.
En omdat we in een wereld leven waarin marketeers
met marketingtechnieken de dienst uitmaken, vind ik het
prima hoor, als je landschapspijn wilt inruilen voor natuur
pijn. Misschien pruimen we natuurpijn beter. Misschien
verkoopt hij gemakkelijker. Maar in mijn buik, in mijn hart
blijf ik landschapspijn, met daarin verweven natuurpijn
voelen. •

48

NOORDERBREEDTE № 1 − 2019

Meer Noorderbreedte
Op zoek naar grensland

Vanaf januari 2019 vormen Haren, Ten Boer

en Groningen één gemeente. Maar wat
kenmerkt nu de gebieden tussen Groningen
en Haren, en Groningen en Ten Boer? Heeft
dit grensland een duidelijke identiteit? Tijdens
twee ontdekkingstochten door het gebied
gingen Mark Sekuur en Sijas de Groot met
bewoners van de gemeente op zoek naar
antwoorden. Zoek op Grensland op onze
website.

Veranderend landschap

Op onze website vind je een uitgebreid
(beeld)verslag van Onder de as, een fotoboek
van Hans Knijff. Hij fotografeerde het land

schap voor en na de aanleg van De Centrale
As door Friesland. Uiterst boeiend om te zien
en lezen! Zoek op onze website naar Onder
de as.

Dat doen we door onafhankelijke
journalistieke publicaties in ons eigen
tijdschrift Noorderbreedte en op
www.noorderbreedte.nl

Boek: Gasland

Ben je op zoek naar een goed boek over het
noordelijke landschap? Dan raden wij Gasland
van Louis Stiller van harte aan. Recensent
Charles Vlek: ‘Stiller heeft een goud
mijn aan informatie over de aardbevingen
bijeengebracht. Hij schrijft soepel en brengt
gedegen feiten bij elkaar.’ De hele recensie
vind je op onze website onder Gasland.

Eddo Hartmann - 'Markerwadden Poles'. Uit de fotoserie 'The Collective Landscape'

Noorderbreedte gaat over landschap en
identiteit. We zijn nieuwsgierig naar de
toekomst en gretig om daarbij de verbeel
ding in te schakelen. Afgelopen maanden
hebben we de banden met Noorderlicht,
internationaal podium voor documentairefotografie, verder aangehaald. In deze
Noorderbreedte zie je dat terug in de foto’s
van Eddo Hartmann. In het volgend nummer
komt een heel katern met werk van de
Noorderlicht-fotosalon.

De Stichting Noorderbreedte wil
burgers en vakmensen inspireren
tot zorgvuldige omgang met de
noordelijke leefomgeving.
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Aan dit nummer werkten verder mee
Jantien de Boer, Bert de Jong, Joost de Ruiter,
en Theo Spek
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Steun
Deze publicatie is tot stand gekomen met
steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten. Tevens ontvingen we bijdragen van
de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân,
waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's
en Wetterskip Fryslân
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