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Al eeuwen lang heeft de mens invloed op zijn
omgeving uitgeoefend door het doen van de
meest uiteenlopende werkzaamheden. Zo goed
als alles vond plaats als onderdeel van de
agrarische bedrijfsvoering. Bomen werden ge-
kapt voor gerief- of brandhout, sloten werden
gegraven voor een betere afwatering enz. Er
bestond een direkte koppeling tussen onder-
houdswerk in het landschap en het inkomen.
Die relatie is in de loop van deze eeuw steeds
minder geworden. Timmerhout komt nu van
elders, brandhout wordt nauwelijks meer ge-
bruikt en sloten worden oa. vervangen door
drainbuizen. Doordat het landschapselement
zijn inkomensfunktie verloren heeft wordt het
ook niet meer onderhouden. Om een heleboel
uiteenlopende redenen heeft dit bijna altijd
achteruitgang van het landschapselement tot
gevolg: heggen schieten bijv. door, hout» allen
worden open of verruigen. Deze achteruitgang
wordt door steeds meer mensen als negatief
ervaren. Daarnaast krijgt men meer oog en
waardering voor de positieve effekten van een
landschapselement. Een voorbeeld hiervan is de
Oldambtster boer, die naar tevredenheid kon-
kludeerde dat hij nu, 20 jaar na het aanplanten
van een uitgebreide windsingel, nauwelijks nog
het dak op hoefde om na een storm dakpannen
te vervangen.

Veel praktische kennis van het onderhoud
aan bomen en begroeiingen is echter in de
loop van enkele generaties vervaagd.

Naast het ontbreken van de benodigde tijd is dit
voor veel eigenaren van landschapselementen een
knelpunt. Hoewel het landschapsonderhoud met
modern gereedschap (kettingzaag etc.) veel snel-
ler uitgevoerd kan worden dan vroeger, staat
daar tegenover dat er per eigenaar meer land-
schapselementen moeten worden onderhouden.
Dit onder andere tengevolge van het enorme ver-
lies aan arbeidskrachten in de landbouw.
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Op verschillende manieren is in het recente
verleden geprobeerd iets te doen aan de steeds
groter wordende onderhoudsachterstand van
de verschillende landschapelementen. Groepen
mensen voegden de daad bij het woord en
waren boeren behulpzaam bij oa. het knotten
van wilgen (bijvoorbeeld groepen vanuit het
IVN en Avifauna).

ISP-projekten
In het kader van het ISP (Intergraal Struktuur
Plan voor het Noorden des Lands) werd en
wordt geld beschikbaar gesteld voor het weg-
werken van de onderhoudsachterstand aan
landschapselementen in met name de gemeente
Haren en het Zuidelijk Westerkwartier. Ook
elders in de provincie werden verspreide projek-
ten uitgevoerd.
In de gemeente Haren is intussen een groot deel

van de aanwezige houtwallen onderhouden. De
meeste houtwallen bestaan hier uit een walli-
chaam met een begroeiing van oa. eiken, ber-
ken, hazelaar en eikvaren. Onderhoudsproble-
men waren oa. te zwaar uitgegroeide bomen en
door vee afgetrapte wallichamen. Veelal wordt
een aantal 'doorgeschoten' bomen afgezet, dat
wil zeggen afgezaagd op de plek waar dit
vroeger ook steeds gebeurde. Ook wordt een
raster geplaatst waar nodig om overmatige
betreding door vee onmogelijk te maken. Op dit
moment zijn de houtwallen, die het eerst onder-
houden zijn al weer aan een ïollow up' toe. Zo
ging het vroeger ook; met een bepaalde regel-
maat, afhankelijk van wat men met het hout
wilde, werd onderhoud verricht. In het Zuide-
lijk Westerkwartier gaat het meestal niet om
houtwallen met een wallichaam, maar om el-
zensingels, dwz. 1 of 2 rijen elzen aan weerszij-
den van een sloot. Hier is inmiddels veel werk
verricht om de singels weer in een regelmatige



onderhoudscyklus te brengen.

Provinciale Stichting Landschapsonderhoud
Halverwege de zeventiger jaren werden in ver-
schillende provincies Stichtingen Landschaps-
onderhoud opgericht. Deze stichtingen hebben
allemaal gemeen, dat ze een koördinatiepunt in
het landschapsonderhoud vormen. Vrijwilli-
gersgroepen kunnen gebruik maken van gereed-
schap, kennis, plannen ed. Sommige stichtingen
begeleiden alleen vrijwilligersgroepen, andere
voeren zelf werk uit mbv. gesubsidieerde ar-
beidskrachten. Ook in Groningen wordt op dit
moment gewerkt aan de oprichting van een
dergelijke stichting, die Stichting Landschaps-
onderhoud Groningen zal gaan heten. Op initi-
atiefvan de provincie Groningen kwamen eind
1981 een aantal instanties bij elkaar om te
praten over een stichting landschapsonderhoud.
Bij deze vergadering waren vertegenwoordigers
van de provincie Groningen, het Landbouw-
schap, de Groninger Borgenstichting, het Gro-
ninger Landschap, de Milieufederatie Gronin-
gen en het Staatsbosbeheer aanwezig.
De Milieufederatie Groningen had al eens eer-
der het initiatief genomen tot de oprichting van
een dergelijke stichting. Door het ontbreken
van de nodige financiële middelen heeft dit
echter nooit verdere gestalte gekregen. Aanlei-
ding voor deze herhaalde poging was dan ook
het beschikbaar stellen van een aantal arbeids-
plaatsen door het voormalige Ministerie van
CRM (nu Landbouw en Visserij) in het kader
van het ISP-arbeidsplaatsen-plan. Het gaat
hierbij om blijvende arbeidsplaatsen zodat er
kontinuïteit in het werk kan komen. Dat is het
grote verschil met de eerder genoemde ISP-
projekten, waarvan de voortgang niet duidelijk
gewaarborgd is.

Bestuurlijk werk
Sinds september 1982 praat een overleggroep
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landschapsonderhoud over de opzet en werk-
wijze van de Stichting Landschapsonderhoud.
De oprichtingsdatum zal omstreeks 1 januari
1983 zijn. Het doel van de stichting zal zijn de
instandhouding en versterking van landschaps-
elementen in de provincie Groningen. De stich-
ting zal dit doel proberen te bereiken door het
stimuleren, koó'rdineren, uitvoeren en doen uit-
voeren van onderhoudswerkzaamheden aan
landschapselementen. De uitvoering van het
werk kan plaats vinden door vrijwilligers, vrij-
willigersgroepen, mensen zonder werk, ook
door beroepskrachten, vaste dan wel in tijdelijk
dienstverband van oa. de arbeidsvoorziening.
Het bestuur zal breed zijn samengesteld met
vertegenwoordigers van: de Gewestelijke Raad
voor Groningen van het Landbouwschap, de
Groninger Borgenstichting, de Groninger Sa-
menwerkende Standsorganisaties, de Groninger
Waterschapsbond, de Overleggroep Vrijwillig
Landschapsonderhoud, de Milieufederatie Gro-
ningen, de Stichting Het Groninger Landschap
en, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, af-

deling Groningen.
Om een goede koördinatie mogelijk te maken
met overheidsdiensten die al met verschillende
aspekten van landschapsonderhoud te maken
hebben, kan het bestuur zich laten adviseren
door: de Consulent Natuurbehoud van het
Staatsbosbeheer, de Consulent Landschaps-
bouw van het Staatsbosbeheer, de Hoofdinge-
nieur-Direkteur voor de Arbeidsvoorziening in
Groningen, de Provinciale Griffie, de Provinci-
ale Waterstaat en de Provinciale Planologische
Dienst. Om alvast voorbereidende werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren, heeft de Stichting
Het Groninger Landschap sinds 1981 tijdelijk
een afdeling landschapsonderhoud ingesteld.
De zes ISP-arbeidspIaatsen zijn intussen alle-
maal ingevuld en tijdelijk bij de Stichting Het
Groninger Landschap ondergebracht. Als de
Stichting Landschapsonderhoud wordt opge-
richt, zullen deze arbeidskrachten naar de nieu-
we stichting overgaan.

Praktisch werk
De koördinator, de administratieve medewer-
ker en de vier voormannen vormen de vaste
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kern van de stichting. De opzet van de stichting
is zodanig, dat deze mensen groepen vrijwilli-
gers behulpzaam zijn bij het uitvoeren van
onderhoud, eigenaren adviseren over onder-
houdsproblemen, maar ook zelf onderhouds-
werk doen. Hierbij moet nadrukkelijk gesteld
worden dat al het werk, dat door de stichting
begeleid zal worden, additioneel is, dat wil
zeggen, dat het niet valt onder het werkterrein
van hoveniers in kultuurmaatschappijen en an-
deren.
Uiteraard worden kosten gemaakt als de stich-
ting een partikulier behulpzaam is met bijvoor-
beeld het onderhouden van een houtwal of een
boerderijbeplanting. Deze kosten zullen gedeel-
telijk gedekt kunnen worden door middel van
subsidies. Er zal echter ook een eigen bijdrage
van de eigenaar gevraagd moeten worden. Deze
eigen bijdrage zal zeer gering moeten blijven,
omdat het niet beschikbaar zijn van voldoende
financiële middelen juist een oorzaak is van de
onderhoudsachterstand.
Projekten die door de stichting aangepakt kun-
nen worden, mogen zich niet bevinden op het
vlak van 'normaal' uit te voeren beheer in
terreinen van Het Groninger Landschap, de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer. Dit geldt eveneens voor
overleg en onderhoud van parken en plantsoe-
nen, beplantingen van sportvelden en begraaf-
plaatsen, wegbeplantingen enz., die tot de nor-
male taak van de overheid behoren. In bijzon-
dere gevallen, als bv. de genoemde natuurbe-
schermingsorganisaties en de overheid met hun
eigen apparaat niet aan gewenst onderhoud
toekomen en het inschakelen van bedrijven
onmogelijk is wegens gebrek aan voldoende
middelen, kan de stichting te hulp worden
geroepen. Zoals bij partikulieren moet ook dan
een financiële tegemoetkoming plus bijkomen-
de materiaalkosten worden vergoed.
Ook 'semi-partikulieren' zoals de Borgenstich-

Een landschapselement kan bestaan uit één
markante boom, zoals deze populier

ting, eigenaren van landgoederen kunnen de
stichting inschakelen, zij het niet voor bv. het
dagelijks onderhoud van tuinen, paden, gazons
enz. Hier geldt weer de voorwaarde van de
genoemde onkostenvergoeding.
De afbakening ten opzichte van lopende ISP-
projekten in Haren en het Zuidelijk Wester-
kwartier is als volgt geregeld. Wanneer de
stichting werk krijgt aangeboden in deze gebie-
den, wordt tevoren overleg gepleegd met de
instantie die de ISP-projekten begeleidt. Ten
aanzien van eventuele nieuwe ISP-projekten
ligt de situatie andersom: in dit geval is koö'rdi-
natie met de stichting noodzakelijk.

Projekten in uitvoering
Op dit moment werkt de stichting met 6 betaal-
de medewerkers en 10 vrijwilligers. De vrijwilli-
gers zijn mensen met behoud van uitkering, die
met de stichting een vrijblijvende afspraak heb-

ben gemaakt om een aantal dagen in de week
mee te werken. Iedere week vindt er een werk-
bespreking plaats, waar onder andere over be-
heer gesproken wordt. Eens per maand wordt
een exkursie voor belangstellenden georgani-
seerd om een idee te krijgen van het werk van
de stichting.
In 1982 zijn projekten in weekenden georgani-
seerd voor mensen die op hun vrije zaterdag tijd
aan het landschapsonderhoud willen besteden.
Hierbij spelen ook edukatieve aspekten een rol.
In het afgelopen jaar zijn zo de meest uiteenlo-
pende landschapsonderhoudsprojekten uitge-
voerd. Er zijn wilgen geknot, singels rond kerk-
hoven onderhouden, boerderijbeplantingen op-
geknapt, allerlei bomen chirurgisch verzorgd,
een natuurtuin aangelegd, waarbij jong gemeen-
telijk groen op ekologische grondslag is onder-
houden, vijvers uitgediept, hout gehakt en ver-
kocht.

In de nabije toekomst zijn nog diverse andere
projekten gepland. Voor de uitvoering hiervan
wil de Stichting Landschapsonderhoud graag
een beroep doen op iedereen, die 1 of meerdere
dagen beschikbaar wil stellen. Door het uitvoe-
ren van deze onderhoudswerkzaamheden
hoopt de nieuwe stichting iedereen duidelijk te
maken dat voor bescherming van een land-
schapselement regelmatig onderhoud noodza-
kelijk is.
Partikulieren of organisaties die landschapsele-
menten bezitten die een onderhoudsbeurt nodig
hebben worden eveneens uitgenodigd kontakt
op te nemen met de stichting.
Inlichtingen Stichting Landschapsonderhoud
Groningen, Jelle Norder, Ossenmarkt 6a,
9712 NZ Groningen, tel. 050-135901.

J. Norder is {coördinator voor de Stichting Landschaps-
onderhoud
J. Bakker is bestuurslid van de Milieufederatie Groningen.
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