Hans Feenstra

Vooral de versnippering vormde een groot probleem. Gemiddeld waren per landbouwbedrijf
meer dan vijf kavels in gebruik, bij enkele bedrijven lag dit getal zelfs boven de twintig. Voor
de boeren in het gebied betekent een dergelijke
situatie veel zwaar en onaangenaam werk en
vaak zeer lange werktijden. Een ruilverkaveling
zou vooral in de werkomstandigheden en in de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering verbetering dienen te brengen.

Op 3 december van het vorig jaar is de ruilverkaveling Ruinen met een ruime dubbele meerderheid aangenomen. Gezien de sceptische houding, die het gebied tien jaar geleden tegenover
ruilverkaveling innam, lijkt zo'n uitslag verwonderlijk. Er is kennelijk in die tien jaar het een en
ander veranderd. Een beschouwing over een ruilverkavelingsplan dat anders dan anders is. De
schrijver werkt bij de Provinciale Planologische
Dienst van Drente en is vanaf het begin als adviseur betrokken geweest bij de voorbereiding van
deze ruilverkaveling.

Uit oogpunt van natuur- en landschapszorg is
het gebied waar ruilverkaveling voor aangevraagd was, van bijzondere waarde. Die waarde
ligt niet zozeer in het voorkomen van veel grotere en kleinere natuurterreinen en landschappelijke elementen, maar vooral in de kultuurhistorische en ekologische samenhang, die het
gebied kenmerkt. De verschillende onderdelen
van het Drentse esdorpenlandschap zijn hier,
aan de rand van de Dwingelose en Kralose heide nog herkenbaar aanwezig. Brinkdorpen met
rondom het bouwland van de essen, de wei- en
hooilanden in de beekdalen op enige afstand en
achter de strubbenranden en het Boerbos de
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n maart 1970 hebben de gemeenteraad van
Ruinen en de plaatselijke afdelingen van de
landbouwstandsorganisaties een ruilverkaveling voor het westelijk deel van de gemeente
Ruinen aangevraagd. De belangrijkste redenen
voor deze aanvraag waren het sterk versnipperde grondgebruik, de vaak grote afstand tussen
boerderijen en landbouwgrond, de te kleine
landbouwpercelen en de doorgaans geringe oppervlakte van de huiskavels in het gebied.
Plaatselijk lieten ook de ontsluiting en de ontwatering van landbouwgronden te wensen over.
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Ruilverkavelingskommissie

De start van de ruilverkaveling verliep moeizaam. Het kostte veel moeite om een aantal ge-
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uitgestrekte heide. Weliswaar is de funktionele
samenhang van dit landschap met het verdwijnen van de potstalekonomie verloren gegaan en
komt ook het gemengde bedrijf vrijwel niet
meer voor, maar grootschalige ontginningen en
kultuurtechnische ingrepen zijn, met uitzondering van de normalisatie van de beken, tot dusver achterwege gebleven.
Het oude kultuurlandschap is in hoofdzaak nog
aanwezig, maar het wordt niet meer als vroeger
door de landbouw in stand gehouden. Als gevolg daarvan vindt een geleidelijke aftakeling
plaats. Wallen en singels verdwijnen, natuurterreintjes worden ontgonnen, zandwegen worden
bij het land getrokken of verhard.
Door diepploegen en egalisaties worden draagkracht van de bodem en bewerkbaarheid voor
de landbouw vergroot, maar gaan natuurlijke
bodemopbouw en reliëf verloren. Zo was het in
1970 en sindsdien is deze ontwikkeling verder
gegaan.

••..

zevende plaats, die voor de natuurbescherming
was, is nooit bezet.

Hel gebied van de ruilverkaveling

schikte kandidaten voor de kommissie, die het
ruilverkavelingsplan zou voorbereiden, te vinden. Vanuit de landbouw bestond veel wantrouwen tegenover het nieuwe en het andere,
dat de ruilverkaveling zou kunnen brengen.
Ook de te verwachten kosten speelden daarbij
een rol. Uiteindelijk bleken vijf boeren bereid
om de verantwoordelijkheid voor de voorberei-

ding van de ruilverkaveling op hun schouders
te nemen. Van natuurbeschermingszijde was
men, om meer dan één reden, niet bereid om
een kandidaat voor de voorbereidingskommissie voor te dragen. Het gemeentebestuur van
Ruinen deed dat wel en één van de wethouders
werd lid van de voorbereidingskommissie. In
december 1974 werd een voorbereidingskommissie voor de ruilverkaveling 'Ruinen' geïnstalleerd. Die kommissie bestond uit zes leden; de

Na de installatie van de voorbereidingskommissie verliepen de zaken nog niet vlot. Met de
voorbereiding van het streekplan voor Zuidwest-Drente was in 1973 een begin gemaakt en
het wachten was op de planologische uitgangspunten voor het ruilverkavelingsplan. Die uitgangspunten kwamen er in december 1976. Bij
statenbesluit werden de gebieden in Zuidwest-Drente aangewezen, waar voor natuur en
landschap bijzondere zorg vereist werd. Tegelijkertijd werden de gebieden, waar de relatienota
bij voorrang toegepast kon worden, aangewezen. Voor Zuidwest-Drente als geheel bedroeg
dit ruim 5300 ha ofwel 10,5% van de kultuurgrond, maar binnen het ruilverkavelingsblok
lag dit percentage boven de 25. Daarbij hoorden onder meer de hele essen van Ansen en
Ruinen. Voor een groot deel van het ruilverkavelingsblok waren ingrijpende landbouwkundige verbeteringen daarmee van 4e baan. De
voorbereidingskommissie stond voor de gewetensvraag of ruilverkaveling in een dergelijke situatie nog wel zinvol was. Na lang wilcken en
wegen werd besloten de voorbereiding voort te
zetten, maar daarbij te mikken op een zeer eenvoudige vorm van ruilverkaveling. Overwogen
werd de ruilverkaveling een uitsluitend administratief karakter te geven. Er zouden dan alleen
maar ruilingen van grond plaatsvinden; de nodige aanpassingswerken zouden volledig op
partikuliere basis moeten worden uitgevoerd.
Een dergelijke aanpak stuitte echter, zowel in
landbouwkundig opzicht als uit oogpunt van
natuur- en landschapsbescherming op te grote
bezwaren. Uiteindelijk werd gekozen voor een
vorm van ruilverkaveling, waarbij naast ruiling
van gronden ook aanpassingswerken konden
plaatsvinden. De mogelijkheid van boerderijverplaatsing werd in het plan opgenomen, om125

dat de uitruümogelijkheden daardoor sterk
vergroot kunnen worden. Een eenvoudig landschapsplan zou deel van het geheel uit gaan
maken.

splitst en opgenomen binnen de blokgrens van
de aansluitende ruilverkaveling Ruinerwold—-Koekange. Deze laatste verkeert overigens nog steeds in een voorbereidend stadium.

In tegenstelling tot 'normale ruilverkavelingen'
zouden in Ruinen geen wegen en waterlopen
worden aangelegd of verbeterd. Ook werd de
mogelijkheid voor uitvoering van zogenaamde
kavelverbeteringswerken, met uitzondering van
de verharding van erven en melkplaatsen, niet
in het plan opgenomen. Een deel van het blok,
waar verbeteringen van de waterhuishouding
wel zeer noodzakelijk werd geacht, werd afge-

Relatienota

Na acht jaar van voorbereiding werd het plan
in stemming gebracht. In vergelijking met andere ruilverkavelingen is dat zeker geen lange
voorbereidingsperiode geweest. De aangehouden formule bleek een goede keus: een uitslag,
waarbij 60% van de eigenaren en 70% van de
grond voor stemt komt maar weinig voor. De
scepsis uit 1970 had kennelijk plaats gemaakt

voor vertrouwen in het ruilverkavelingsplan.
Van het boerenbelang uit gezien is dit niet zo
verwonderlijk. Men krijgt weliswaar geen optimale landbouwkundige inrichting, maar belangrijke verbeteringen zijn wel mogelijk en dat
tegen relatief lage kosten en ook nog op vrij
korte termijn. Bij andere ruilverkavelingen kan
bijvoorbeeld de uitruil van gronden pas beginnen na de uitvoering van het plan van wegen
en waterlopen. Dat duurt doorgaans enkele jaren en die periode wordt in Ruinen overgeslagen.
Ook uit oogpunt van natuur- en landschapsbehoud heeft deze ruilverkaveling belangrijke po-
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voorbereidingskommissie de 'schuld' voor het
statenbesluit van 1976 in de schoenen. Relatienota en ruilverkaveling zijn dus verschillende
zaken, maar er zijn raakvlakken. De mogelijkheid van versnelde reservaatsvorming door ruiling is al genoemd. Ook de toedeling van gronden kan van belang zijn voor de toepassing van
de relatienota. Misschien is het mogelijk om relatienotagronden toe te delen aan boeren, die
een beheersovereenkomst willen afsluiten en
hun bedrijfsvoering — tegen vergoeding — willen aanpassen aan de belangen van natuur en
landschap; zonder ruilverkaveling is men
daarvoor steeds aangewezen op degene, die de
grond reeds in gebruik heeft. Als zo'n boer niet
wil gebeurt het niet.
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Beheers- en reservaatsgebieden

sitieve kanten. Zo wordt er bijvoorbeeld voorzien in de veiligstelling van een groot aantal natuurterreintjes en landschappelijke elementen
zoals wallen en singels. Ook blijven de meeste
nu nog bestaande zandwegen bewaard; ze zullen worden toegedeeld aan instanties, die voor
verdere instandhouding kunnen zorgdragen.
Tenslotte kunnen nieuwe natuur- en land-
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schapsreservaten worden gevormd door uitruil
van de benodigde gronden tegen andere landbouwgrond.
Met dit laatste komen we weer terug bij de relatienota. Hoewel toepassing van de relatienota
en uitvoering van een ruilverkaveling geheel
verschillende zaken zijn, lopen ze in Ruinen wel
parallel. Dat heeft trouwens tot veel misverstanden geleid; verschillende boeren schoven de

Het toekomstige nationale park 'Dwingelderveld' mag in deze rij niet ongenoemd blijven.
Het nationale park zelf zal in beginsel alleen
natuurterreinen en bossen omvatten, maar op
de grens van het nationale park en het ruilverkavelingsblok Ruinen ligt een gordel relatienotagrond, die op de een of andere manier bij het
nationale park kan worden betrokken. Dat ligt
het duidelijkst voor enkele relatienotagebieden,
die — na aankoop — in natuurgebied omgevormd zullen worden. Het betreft hier enkele
jonge heideontginningen die, gezien hun doelstelling, nu reeds binnen de omgrenzing van het
nationale park opgenomen kunnen worden.
Dan volgen enkele gedeelten van essen en
beekdalen, die ook als reservaatgrond zijn aangewezen. Ze zullen wel voor natuurbeschermingsdoeleinden worden aangekocht, maar
niet in natuurgebied worden omgevormd. Door
middel van een sterk verschralend beheer wil
men op de essen komen tot de vorming van
kruidenrijke akkers en op de beekdalgronden
tot (hei)schraal hooi- en weiland. Tenslotte volgen de beheersgebieden. Deze beslaan een veel
grotere oppervlakte dan de reservaatsgebieden
en zullen ook in de toekomst in gebruik blijven
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bij partikuliere boeren. Er wordt getracht om
met deze boeren beheersovereenkomsten af te
sluiten, waarbij zij hun bedrijfsvoering mee
richten op het natuur- en landschapsbehoud.
Daardoor worden allerlei vormen van 'aangepaste' landbouw mogelijk.
Aan de rand van het nationale park liggen
daarmee binnen de ruilverkaveling Ruinen vele
mogelijkheden voor natuurbouw en funktioneel
landschapsherstel. Of van die mogelijkheden
gebruik wordt gemaakt zal de toekomst leren.
Veel zal afhangen van de vindingrijkheid van

alle betrokkenen en van de bereidheid om eens
van de vertrouwde paden af te wijken.
Onlangs is de plaatselijke kommissie, die belast
is met de uitvoering van de ruilverkaveling,
geïnstalleerd. Naast vier agrarische leden is ditmaal ook een lid benoemd, dat is voorgedragen
door de gezamenlijke natuurbeschermingsinstanties. Dat laatste acht ik een goede zaak. De
belangen van natuur- en landschapsbehoud in
Ruinen zijn groot en naar mijn stellige overtuiging worden die belangen meer gediend door
direkte deelneming aan het ruilverkavelingso-

verleg, dan door een kritisch volgen op afstand.
Volgens de Provinciale Planologische Commissie is de voorbereidingskommissie er in geslaagd een plan te maken, dat een evenwichtige
behartiging van de verschillende belangen laat
zien. Bij de uitvoering van het plan moet deze
uitspraak echter waargemaakt worden. Wanneer dat lukt kan het plan voor de ruilverkaveling Ruinen — met zijn eenvoudige opzet — een
voorbeeld worden dat om navolging vraagt. Er
is alle reden om de ruilverkaveling Ruinen verder met bijzondere aandacht te volgen.
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