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We hebben hier dus drie gevallen 
van soorten die ontsnapt zijn: één, de 
Turkse Lelie, vanuit een buitenplaats en 
twee vanuit een heempark, als mijn tuin 
zo genoemd kan worden. Zonder men
selijk ingrijpen zouden ze hier niet ge
weest zijn. Ze kunnen als indringers be
schouwd worden. Maar dat ik ook het 
geval met veel stinse- en adventiefplan-
ten en dat is een lange lijst. 

Moeten we alle heemparken en 
botanische collecties opdoeken omdat er 
wel eens ontsnappingen plaats gehad 
hebben? De waarde van botanische col
lecties en heemparken voor de botanie 
en natuurbeschermingseducatie is niet 
gering. Er is in Londen een internatio
naal congres met honderden deelnemers 
geweest, die dit aantoonden. Er zijn 
soorten, die alleen nog maar in botani
sche tuinen voorkomen. Steeds groter 
wordt de liefhebberij wilde planten te 
kweken. Onderling ruilen is beter dan 
verzamelen in het wild. 

We zullen dus onze heemparken 
moeten behouden in het belang van de 
natuurbescherming, ruim gezien. Ur
gent is echter het voorkómen van de ver
spreiding van niet in ons land thuis
horende wilde soorten, die ten onrechte 
als 'veldbloemen' door zaadfirma's aan
geboden worden. Ik denk aan Phacela 
tenacetifolia (Bijenvoer), Silene armeria 
(Pekbloem), Viscaria oculata c A. Ande
re zoals Lupinus polyphyllus (Vaste Lu-
pine) in de Ardennen, de Teunisbloe-
men in de duinen en de Senecio inae-
quidens (Bezemkruiskruid) langs de ri
vieren hebben zoveel jaren standgehou
den en zich uitgebreid dat zij een zeker 
recht op indigeniteit hebben verkregen. 
Evenmin als dit met onze stinseplanten 
het geval is, zullen we dit laatste terug 
kunnen schroeven. 

C. Sipkes 
Duinstraat 20 
3235 NK Rockanje 

Summaty 

Is 'wild gardening' undesirable by obscuring 
the natuial area pattern of species? 

Some species naturalise after escaping from 
botanical and amenity gardens and parks. 
The examples Lilium martagon, Helleborus 
foetidus, Viscum album an Primula vulgaris 
in the calcareous dunes of the SW Nether-
lands are discussed. It is concluded that the 
positive values of such gardens clearly outdo 
the risk of such escapes. 

De zorg voor het 

cultuurlandschap 

Gesprek met W. F. Alleijn, coördinator van 
het LONL, Landelijk Overleg Natuur- en 

Landschapsbeheer 

V. de Meester-Manger Cats 
Natuurbehoud en natuurbeheer beper
ken zich niet tot de 115.000 ha natuur
reservaat en de overige 300.000 ha bos-
en natuurgebieden, waarvoor be
heersplannen moeten worden opgesteld. 
Ook de ruim 2 miljoen ha cultuurland
schap vereisen verzorging en onderhoud 
en eventueel aanleg van de landschaps
elementen. Daar zijn: 10.000 ha bosjes 
kleiner dan 0,5 ha, 20.000 ha heggen, 
houtwallen en singels, 40.000 ha be
plantingen langs wegen, 9 miljoen soli
taire bomen waarvan ruim 1 miljoen 
knotbomen, 100.000 erfbeplantingen, 
7.500 poelen, vennetjes, kolken e.d. 
(Wij kunnen er werk van maken, bro
chure Min. CRM, 1980). 

Oorspronkelijk hadden de meeste 
landschapselementen praktische en eco
nomische gebruikswaarde, maar door 
schaalvergroting en verregaande mecha
nisatie in de landbouw is deze waarde 
merendeels weggevallen en zijn zeer veel 
landschapselementen verdwenen. 

Sinds enkele jaren wordt er echter 
hard gewerkt, zowel ambachtelijk met 
bijl en schop als organisatorisch en be
leidsmatig, om de kleine landschaps
elementen te behouden en daarmee het 
cultuurlandschap te verzorgen op een 
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oecologisch en maatschappelijk verant
woorde wijze. Vele duizenden vrijwilli
gers zijn er mee bezig. 

Hoe is dit werk georganiseerd en 
welke visie zit er achter het landschaps
beheer? W. F. Alleijn, coördinator van 
het Landelijk Overleg Natuur- en Land
schapsbeheer (LONL), beantwoordt des
betreffende vragen. 

Hoe bent u met het vrijwillig 
landschapsonderhoud begonnen? 

In 1967 ben ik voor het eerst met bc-
heerswerk geconfronteerd. Het ging om 
een vochtig heideterrein onder Achter
veld, waar nog Knopbies stond, maar 
dat helemaal dicht groeide met Grove 
Den. We hadden geld nodig omdat we 
bezig waren met de 'Avifauna van Mid
den Nederland'. Toen hebben we het 
terrein voor Staatsbosbeheer vrij van 
hout gemaakt tegen betaling. 

Om wintertellingen te doen van 
vogels langs de grote rivieren, reed ik re
gelmatig over de dijken en dan zag je 
overal verwaarloosde knotwilgen staan, 
met name bij Amerongen. Op een heel 
mooi punt waar de Utrechtse heuvelrug 
bij de Rijn komt, stond een prachtige rij. 
Het stoorde me mateloos dat die bomen 

Vegetatie aan de oever van een ringsloot 
om een boerengeriefhoutbosje. 
Tel<ening Han van Hagen. 
Vegetation along a ditch round a coppice. 

zo verwaarloosd waren. We zijn toen, ik 
meen in 1971, voor het eerst met een 
knotactie aan de gang gegaan met een 
groep van zo'n vijftig vrijwilligers. Ook 
op andere plaatsen waren er knotacties; 
er kwamen er steeds meer. Dat ging zo 
door tot 1975. Toen is er een TV-uitzen-
ding geweest van de Stichting Werk
winkel over het knotten. Vóór die uit
zending waren er 1200 vrijwilligers en 
daarna 6000. De kunst is dan om die 
vast te houden. Dat is aardig gelukt en 
het aantal is verder gegroeid. Op het 
moment zijn er zo'n 19.000 vrijwilligers 
actief.' 

Hoe zijn die vrijwilligers georga
niseerd? 

Het was inderdaad zaak om ordening te 
brengen; dat is geleidelijk gegaan. Na
dat er een nota was geschreven over 
landschapselementen, is in Utrecht de 
'Stichting Stichts Landschapsbeheer' op
gericht. Ter zelfder tijd speelden in 
Drenthe werkloosheidsproblemen, zo
dat naar werkgelegenheid in het land
schapsonderhoud werd gekeken. Vanuit 
die hoek is daar de 'Stichting Land
schapsbeheer Drenthe' opgericht. Er wa
ren toen ook al landelijke instellingen 
met landschapsbeheer bezig (ANWB, 
IVN, NJN), waarbij door vrijwilligers 
onderhoudswerkzaamheden werden ver
richt. CRM drong aan op samenwerking 
en daaruit is in 1976 het LOVL tot stand 

Figuur 1 Slootonderhoud met de sloot
haak. 
Maintenance of a ditch with a special tooi. 

gekomen, het Landelijk Overleg Vrijwil
lig Natuur- en Landschapsbeheer, een 
globale overlegstructuur waarin opgeno
men zijn: ANWB, Natuurmonumen
ten , Stichting Natuur en Milieu, IVN en 
de provinciale Stichtingen; dat zijn er 
momenteel tien. 

Toen in 1977 het werkgelegen
heidsprobleem dringend werd, belegde 
de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid een studiedag over de 
quartaire sector. De Stichting Natuur en 
Milieu wees op de verborgen werkgele
genheid in de natuur- en landschaps
bescherming in een bijdrage over de in
houdelijke kant van het beheer. Twee 
jaar later kwam het arbeidsplaatsenplan 
van de toenmalige regering van de 
grond; er kon toen meteen gebruik wor
den gemaakt van werkgelegenheid in 
het landschapsbeheer. Daarom werd de 
naam veranderd in: LONL, Landelijk 
Overleg Natuur- en Landschapsbeheer.' 

Wat zijn er nu voor mensen werk
zaam in de landschapsverzorging? 

'Van de mensen die in het landschap 
werkzaam zijn, bestaat de hoofdmoot 
uit de vrijwilligers die dat veelal doen uit 
natuurbeschermingsmotivatie. In 1983 
waren dat er ongeveer 19.000. Verder 
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Figuur 2 Achterstallig onderhoud kan wor
den gedaan terwijl er ijs ligt op de sloot. 
When the ditch is frozen, it is possible to 
maintain the banks. 

Figuur 3 Ecologische infrastructuur; kleine 
landschapselementen kunnen grotere na
tuurgebieden, hier duinen en laagveenmoe-
ras, met elkaar verbinden. Tek. H. van Ha
gen. 
Ecological infrastructure; small landscape 
elements can connect major nature areas, 
for instance dunes with peaty marshland. 

waren er nog 142 structurele arbeids
plaatsen, 39 tijdelijke arbeidsplaatsen en 
ongeveer 600 mensen die met behoud 
van uitkering vrijwillig onderhoudswerk 
deden. De meesten werken binnen de 
provinciale stichtingen. (Jaarverslag 
LONL, INV en ANWB, 1983). 

Het gaat nu natuurlijk ook om 
veel grotere bedragen, meer verantwoor
delijkheid en planning dan in het begin. 
Daarom is in 1982 het Beleidsplan op
gesteld.' 

Welke argumenten worden ge
hanteerd voor het landschaps-
onderhoud? 

'Het gaat primair om het behoud van de 
oecologische en landschappelijke ver
scheidenheid. Van belang zijn de buf
ferfunctie en de regulatieve functie van 
de landschapselementen en de educatie
ve, wetenschappelijke en recreatieve 
waarde die ze hebben. In veel gevallen 
komen daar ook nog cultuurhistorische 
aspecten bij. Tegenwoordig levert trou
wens het onderhoud van bijvoorbeeld 

houtwallen weer het een en ander op. 
We lieten die mogelijkheid onderzoeken 
met als resultaat de brochure: 'Rijshout, 
paalhout, brandhout'. 

Hoe wordt het onderhoud van 
een landschapselement praktisch 
aangepakt? 

'Je werkt op het terrein van een ander, 
dat betekent dat er eerst met de eigenaar 
gepraat wordt. Onze ervaring is dat ze
ker 95% van de grondeigenaren mee
werkt. Je gaat je dan samen afvragen wat 
wél en wat niet mogelijk is op die plaats. 
Als je je dan ook realiseert dat er vroeger 
niets op schrift is gesteld van de ambach
telijke kennis — alles ging bij mondelin
ge overlevering — dan begrijp je dat het 
in het begin moeilijk was om goede 
ideeën te ontwikkelen over het beheer 
van de diverse landschapselementen. 
We proberen dat te ondervangen door 
het samenstellen van enkele boekjes, die 
ook moeten dienen om de vrijwilligers-
groepen en de mensen die werken op de 
arbeidsplaatsen, begeleiding te geven. 
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namelijk De Knotwilg (1975), Houtwal
len in boerenland (1980), Geriefhout-
bosjes (1984), Hoogstamfruitbomen (in 
bewerking) en Drinkpoelen (in bewer
king).' 

Worden er beheersplannen op
gesteld? 

'In het begin, in de zeventiger jaren, was 
het eenvoudig: je knotte gewoon een rij 
wilgen. Het was incidenteel werk. Al 
spoedig gingen we een werkplan voor de 
winter opstellen. Daaruit komt dan een 
onderhoudsprogramma voort voor de 
gehele gemeente. De vraag gaat zich dan 
voor doen: moeten alle knotwilgen blij
ven staan, moeten er bij worden gepoot ? 
Dat wil zeggen dat er om een visie op 
het landschap wordt gevraagd. Per ge
meente moeten er ideeën ontwikkeld 
worden waar men met het landschap 
naar toe wil. Daarnaast is het van belang 
dat er een compleet onderhoudspro
gramma voor de landschapselementen 
voor een jaar of tien wordt opgesteld, zo
dat je daar per jaar de werkplannen uit 
kunt afleiden. 

In december 1983 is er een studie
dag geweest waar het Staatsbosbeheer 
heeft medegedeeld dat men het opstel
len van de gemeentelijke landschaps
beleidsplannen tot 50% wil gaan subsi
diëren, met de verwachting dat provin
cie en gemeenten de rest zullen betalen. 
We hopen dat die regeling snel tot stand 
zal komen.' 

Wie stelt de plannen op? 

'Dat zullen waarschijnlijk particuliere 
adviesbureau's gaan doen, maar die 
plannen worden ook gemaakt door de 
provinciale stichtingen.' 

Wat is de rol van de gemeentelij
ke plantsoenendienst? 

'De gemeenten hebben zich jaren lang 
beperkt tot het groen in de dorpen en 
langs de wegen, maar ook daar breekt 
langzamerhand het inzicht door, dat de 
landschapselementen verloren gaan als 
je ze niet onderhoudt. Zij staan er nu 
voor open en wij reiken die gemeenten 

de mogelijkheid aan tot het laten opstel
len en beoordelen van plannen. We 
hebben daarbij duidelijk gekozen voor 
de eigen verantwoordelijkheid van ge
meentebestuur en bevolking.' 

Wat is de visie van het land
schapsbeheer? 

'Zo'n gemeentelijk landschapsbeleids
plan bestaat uit een onderhoudspro
gramma én een landschapsvisie. De na
druk ligt momenteel sterk op onderhoud 
want de landschapselementen verdwij
nen door verwaarlozing als sneeuw voor 
de zon. Bij dat onderhoud gaat de voor
keur uit naar beheersvormen die de 
beste kansen bieden voor meer verschei
denheid in natuur en landschap. We 
hebben echter ook de medewerking no
dig van de grondeigenaar en . . . tja, die 
vraagt soms een ander beheer, gericht op 
rendement of op beperking van overlast. 

Wat de visie betreft ligt het inge
wikkelder. Eerst wil ik stellen dat je geen 
veranderingen hoeft na te streven als de 
verschillende waarden en functies van 
het landschap redelijk tot hun recht ko
men en als de mensen die er wonen en 
werken tevreden zijn. 

Het wordt een probleem als de 
landschapselementen snippers worden 
in een onttakeld landschap. Het is in ie
der geval gewenst een integrale visie te 
ontwikkelen waarin landbouw, natuur, 
landschap en recreatie opgenomen zijn. 
Deze landschapstructuurvisies zullen 
moeten gaan aangeven welke hoofd
structuren van het landschap versterkt 
moeten worden, waar bijvoorbeeld bos
uitbreiding kan plaatsvinden, hoe ge-
isoleerde landgoederen weer aaneenge
smeed kunnen worden en waar land
schapselementen nodig zijn om natuur
gebieden te verbinden. Die landschaps
elementen kunnen dan dienen als kralen 
in de ketting tussen natuurterreinen. Je 
moet dat van gebied tot gebied bekij
ken. Als een gebied ernstig is aangetast, 
zoals delen van de Gelderse Vallei, dan 
moet je misschien een ecologische infra
structuur herscheppen. Zulke land
schapsstructuurvisies kunnen ook dienen 
als onderbouw en voor de uitwerking 

Figuur 4 Een vrijwilliger snoeit een hoog-
stamboomgaard. 
A volunteer pruning fruittrees. 

van streekplannen en gemeentelijke 
landschapsbeleidsplannen.' 

Wat is momenteel de voornaam
ste taak van het LONL? 

'Er is een klein landelijk secretariaat dat 
zich naast het maken van de brochures 
en het stimuleren van beleidsplannen 
bezig houdt met het opzetten van een 
inventarisatiesysteem. Daarvoor wordt 
o.a. nagegaan wat je wél en wat je niet 
moet inventariseren om een goed plan te 
kunnen maken. Er is regelmatig overleg 
met de landelijke organisaties en de pro
vinciale Stichtingen. Zelf vind ik het de 
belangrijkste taak om te zorgen dat al 
die mensen die het werk uitvoeren in het 
veld, zinvol door kunnen werken. Dat is 
verlening van service, die je hen moet 
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geven. Ik wil ook praktisch bezig blijven 
om me bij het veldwerk betrokken te 
blijven voelen.' 

Waar is bijvoorbeeld de groep 
hier in Maartensdijk mee bezig? 

'Vorige winter hebben we 200 wilgen 
geknot en een houtwal in Eindegooi ge
kapt. Enkele vrijwilligers hebben de cur
sus snoeien van hoogstamboomgaarden, 
die de Chr. Boer en Tuinders Bond gaf, 
gevolgd en zij hebben zich gericht op 
het onderhoud van verwaarloosde boom
gaarden. Verder zijn we bezig met het 
Pluismeer op de Lage Vuursche. Van een 
bosmeertje maken we weer een heideven 
door de opslag langs de oevers weg te ha
len en daar af te plaggen.' 

Bestaat er een overzicht van de 
verschillende landschapselemen
ten en de matiier van onderhoud? 

Er is totaal geen literatuur vanuit de 
landbouwhoek. We hebben inmiddels 
160 verschillende landschapselementen 
geïdentificeerd en die hebben allemaal 
hun eigen beheer. Neem bijvoorbeeld 
de drinkplaatsen; die zijn niet overal ge
lijk. De mensen hebben in het verleden 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
die in het landschap aanwezig waren en 
dat leidt tot verschillen in uiterlijk en 
ook in naamgeving. Zo heb je koepoelen 
in Twenthe, pingo's in de Friese Wou
den, zuipersgaten langs de rand van de 
Utrechtse heuvelrug en ga zo maar 
door. ' 

U bent landschapsarchitect en 
toch bezig als natuurbeschermer. 
Hebt u collega's die achter uw op
vattingen staan? 

'Inderdaad hebben landschapsarchitec
ten en natuurbeschermers nogal eens 
verschillende doelen nagestreefd. Voor 
landschapsarchitecten staat ,,de ontwik
keling" voorop en voor natuurbescher
mers ,,het behoud" . Dit onderscheid is 
er niet altijd geweest. In de tijd van Bij
houwer, Benthem, Gorter en Van der 
Goes van Naters werden die begrippen 
verenigd in de Contact-Commissie voor 
Natuur- en Landschapsbescherming. 
Lees de oude jaargangen van het tijd
schrift 'Natuur en Landschap' er maar 
op na. 

Toen er echter in het kader van de 
wederopbouw landschapsplannen wer
den ontwikkeld, moesten die passen in 

het ruilverkavelingsverband en voldoen 
aan de ruilverkavelingswet waardoor de 
landinrichting geheel in dienst stond 
van de landbouw. Veel landschapsarchi
tecten werden in hun doelstellingen ont
zettend beperkt. Dat heeft er toe geleid 
dat natuurbeschermers en landschapsar
chitecten in veel opzichten van elkaar 
vervreemd zijn. De natuurbeschermer 
keek met een zeker wantrouwen naar de 
landschapsarchitect en deze beschouwde 
de natuurbeschermer als uiterst conser
vatief. Ik hoop dat die tijd voorbij is. 

Als landschapsarchitect leer je om 
te gaan met begrippen als ontwikkeling 
van het landschap, schaal, zonering, 
structuur, verbinding, e.d. Het zijn stuk 
voor stuk begrippen die zich heel goed 
lenen voor een ecologische invulling, 
maar dat gebeurt veel te weinig. 

Het instrumentarium dat wij nu 
ontwikkelen met onze gemeentelijke 
landschapsbeleidsplannen en de land
schapsstructuurvisies op regionaal en 
provinciaal niveau biedt kansen voor be
houd en ontwikkeling van het land
schap . Dat moet op den duur leiden tot 
herstel van het onderling vertrouwen. 
Op deze studiebijeenkomst in december 
van vorig jaar, zaten natuurbeschermers 
en landschapsarchitecten voor het eerst 
weer bij elkaar, in volkomen harmonie. 

secr. Landelijk Overleg Natuur- en Land
schapsbeheer 
Noordereinde 60 
1243 JJ 's-Graveland. 

De afbeeldingen bij dit artikel zijn ont
leend aan 'Geriefhoutbosjes'. Uitg. Na
tuur en Milieu & LONL. Voor deze en 
de andere uitgaven van LONL, zie ru
briek Boekbespreking. 

Summary 

The care for the niral landschape. 

In the Netherlands many small clements of 
the landscape, such as farmers' coppices, pol-
lards, wooded banks, cattle ponds, are out of 
use and neglected or have disappcared al-
ready. However groups of volunteers are 
maintaining them shortly. There are now 
about 19-000 of them, organised by the 
LONL. This organisation gives also historical 
and practical Information. An interview with 
the head, who tells about aim and methods 
of landscape maintenance. 

M. Th. Wasscher 

Traktor laat zijn 

sporen na in de 

Kroon's polders 

De Kroon's polders op Vlieland lijken 
reeds op hei eerste gezicht een toepasse
lijke naam te dragen, al zijti ze in feite 
genoemd naar de heer Kroon, destijds 
opzichter van Rijkswaterstaat, op wiens 
initiatief de betreffende stuifdijken zijn 
aangelegd. Een kroon past goed op het 
geheel van mooie vergezichten, uit
gestrekte strandvlakten, sierlijke Lepe
laars en Blauwe Kiekendieven. Jammer 
dat ter verdediging van een andere 
Kroon, vlak ernaast en soms onder oor
verdovend lawaai, het leger aan het oefe
nen is. 

Polders, als benaming, is evenmin 
onterecht: Naast grote slibvlakten. om
zoomd door Riet- en Zeebieskragen, zijn 
er delen bij de mens in gebruik. Keurig 
in lange rijen ligt het versgemaaide gras 
over de hooilanden. Door dat maaien 
hoopt de beheerder, Staatsbosbeheer, te 
bereiken dat het gebied even soortenrijk 
zal worden als een aangrenzende strand-
weide, een bekende van de plantensoci-
ologen in de NJN; hier ligt één van hun 
permanente kwadraten, om de verande
ringen van de vegetatie in de loop der ja
ren na te kunnen gaan. 

Tussen de talrijke bloeiwijzen van 
de Knopbies staat veel Parnassia te bloei
en. Alhoewel ook Heelblaadjes en Wa
termunt er veelvuldig voorkomen over
heersen ze niet meer zo; nu, in septem
ber, zijn ze vrijwel uitgebloeid. 




