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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. 
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Tabel 1. Drie globale opnamen bij t ractor-
spoor op s t randweide in de Kroon 's Pol
ders op Vl ie land. 
Hoe lager het preferent ieci j fer (rechter ko
lom) hoe kleiner de voorkeur is van de p lant 
o m in het t rak torspoor te g roe ien . 

B o d e m b e d e k k i n g s c a t e g o r i e ë n : 
Relative value of vegeta t ion cover 
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1 -
3 -
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A b u n d a n c e of plants in three p lo ts , in (b) 
and next t o (a&c) a t ractor t rack , in the 
Kroon 's polders (Vl ie land). 
Co lumn r ight is a measure o f occur rence o f 
plants in t ractor marks. 

Het is duidelijk dat de vegetatie 
niet gelijkmatig over de hele weide ver
deeld is. Afgezien van het feit dat Par-
nassia slechts op bepaalde delen voor
komt, valt nog iets anders sterk op: er lo
pen evenwijdige banen over de weide, 
waar de hogere vegetatie lijkt te ontbre
ken. Na een knieval blijken er traktor-
sporen re liggen. Op de wat hogere de
len is de invloed van de sporen iets min
der, maar wat zou nu precies het effckt 
op de plantengroei zijn? Om dat na te 
gaan besloten we op een klein stukje te 
gaan kijken naar de planten die in en 
naast de traktorsporen stonden, en naar 
hun algemeenheid ter plaatse. 

De verzamelde gegevens werden 
in een tabel gezet. Tevens werd hier hun 
globale vóórkomen in Nederland en een 
cijfer dat de voorkeur voor het traktor
spoor aangeeft, in opgenomen. 

Uit die tabel blijkt dat de soorten 
wier 'afkeer' van het spoor het grootst is, 
vaak zeldzaam zijn in Nederland, terwijl 
de soorten die er volgens de tabel veel 
staan, in Nederland vaak algemeen tot 
zeer algemeen zijn. Maaien met trakto-
ren heeft dus duidelijk een grote invloed 
op de samenstelling van de vegetatie: 
Juist de zeldzame soorten mijden de 
sporen, terwijl de in Nederland algeme
ne soorten zich er gemakkelijk vestigen. 
Blijkbaar zijn deze beter tegen de bo
demverdichting bestand. 

De bandensporen zijn ongeveer 20 
cm breed en de afstand ertussen is een 
centimeter of 60; een kwart van de 
strandweide is dus ongeschikt gemaakt 
voor de soortenrijke vegetatie die Staats
bosbeheer juist zo graag terug wil heb
ben! 
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(Schoenus nigricans) 
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fParnassia palustrisi 
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Summary 

Tractor leaves tracks in hayland at the island 
of Vlieland. •SMèÉ^'i^Y&rï^siiv;'" 

The hayland in the Kroon's Polders (Vlie
land) is mowed mechanically. The presence 
of plants was examined in, and on both sides 
of the tractor tracks. It came out that the 
plant species which are rare in the district, 
did not grow in the tractor marks. Therefore a 
quarter of the hayland is unsuitable for cer-
tain species of the plant association which was 
supposed to be established in this plot under 
preservation. 

M. Th. Wasscher 
Minstraat 13 bis 
3582 CA Utrecht. 
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