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Het nut van een 
landschapsmanifest 

Op een mooie zondag gaan we massaal 

met de flets of lopend op pad. De route 

wordt vooral gekozen vanwege een aantrek

kelijk landschap. Het landschap heeft een 

duidelijke recreatiefunctie, het landschap 

als decor. Anderen zullen bij landschap 

vooral denken aan de functie als habitat 

voor planten en dieren of als waardevol 

cultuurhistorisch erfgoed. En weer anderen 

denken bij landschap vooral aan die plek 

waar ze drijvende huizen in kunnen bou

wen. Het landschap met zijn waarden is 

dus van belang voor geheel verschillende 

functies. 

In een in hoog tempo veranderende wereld 

is verandering van landschap onontkoom

baar. Het landschap lijkt steeds eenvormi

ger te worden en dat gaat ten koste van 

alle genoemde functies. Is dat nodig.' Is 

het een automatisme dat moderne ontwik

kelingen overal en altijd moeten leiden tot 

landschappen van dertien in een dozijn? 

Of kunnen bestaande, soms al eeuwen

oude kwaliteiten worden gehandhaafd en 

dienen als inspiratie voor moderne ontwik

kelingen? 

Menige overheidsnota is aan het behoud 

en herstel van karakteristieke landschappen 

gewijd maar al deze nota's hebben niet het 

door hen gewenste doel bereikt. In de Nota 

Ruimte (2004) is nu het behoud van een 

aantal Nationale landschappen opgeno

men, maar zonder nieuw instrumentarium 

om de hoge kwaliteiten van die landschap

pen te beschermen, herstellen of verster

ken. De ontwikkelingen in het Groene Hart 

zijn een sprekend voorbeeld. De 'bebou

wingskorrels' waar Maas (dit nummer) 

over rept vormen eveneens een treffende 

illustratie van de op veel plaatsen optre

dende veranderingen. En als het maar 

onder het motto 'Rood voor groen' gaat 

dienen we er allemaal tevreden over te zijn. 

Het is tegen deze achtergrond dat in 

Nederland 33 organisaties (zie kader) op 

1 november 2005 een landschapsmanifest 

hebben ondertekend. Hiermee verbinden 

ze zich aan een forse kwaliteitsverbetering 

van het Nederlandse landschap. Er zijn in 

het manifest vijf doelen geformuleerd: 

• landschap krijgt in ieders denken en 

handelen een plaats; 

• in heel Nederland wordt het landschap 

mooier en voor de bevolking beleefbaar; 

• nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

leveren een positieve bijdrage aan de 

kwaliteit van het landschap; 

• landschap maakt een integraal onderdeel 

uit van besluitvorming; 

• nieuwe allianties op Europees niveau 

bevorderen debat, beleid, kennisuitwisse

ling en strategieën gericht op kwaliteits

verbetering van het landschap. 

Bij elk van deze doelen kan men zich afvra

gen wat er nu precies bedoeld wordt, om 

welke waarden en functies van het land

schap het gaat. De verschillende organisa

ties beloven voor het bereiken van deze 

doelen allerlei acties te ondernemen. 

Speerpunten zijn het vergroten van 

bewustwording en betrokkenheid, het ver

groten van de toegankelijkheid, het verbe

teren van de kwaliteitvan landschappen, 

het verbreden van de financiering, het 

beïnvloeden van het beleid en het bevorde

ren van internationale samenwerking. 

Dit soort manifesten geeft feilloos aan 

waar het probleem met het landschap zit: 

Ondertekenaars van het landschapsmanifest zijn: 
Stichting Landschapsbeheer Nederland, SBNL, Federatie Particulier Grondbezit, Stich

ting Natuuren Milieu, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, NEPROM, 

Federatie Welstand, De Landschappen, IVN, Natuurlijk Platteland Nederland, LTO 

Nederland, Stichting Nederlands Cultuurlandschap, Nederlandse Vereniging van Tui

nen landschapsarchitecten. Platform Landschap en Cultuurhistorie, Koninklijke Neder

landse Heidemaatschappij, Ceoheritage NL-Platform Aardkundige Waarden, Stichting 

wAarde, de twaalf milieufederaties. Stichting Biologica, Vogelbescherming Nederland, 

Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Stichting Wandelplatform-LAW, Stichting 

Veldwerk Nederland, Milieudefensie, Unie van Bosgroepen, Stichting tot behoud van 

Particuliere Historische Buitenplaatsen, Stichting Staring Advies, De Vlinderstichting, 

Waddenvereniging, AM Grond en Wonen, CLM Onderzoek en Advies BV, Arcadis. 
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een duidelijke gezamenlijke visie op het 

landschap ontbreekt. Het manifest op zich 

is een prima initiatief, maar het biedt te 

weinig praktische mogelijkheden voor het 

bereiken van de gestelde doelen. Het mani

fest gaat bovendien niet gepaard met een 

uitvoeringsbudget. Dat alles tezamen maakt 

het tot een papieren tijger. Bovendien zijn 

de ambities heel breed en richten zich even

min op behoud, herstel en versterking van 

écht waardevolle landschappen; prioriteiten 

ontbreken. Maar dit hier geschetste beeld 

zal niet door elke ondertekenaar herkend 

worden. 

Natuurlijk zijn er ook winstpunten. Het is 

een stapje op weg naar een betere samen

werking. Vanuit die samenwerking kan een 

gemeenschappelijke visie worden ontwik

keld, en kunnen gemeenschappelijke, con

cretere doelen worden opgesteld, waarmee 

de verschillende functies van het landschap 

kunnen worden gediend. Als dat lukt vormt 

het manifest wel degelijk een belangrijke 

stimulans, zeker omdat het breed onder

tekend is; niet alleen door oude vertrouwde 

gezichten, maar ook door marktpartijen die 

het moderne landschap vormgeven. Het 

manifest kan zo een gezamenlijk vertrek

punt worden om samen aan de slag te gaan 

en zo bij te dragen aan een bredere maat

schappelijke bewustwording van de (teloor

gang van de) waarden van onze oude, 

streekgebonden landschappen en van het 

belang van kwalitatief hoogwaardige land

schappen voor onze leefomgeving. Met dit 

manifest zal het Nederlandse landschap 

niet gered worden; wellicht legt het wel een 

klem voor de toekomst. 
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