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VOORWOORD

Deze skriptie is geschreven door twee leden van de projekt—
groep 'Herinrichting Roden—Norg'. Met deze projektgroep heb—
ben vanaf het voorjaar '85 onderzoek gedaan in Roden— Norg.
De projektgroep bestaat uit zes studenten/s biologie aan de
R.U.G., te weten: Bauke de Vries
Carolien Jansen

Harriet Marseille
Janine van den Bos
Marijke Ilallekoote

Martha Buitenkamp
Voordat we begonnen met het ekologisch onderzoek wilden we
wat meer weten over de rd die ekologen kunnen spelen in een
landinrichting in het algemeen, en in de herinrichting Roden—
Norg in het bijzonder.

In de skriptie is hierover het een en ander uitgezocht door
middel van literatuuronderzoek.
Literatuuronderzoek alleen bleek echter niet voldoende te
zijn om een afgerond verhaal te kunnen schrijven.
Door gesprekket, zijn we ean de ontbrekende inf'ormatie ge—
komen, Hiervoor willen we bedankers:

Bert Takman—Staatsbosbaheer(SBB)
Ernst Oosterveld
Hank Dommerholt—adjunktkonsulent Natuur—milieu—en
faunabeheer
Jacqueline Dijksterhuis—Jong 1grarisch Drente(JD),
Assen
Jan van Dalen—Flilieuraad Drente

Jan Willem Kroeze—JAD1 afd. Noorderveld—Noord
Joop Smittenberg—Provjnciaal Planologische DienSt(PPD),
Assen

Klaas Voetberg—Natuurmonumenten(N11), Assen
Een woordvoerder van de Natuurwetenschappelijke Commis—
sie(NWC)
Ook willen we Henny van der Windt (R.u.C., biologie, afd.

Wetenschap & Sarnenleving) als begeleider bedanken voor het
zinnige kommentaar dat hij gaf tijdens werkbesprekingen, en

S

de rest- van de projektgroep voor hun inbreng in de skriptie
(hoofdstuk 4).
I-let inhoudelijke werk voor de skriptie is gedaan in de
maander

januari en februari. Pas in oktober kwamen we er aan toe de
laatste hand ean het verhaal te leggen en het uit te typen.
Hierbij hebben we niet meer gezocht naar recentere informatie.
De skriptie geeft dus de situatie in februari 1985 weer.
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SAmE1vATTING

De skriptie 'Landinrichting en ekologie in Roden-Norg' is ge—
schreven door twee leden van de projektgroep 'Herinrichting
Roden—Norg'.

In de skriptie is getracht een antwoord te vindWop de vraag::
'Hoe kan een ekolog inv].oed hebben op de besluitvorming rond
de herinrichting Roden—Norg?'.
Allereetst is beschreven welke f'aktoren van belang zijn wanneer
een ekoloog edvies geeft over lendinrichting in hat algemeen.
Wij menen dat een ekoloog nooit een objektief advies kan geven,
omdat bij de selektie van de te gebruiken gegevens, bij de in—
terpretatie vandie gegevens en bij de vertaling van gegevens
naar advies, subjektieve elementen een rol spelen.

We stellen dat het advies benv1oed wordt door de natuurvisie
(dit is de visie op de wenselijke inrichting van het landschap),
de werksituatie en de opleiding van de eko].oog, en door de po—
litjeke kontekst.
Hoewel een ekoloog niet per definitie een natuurbeschermer is,
zal zij/hij wel een bepaalde natuurvisie hebben, omdat zij/hij
werk doet in de natuur.
We onderscheiden een aantal mogelijke natuurvisies (o.e. die
van de traditione].e en die van de nieuwe natuurbescherming),
eh koppelen deze visies san mogelijkheden die aanhangers van
een bepaalde visie zien voor de ekologie.
Naar van de Zande habben we onder de ekologen 'optimisten',
'pragmatisch pessimisten' en 'principiesi. pessirnisten' onder—

scheiden. Terwiji de eerste groep de huidige eko].ogie geschikt

vindt om te gebruiken in besluitvormingsprocedures, is de laat—
ste hier principiee]. op tegen.

De werksituatie kan bepalend zijn voor de houding die men
heeft ten aanzien van de ekologie, en dearmee voor de manier
waarop de ekologie wordt toegepast in het beleid.
Het is duidelijk dat ook de politieke kontekst een rol speelt
bij bet geven van een advies. Po].itieke belangen spelen altijd
op.de. achtergrond mae, en maken het geven van sen objektief
advies vaak onmogelijk. Sommige ekologen zijn daarom van mening
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dat je -als

ekoloog ook andere belangen dan eileen de ekoiogi—

sche moet verdedigen.

In hoofdstuk 2 komt aan de orde hoe het advies van een ekoloog
kan doorwerken in ean besluit. Hierbij maken we: onderscheid
tussen forniele en informele wegen.

De wetteiijke regelingen waarmee je bij formele wegen te rnaken
krijgt zijn de: -

— ruilverkavelinysuet

1954, binnenkort te vervangen door de
nieuwe landinrichtingswet

—

relatienota

1975

£1et de nieuwe iandinrichtingsuet, de reistienota en enkele
andere nota's wordt geprobeerd een einde te maken aan de wrij—
ving tussen iandbouw en natuurbescherming. De doelstellingen

zijn verschoven van 'primair op landbouw gericht', naar 'ge—
richt op iandbouw, natuur en rekreatie'. Desondanks zijn zouei
boeren als natuurbeschermers nag steeds niet tevreden over de
wettelijke regelingen rand iandinrichting.
Binnen de genoemde uettelijke regelingen zijn er verschiiien—
de plaatsen waar gebruik gemaakt wordt van ekoiogische advie—
zea.

In de eerste plaats zijn dat de rapporten van de Natuurweten—
scheppelijke Comrnissie(NWC) van de Natuurbeschermingsraad en
Staatsbosbeheer(SBB), wearmee rekening gehouden moet worden
bij de voorbereiding en uitvoering van de iandinrichting.
In de tweede plaats zijn dat de verplichte evaluatiemethodes,
HELP (Herziening Evaluatie Landinrichtingspiannen)

of IVIER

(FlilieuEffektRapportage),

Naast deze vaste plaatsen kunnen ekologen en/of natuurbescher—
iners via verschiilende kommissies of organisaties een rd spe—
len in landinrichtingszaken.
Er is nauweiijks een garantie dat een ekologisch advies terug
te vinden is in genomen besiuiten.
Ekologische adviezen kunnen oak via minder gebruikelijke wegen
onder de aandacht komen. Bijvoorbeeld in samenwerkingsgroepen
tussen boeren en ekologen en/of natuurbeschermers.
Uit de geiezen voorbeelden wordt duideiijk dat het niet zo is
dat je altijd beter via informele wegen kunt werken, maar dat
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het zekr het proberen waard is als je voorstander bent van
ean principile samenwerking met boeren.
In hoofdstuk 3 is de situatie rond de landinrichting in Roden—
Norg beschreven.
Het gebied is in hat rijksbeleid sangewezen als Grate Land—
schappelijke Eenheid(GLE), wat betekent dat er zowel ruimte
is voor landinrichting ten behoeve van de landbouw, als san—
dacht voor het in stand houden van ekologische, kultuurhisto—
rische en landschappelijke waarden van het gebied. De provin—
cie heeft hierom besloten dat in het gebied niet een ouderwet—
se ruilverkaveling, maar een herinrichting plaats moest yin—
den, waarin ruimte is voor genoemde belangen. Hiertoe moest
hat Streekplan van Noord—Drente herzien warden.

Op het vaorontwerp van het streekplan is van het Landbouwschap
Tel kommentaar gekomen. loch zijn de meeste boeren in het ge—
bied niet voor een uitgebreide ruilverkaveling. Kaveiruil al—
leen zou al sen groot deel van de problemen laten verdwijnen.
Het ziet er niet near uit dat de boeren zich aktief' gaan be—
moeien met hat herinrichtingsbeleid.

De ekologen die betrokken zijn geweest bij de herinrichting
hebben zich voornamelijk beziggehouden met inventarisatie en
uaardering van het gebied. Door de traditionele natuurbescher—
ming zijn deze gegevens gebruikt om te veruerken in adviezen,
zoals het NUC—advies, hat rapport van de Centrals Cultuurtech—
nische Commissie (CCC), en rapporten van de llilieuraad Drente
en Natuurmonumenten,
Hat ziet ernear uit dat inst de uitvoering van de herinrichting
rand 1990 kan worden begonnen. Ekologen kunnen een funktie ver—

vullen in de herinrichting door integrerend hydrologisch onder—
zoek te doen ten behoeve van een nader advies van de NWC, en
verder in de evaluatiemethodes (HELP, mer) en door middel van
inspraak in de procedures.
Hat laatste hoofdstuk van de skriptie gaat over de visie van de
pro5ektgroep over ekologische adviezen in besluitvorming, in
hat bijzonder in Roden—Norg.
Wat natuurvisie betreft zijn we het voor ean groat deel eens
met de nieuue natuurbescherming: natuur is mcmi, maar het is in
de eerste plaats van belang dat het landgebruik milieuvriende—
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lijker wordt.

Net als de pragmatisch pessimisten denken wij dat de ekologie
toegepast kan worden in besluitvorming rond landinrichtjng,
filear ze is geen '.objektieve' wetenschap die ken bepalen hoe
het land moet worden ingericht,
Uit het bovenstaande volgt dat we principieel het liefst on—
derzoek willen doen waarmee verweving van lendbouw en natuur
gesteund kan worden. In de praktijk is dit moeilijk omdat we
al een eind op weg zijn met ons hydrologisch onderzoek, en
er binnen de afdeling Plantenoecologie van de R.U.G. geen
begeleiding is voor een verwevingsonderzoek. Wij willen echter
niet dat onze gegevens oak in een herinrichti.ng leiden tat:een
scheiding van landbouw en natuur. Daarom zullen we daze moeten
presenteren zonder een waardering te geven die hiertoe kan

leiden.
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INLEIDINC

In deze skriptie

willen

we proberen een antwoord te vinden op

de vraag:

Hoe kan een ekoloog invloed hebben op de besluitvorming rond de
herinrichting Roden—Nory?

We hebben de weg van ekoloog naar besluit verdeeld in twee
stappen: 1. De stap van ekoloog naar advies.
2. De stap van advies naar besluit.
Eerst hebben we gezocht naar algernene informatie over hoe dit
proces verloopt. De faktoren die de eerste step bepalen wor—

den behandeld in hoofdstuk 1, de faktoren die van invloed zijn
op de tweede stap worden behandeld in hcofdstuk 2.
Na het algemene gedeelte over' ekologen in besluitvorming wordt
de situatie rond de herinrichting Roden—Nory beschreven in
hoofdstuk 3.
De skriptie leverde voor de projektgroep veel diskussiernateri—

aal op. In hoofdstuk 4 komt de visie van de projektgroep naar
voren, wat betreft de wenselijke inrichting van het landschap
(natuurvisie), de zin van ekologisch onderzoek en de mogelijk—
heden als ekoloog invloed te hebben op de besluitvorming in de
herinrichting Roden—Norg.
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HOOID5TUK 1
EKOLOG-ISCHE ADVIEZEN
1.1 Irileiding

In de besluitvorming over landinrichtingsprojekten zijn eko—
logische adviezen nodig. Os ekologische inbreng bestaat veel
al uit milieu—effektenstudjes of uit milieukartering (12).
Ii].ieu—eff'ektenstudjes dienen experimenteel onderzoek naar
de effekten van bepaalde ingrepen in het milieu te bevatten.

1ilieukartering bestaat in het algemeen uit sen inventarisa.
tie

van —abiotisch milieu
—visueel—ruimtelijke aspekten
—historische ontwikkeling
—biotlsch milieu

en een evaluatie, bestaande uit:
—uaardering

—geschiktheidsbeoordeling
—kwetsbaarhej dsbeoordeljng
—evaluatie voor planning en

beleid
Kriteria die vaak bij de evaluatie gebruit warden,

zijn

zeldzaamheid, vervangbaarheid, talrijkheid en diversiteit
(ii). Ilet dergelijke kriteria tracht men volgens Jacqueline
Cramer (12) harde, objektieve gegevens te verzamelen, die
tot een objektief advies zouden moeten leiden. Zij konsta—
teert echter dat het gebruik van deze kriteria om een gebied
te uaarderen berust op een subjektieve keuze van de ekoloog.

het algemeen stelt zij dat bij de selektie van de te ge—
bruiker-, gegevens, bij de interpretatie
van die gegevens en
bij de vertaling van gegevens naar sen advies, subjektieve
In

elementen een rol spelen. Om deze redenen zijn wij van me—
ning dat een ekoloog nooit sen objektief advies over land—
inrichting kan geven.
Je zou je oak af kunnen vragen of' de ekologie vat betreft
kennis, methodologie en inzichten, wel in staat is om ade—
kwate voorspel].ingen te doen over de milieu—effekten van
bepaalde ingrepen in het landschap. In 1.2 komen verschil—
lende standpunten hierover aan de orde.
Als er wel een ekologiech advies gegeven wordt, dan
wordt
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dit be!nvloed door verschillende keuzes die een ekoloog ge—
maakt heeft. Wij onderscheiden een aantal faktoren die deze
keuzes kunnen bepalen: natuurvisie, werkaituatie en opleiding
van de ekoloog, a.lsmede de politieke kontekst.
EKOLOOG

)

ADVIES

(

rnBatschappij—visie

—natuurbee1d
D

opleiding
Under natuurvisie verstaan we de visie op de wenselijke in—
richting van het landschap. Ons inziens wordt de natuurvisie
van een ekoloog gevormd door haar/zijn natuurbeeld, opleiding
en visie op de maatschappij. Onder natuurbeeld verstaan we
de voorstelling die men heeft bij het begrip natuur. In 1.3

verschillende natuurvisies met elkaar vergeleken.
Hoe de op.leiding van invloed is op de natuurvisie van een
ekoloog behandelen we niet in deze skriptie. We gaan ervan

worden

uit

dat deze kennis en inzicht in de ekologie levert, en

tevens vormend werkt. Hiermee is de opleiding zowe]. direkt
van

invloed op het type onderzoek dat een ekoloog

doet, als

via haar/zijn natuurvisie.
In 1.4 wordt uitgediept wat voor rol de politieke kontekst

indirekt,

speelt bij het geven van een advies. Hieronder verstaan we de
sociaal—ekonomische en politieke machtsverhoudingen waarbin—

het geheel zich afspeelt.
In 1.5 wordt ingegaan op de invloed die de werksituatie kan

rien

hebben op hat advies van een ekoloog.
1.2 Ilogelijkheden van de ekologie

Ekologen kunnen verschillende ôpvattingen hebben over de

of de ekologie, wat methodologie, kennis en inzichten
betreft, in staat is adekuate voorspellingen te doen over
vraag

de milieu—effekten van bepaalde ingrepen. Van de Zande (50)

deelt

ekologen op grond hiervan in drie kategorien in:

1.

optimisten

2.

pragmatisch pessimisten

3. principie1 pessimisten.
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De optimisten vinden de ekologie zoals zij flu is geschikt
om adviezen te leveren voor besluitvormingsprocedures.
Zonneveld, werkzaam bij de Natuurwetenschappelijke Comrnissje

van de Natuurbeschermingsraad, komt naar voren als een optimist (51). Hij schrijf't

dat

'karteren

nodig

is voor de stu—
die en hat begrijpen van het fenomeen. In hat wilde weg plan—

nan, zonder goede kaart en gegevens, alleen met goede bedoe—
lingen, is een onvruchtbare zaak. Hetis nuttig dat landwaar—
deerders zich bezinnen op methoden van karteren, waarderen
en presenteren, die zo mm mogelijk aanleiding geven tot mis—
niisbruik, en 5uist integratie tussen politici, planners en
onderzoekers bevorderen.'

Jan Bakker ea. .(deel uitmakand van de werkgroep N—Drente,
die door Cedeputeerde Staten van Drente gevraagd was mee te
werken aan de tot stand koming van het definitieve streek—
plan N—Drente 1974) zeggen over de mogelijkheden van de
ekologie (4, 5):'Het is de taak van ekologen in de bres te
springen voor de belangen van de slecht verdedigde natuur—

funkties, op basis van een zich zeer snel vermeerderende ken—
nis van struktuur en funktie van ekosystemen. rlilieublolo—
gieche gegevens moeten zodanig geboekstaafd worden dat ze
ook toegankelijk worden voor planologen en
Ook zij vinden landschapswaardering (met behuip van cijfers)
hiervoor geschikt.
Pragmatisch pessimisten noemt van de Zande die ekologen die
moeite hebben met de manier waarop de ekologie meestal ge—
bruikt wordt am voorspellingen te doen en adviezen te geven.
Hoewel zij vinden dat de ekologie op dit moment nogal wet
gebreken vertoont, menen ze dat zij op den duur wel geschlkt
kan zijn voor de voorspelling van effekten van bepaalde in—
g repen.

Volgens Joke Bol (6) zijn ekologen zeif vaak te eenzijdig
gerlcht op de bijzondere zeldzame natuur, Als voorbeeld hier—
van beschrijft zij een onderzoek waarin gevraagd werd naar
de ekologische eff'ekten van ean vuilstortplaats; 'Hat ant—

woord ging niet in op de ernst van de te verwachten effek—
ten, maar op het felt dat er niet voldoende zeldzame soorten
14

zijn.' In een antler artikel (7) zegt ze dat vegetatiekarte—

ringen-door hun statische karakter te beperkt zijn. Ze zeg—
gen niets over de ekologische processen, hetgeen nodig is
voor een goede effektenvoorspelling, De ekologie is gebrek—
kig als het gaat am nieuue technieken voor fundamenteel er—
f'ektenonderzoek. Dit gebrek aan kenni.s uordt vaak verhuld
door mooie gestroomlijnde rapporten over evaluatiemethoden,

of inventarisaties

van bestaande onderzoekstechnjeken.
Zij is van mening dat de ekologie zich in de toekornst meer
zal moeten richten op fundarnenteel effektenonderzc,ek• Daar—
bij moet men in de gatEn houden dat naast kennis van milieu—

effekten,

oak de kennis van alternatieven belangrijk is.

Udo de Haes en Bol (41) schrijven dat het gevaarlijk is am
toe te geven dat je gebrek aan kennis hebt, maar dat je toch
beter kunt zeggen dat je op grand van beperkte kennis een
schatting hebt gemaakt, dan met zekerheid iets beweren dat
je nooit echt kunt bewijzen. Dit vereist een voorzichtige
wijze van presentatie.

Principiel pessimisten vinden het voor de ekologie onmoge—

lijk en ongewenst om de effekten van menselijk

ingrijpen te
voorspellen. Zij wijzen dus het geven van een ekologisch
advies af. Dit standpunt vinden we o.a. bij Kris van Koppen

terug.

In 'Natuur en mens' (22) schrijft hij:dat de ekologie
volgens sommigen de kloof zou kunnen dichten tussen natuur
en mans. De ekologie heeft volgens hem echter vakinhoudelijk
vele gebreken, en bovendien zou zij niet toe te passen zijn
op de maatschappij. De konsekwentie hiervan is dat de eko—
logie niet geschikt is als uitgangspunt van de milieubewe—
ging. Oak Pieter Schraevers (35) betwijfelt of de ekologie
in staat is een oordeel te vellen over al dan niet wenselijke
ingrepen in het milieu. Hij ziet echter uel een taak wegge—
legd voor ekologen in besluitvormingssituaties, namelijk om
aan ekonomen overwegingen mee te geven die gebaseerd zijn
op ervaringen In de natuur,
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Natuurvisje

1 - 3

Inleiding

1 .3.1

De ekDiogie staat niet per def'initie aan de basis van de
natuurbescherming. loch wordt zij meestal wel ais zodanig

gepresenteerd. Trepi (40) en Worster (49) schetsen een
beeld van de ontwikkeling van enerzijds de natuurbeschermjng
en anderzijds de ekologie, waaruit duideiijk wordt dat het
uitgangspunt van beide niet geiijk is, en dat er binnen bei—
de verschillende stromingen en visies bestaán.
In 1.1 hebben we gesteld dat de natuurvisie mede bepalend
is voor het type onderzoek dat een ekoloog zal doen, en het
advies dat zij/hij zal geven, en dat deze natuurvisie ge
vormd

wordt door natuurbeeld,

rnaatschappijvisje en oplel—

ding,

Bij
'eigenlijke

komen de begrippen 'standaardbe

en

natuuropvatting' om de hoek kijken, die we ant—
lenen aan de Wageningse projektgroep Landbouw en Natuur (33).
Het standaardbeeld van natuur is een soort achter.liggend idee
dat iedereen heef't van hoe natuur er uit zou moeten zien;
ongerept, mooi, om te beschermen en om van te genieten. Dit
beeld is een soort pardigma, een grondgedachte waarover geen
vragen gesteld kunnen warden. In weike mate het standaard-.
beeld meespeelt in de natuurvisie ligt echter niet vast.
Sornrnigen hebben in hun natuurvisie bewust het standaardbeeid

verlaten, en hechten meer waarde ean deeigenhijk natuur—
opvatting'. Bij de eigenlijke natuuropvatting is de funktie
van de natuur voor de mens belangrijk, De Wageningse projekt—
groep omschrijf't dit begrip als 'de natuur zoals deze aan—
sluit bij de elgen relatie met de natuur, en bij de belangen
wat betre?t de natuur,'

Als iliustratie hiervan halen we hierbij de indeling in
aan van de boerengroep van Mktie Strohaim
(28) en van Henny van der Windt (48).
Zij onderscheiden globaai
de natuur in de produktie, ais gras, koeien en grond
2. de wilde natuur in de produktie, die geen ekonomische
uaarde heeft voor de boar, ais weidevogels, kruiden en
1.

houtwa lien
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_____________________________

3. de -wilde natuur buiten de produktie, die niet direkt afhankelijk is van de landbouw, zoals heide en hoogvenen

Van der Windt stelt dat boeren geneigd zulleri zijn om vooral
1. en 2. als natuur te beschouwen, en dan van 2. voornarnelijk
de algemenere stukken natuur, terwiji natuurbeschermers
juist de zeldzamere soorten ult 2. en verder 3. als natuur
zien. Deze opvatting over wat natuur is, is dus voornamelijk
gekoppeld aan de funktie die de natuur voor beide groepen
heeft, en bij de boeren wijkt dit af van het standaardbeeld.
Het beeld dat Trepi en Worster schetsen van de ontwikkeling
van de natuurbescherming en de ekologie is ongeveer als
volgt:

Het natuurbeeld in de 19e eeuw werd grotendeels bepaald door
het standaardbeeld. De ekologie sloot hierbij aan door on—

derzoek te doen naar samenhangen binnen de natuur, in de
vorm van gemeenschappen van onderling afhankelijke soorten.
LJeze vorm van ekologie werd vanwege haar integrerende bena—

daring gezien als een be—

lof'te tegen een te grote
specialisatie binnen de

(a specialist
I

I

natuurwetenschappen.
In de 20 e eeuw ontstond

I
I

learns more and more

about less and less
finally he knows everything
about nothing

N___________________________

de 'nieuwe ekologie,

waarin het gemeenschapsbegrip vervangen ward door het eko—
systeembegrip. De meeste ekologen in die tijd streefden
ekosysteembeschrijvingen na, zonder waarden, filosofie en
ethiek. Sommige natuurbeschermers beroepen zich nog altijd
op deze verwetenschappe1jkte ekologie, zonder zich te be—

seffen dat daze niet meer aansluit bij hun eigen ideclen.
Hoewel ekologie en natuurbescherming sterke interaktles ver—
tonen (ekologen stellen zich vaak op als natuurbeschermers,
zodat een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd), moet
duidelijk warden dat er binnen beide verschillende stromingen
en visies mogelijk zijn, en dat het uitgangspunt van beide
niet gelijk is.
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1. 3.2.Een aantal stromingen

We kunnen in Nederland een aantal stromingen aanwijzen met
verschillende natuurvisies, met een bepaalde inrichting
van het landschap die men wenselijk acht. We onderscheiden
a. zoveel mogelijk 'oernatuur' in reservaten
(voorgestaan door Stichting Kritisch bosbeheer, Ecoplan)
b. het landschap van 1900 in reservaten

(tradjtione1e natuurbescherming)
c. een miuieuvriendelijk (modern) totaallandschap
(

'nieuwe'

natuurbescherming)

d. een modern totaallandschap, eventueel met enkele natuur—
reservaten (Han L6rzing, Midas Dekkers)
We lichten de verschillende natuurvisjes en de bijbehorende

strategien toe aan de hand van de volgende vragen:
,wat voor natuurbeeld uordt gehanteerd (vat is de rol van
het standaardbeeld en wat is de eigenhijke natuuropvatting)?
ue1ke rol speelt de maatschappijvisie7
.wat is de taak van de ekologie?
Na tuurbeeld

De stichting Kritisch Bosbaheer en het blologlsch advies—
buro Ekoplan streven ernaar am in Nederland veer oernatuur
terug te krijgen. [koplan schrijft over dezenatuur:
zoekt alles spontaan z'n plekje en z'n stekje. Er

komen geen mensenhanden aan te pas. ()
Het standaardbeeld van natuur (ongerept, mooi) speelt bij
hun natuurbeeld een belangrijke rol. Bij hun eigenlijke
natuuropvatiing komt de regulerende funktie van de natuur
naar voren. [en zeifregulerend ekosysteem wordt voor de mens
als voorwaarde gezien om te overleven.
Onder de traditionele natuurbescherming verstaan we de na—
tuurbeschermers die het landschap van rond 1900, dat tot
stand was gekomen door een kleinschalige landbouw, tracht
te behouden. Hier halen we de vegetatiekundige Westhoff, en
de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten aan.

De traditionele natuurbescherming houdt ook sterk vast aan
het standaardbeeld: natuur is mool, om van te genieten.
Zij hoeft echter niet volledig ongerept te zijn, want hat
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is jüist

de mens die hat landschap zo mooi gemaakt heeft.
De traditionele natuurbescherming leidt har inotieven voor
natuurbehoud af van de funkties die zij de natuur toekent.
Natuurmonumenten onderscheidt een esthetische—, edukatieve—,
rekreatieve—, reservoi r—, regulerende—, in formatieve—,

laboratorium—. en ekonomische funktie (15). Bij de eigenlijke
natuuropvatting spelen al daze funkties een ro]., behalve

de esthetische, die in hat standaardbeeld thuishoort.
Westhoff' (45) schrijft dat het streven naar natuurbehoud

noodzakelijk is am de verscheidenheid in stand te houden,
en am de mens van de ondergang te behoeden. Hiermee krijgt
de natuur tevens een 'overlevings'funktie.
De nieuwe natuurbescherming is ontstaan ala een reaktie op

de traditionele. We noemen hier Titia van Leeuwen, Jos Dek—
ker (15), Ernst Oosterve].d (30,31), Pieter Schroevers (35),

Wim ter Keurs (21) en Rogier van Dijk (18). Hun streven is
niet am 'mooie, ongerepte natuur' in reservaten te behouden,
Zij

richten zich op het gehele landschap in Nederland, dat

voornamelijk door de landbouw is en wordt gevormd. Pnlilieu_

vriendelijk landgebruik staat voorop, waaruit blijkt dat de
hat standaardbeeld van minder belang is gevorden door de ei—

genlijke

natuuropvattirig.

Tegenover da brie bovengenoemde stromingen, elk met een an—
der natuurbeeld, zetten we de mening van landschapsarchitekt

Han L!rzing (10,25) en schrijver/bialoog Midas Dekkers (16).
Net ala de nieuwe natuurbeschermers verlaten zij bewust het
standaardbeeld, omdat het ouderuets is, en niet met de

huidige ontwikkelingen is meegagaan. En daarmee staat ook
voor hen de funktie van de natuur voor de mans voorop. Beiden
pleiten voor het in ons natuurbeeld opnemen van het nieuwe,
moderne landschap. Nostalgisch vasthouden aan een oud kul—.
tuurlandschap heeft volgens hen geen zin. Zij aksepteren be

landbouu zoals nj nu is, en zoals zij meegaat met de nieuwe
ontwikkelingen. Zo schrijft Midas Dekkers: 'Nederlandse na—
tuur is Nederlandse landbouw' (16).
Han Lrzing pleit daarnaast voar het scheppen van 'natuur—
uaarden', waarvoor hij toekomst ziet in de grote rekreatie—
gebieden (25).
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maatschappijvisie
In 1.1 is gesteld dat de natuurvisie van een ekoloog mede
wordt bepaald door haar/zijn visie op de maatschappij. Het
duidelijkst zien we dit bij do nieuue natuurbescherming, ook
ie1

frnaatschappe1ijke natuurbescherming genoemd. Zij heeft

kritiek op do traditionele natuurbescherming vanwege het ont—
breken van een maatschappijvisie in haar natuurbeschermings—
strategie.

Pieter Schroevers (35) verwijt do traditionele natuurbescher—
ming dat zij terug wil naar het landsehap uit 1900, met de
daarbij behorende variatie aan landschapstypen en diversi—
teit aan soorten. 'Maar' zegt hij, 'als je pleit voor de
ekologie uit 1900, dan pleit je ook voor de ekonomie uit
1900, en in die tijd was het leven op het platteland armoe,
honger en werkloosheid.' Omdat natuurbehoud neerkomt op
kultuurbehoud, wat alleen konservatief is en nooit progres—
sief, ziet hij hierin geen toekomst.

Do nieuwe natuurbescherming probeert de belangen van boeren
en natuurbeschermers to verweven in plaats van te scheiden,
en hierbij vindt zij aansluiting bij kritische boeren en
het Centrum voor Landbouw en Nilieu (CLM). Belangrijke ge—
meenschappelijke uitgangspunten zijn: behoud van werkgele—
genheid in do landbouw, behoorlijke inkomsten en levensom—
standigheden voor boeren, en zorg voor natuur en landschap
(30).

Wanneer we do vier genoemde stromingen vergelijken wat be—
tref't do plaats en defunktie die de boor in hun natuurvisie
inneemt, zien we grote verschillen.
Ecoplan en Kritisch Bosbeheer richten zich volledig op de

niet—agrarische gebieden, de traditionele natuurbescherming
Wi]. sornmige boeren terug laten gaan naar ouderwetse land—

bouwmethodes, de niouwe natuurbescherming richt zich sterk
op de positie van de boeren, en streeft eon milieuvriende—
lijke landbouw na, teruiji Han ti5rzing en Midas Dekkers

menen dat we de huidige landbouw moeten aksepteren en leren
waarderen. Han Lrzing wijst hierbij do bescherming van
natuurgebieden niet af, maar vindt integratie tussen land—
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bouw en natuur niet zinnig:'tussen boer en parkuachter
bestaat geen kompromis' (10).
taak van de ekologie

In 1.2 is een indeling gegeven in visies op de mogelijkhe—
den van de ekologie. We onderscheidden optimisten, pragma—
tlsch— en principiel pessimisten.
Hoe past nu de ekologie binnen de vier genoernde natuurvisies7

Optimisten vinden we bij de groepen die pleiten voor oar—
natuur, en bij de traditionele natuurbescherming. Zij han—
teren ekologische kriteria als diversiteit, stabiliteit en
zeldzaamhejd bij hun onderzoek, en daarmee past hun natuur—
visie in het type onderzoek dat gedaan wordt.
Binnen de nipuwe natuurbescherming vinden we zowel pragma—

tisch— als principiel pessimisten. Daze willen bovengenoem—
de kriteria niet gebruiken om aan te tonen hoe waardevol een
gebied is. Pragmatisch pessirnisten zien wel mogelijkheden
in fundamenteel effektenonderzoek,gericht op de funktie die
een bepaald gebied zou kunnan/moeten vervullen. Dit kan de
verweving van landbouw en natuur ondersteunen.
Han Ll5rzing en Plidas Dekkers laten zich niet ult over de taak

de ekologie binnen hun natuurvisie. Binnen de rekreatie—
gebieden waar Han Lt5rzing het over heeft, zouden optimisten
van
een

kers

taak kunnen zien, maar in de natuurvisie van hidas Dek—

lijkt geen plaats te zijn voor ekologen in besluitvor—

mingsprocedures.
Tot slot: hat moge duidelijk zijn dat genoemde indelingen

kunstmatig zijn, dat ekologen zich niet eenduidig in groepen
laten indelen, evenmin als natuurvisies. Wat we willen dui—
delijk rnaken is dat er een samenhang is tussen het hebben

van ean natuurvisie als ekoloog, en het type ekologisch on—
derzoek dat je zinvol acht in besluitvormingsprocedures.
lJe zijn ons ervan bewust dat er een heel skala aan natuur—
visies bestaat, en wijzen er hier nog eens uitdrukkelijk op
dat

eenekoloog niet per definitie een natuurbeschermer is,

maar zich wel bezig houdt met de natuur, en daarom noodza—
kelijkerwijs een bepaalde natuurvisie zal hebben.
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1.4 Politjpke kontekst
Beslui-tvorming rond landinrichtirig voltrekt zich binnen een

bepaalde politieke kontekst, Sociaal—ekonomjsche_ en poll—
tieke belangen spelen eon belangrijke rol bij het
nemen van
beslissingen, Ekologen die aangesteld zijn am een advies
to geven over een bepaalde vorm van landinrichting, zullen
een visie op de uenselijke afweging van maatschappelijke
belangen hebben. Deze kan, zoals in 1.3.2 werd beschreven,
van invloed zijn op de natuurvisie, maar oak kan de maat—
schappijvisie op andere manieren tot uiting komen in het
advies, door de (subjektieve) keuzemomenten die een ekoloog
heef't (zle 1.1).

In hoeverre is het gerechtvaardigd dat ekologen oak poll—
tieke argumenten gebruiken am tot een advies te komen?
Win, ter Keurs (21) schrijft hierover
dat ekologen niet maat—
schappeuijk neutraal kunnen zijn, En dat het niet voldoende

do schade aan te tonen van bepaalde menselijke aktiv1tj-.
ten op het milieu, am deze aktivjtejten to kunnen veruerpen.
Er is immers altijd sprake van eon afueging van belangen.
Hij stelt dat ekologen uel degelijk rekening kunnen houden
met andere belanger dan 'natuur'—belangen, en
eventuee]. mee
is

kunnen helpen aan het uitwerken van alternatieven waarin
een
bevredjgende afueging van belangen naar voren komt.
De ervaring van sommige milleu—aktjvjsten (bijv.
Rogier van
Dijk, is) leert echter dat je niet serious
genomen uordt
uanneer je het hebt over algemene ekonomische, maatschappe—
lijke principes, omdat do mensen je willen zion als vertegenwoordiger van 1andschappelijke., natuur— en milieubelan...
gen.

Jacqueline Cramer (12,13) is van mening dat er een open dis—
kussie dient te zijn, waarin duidelik wordt wat do visies
van do betrokkenen zijn, en hoe deze visies invloed hebben
op het te geven advies. Ze beschrijft hierbij de
besluit—
vorming rand do drooglegging van de ilarkerwaard, Bij de tot
stand koming van do natuurparagraaf in de nota 'de ontwikkeling van het Markerwaardgebjed' zijn ekologeri van de iijks—

dienst voor de IJsselmeerpolders (tijp) en van de ijkspla—
flologische dienst (RPD) betrokken geweest, Doordat de mees—
te FPD—vertegenuoardjgers terughoudend tegenover de inpol—
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daring stonden, en de meeste RIJP—vertegenwoordigers inpol—
dering gewenst achtten, is er veel dis—
kussie geweest over de te formuleren
tekst. In de uiteindelijke nota zou ech—
ter van de PD—standpunten vee]. minder
terug te vinden zijn dan van die van de
RIJP. Cramer schrijft dit toe aan het
?eit dat de politieke inhoud van de nota
van te voren al vaststond: de nota moest
tenderen naar een positieve stellingname

ten aanzien van inpaldering. Zij is dan oak van mening dat
ekologen met verschillende politieke visie beter niet kunnen
samenwerken. En als ze dat wel doen, en ze kunnen het onder—
ling niet eens warden, dan moeten ze openlijk toegeven dat
de meningsverschillen berusten op achterliggende visies en
belangen. Verder schrijft ze dat het type vragen waarover

gediskussierd wordt veelal transwetenschappelijk is, dwz.
dat de wetenschap er (nag) geen antwoard op kan geven. Daar—
door is het onmogelijk am te bewijzen dat jemand geen gelijk
heeft. i]aar door aan te tonen dat de vragen waarover gedis—

kussierd wordt transwetenschappelijk zijn, kan duidelijk
warden dat sub jektiviteit een rol speelt, en dat de achter—
].iggende visies op tafel moeten kamen.

Terwiji de nieuue natuurbeschermers (wim ter Keurs, Ragier
van Dijk) van mening zijn dat er politieke argumenten ge—
bruikt moeten warden om tot een advies te komen, wordt hier—
over binnen de traditionele natuurbescherming niet gepraat.
Hier warden ekologische gegevens als abso].uut beschouwd,

waardoar er geen politieke diskussie meer hoeft te warden
gevoerd.
Interessant in dit apzicht is de studie van Rikje van Dank

(18) die de strategien van de Drentse en Croningse milieu—
federatie met elkaar vergelijkt in twee landinrichtingspro—
cedures.

De milieuraad DrBnte heef't zich 'als traditionele natuurbe—

schermer' bemoeid met de ruilverkaveling Havelte. Haar stra—
tegie hierbij was am het natuurbeschermingsbelang duidelijk
naar voren te laten komen. Hierin was weinig ruimte vaar boe—
renbelang, en er werd oak niet met boeren overlegd. De
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milieuraad nam geen zitting in bij de beslissing betrokken
kommisies, maar maakte haar mening duidelijk via bezuaar—
schri ften.

De milieufederatie Groningen is betrokken geweest bij de
inrichting van het Zuidelijk Westerkuartier, een relatienota—

gabled. Zij ziet natuurreservaten slechts als korte—termljn
oplossingen, en streeft juist samenwerking met boeren na.
Hiermee heeft zij zich opgesteld als nleuwe natuurbescher—
mer. De Gronlngse mllieufederatie nam wel zitting in kommis—

ales,

omdat zij van mening was dat bezwaarscnriften eerder
konflikten zouden verscherpen dan een milieuvriendelijke
oplossing bieden. Door niet uit te gaan van een zeker 'na—
tuurbeschermingsbelang' maar van een gentegreerd gemeen—
schappelljk belang, zou deze oplossing wel gevonden kunnen
wo rden,

1.5 Werksituatje
Ekologen kunnen werkzaam zijn bij verschillende instanties,
die elk hun invloed kunnen hebben op het advies dat gegeven
uordt omtrent landinrichting, Wij denken hierbij aan univer—
si teiten, overheidsdlensten, partikuliere natuurbescherming,
milieuorganisatjes en adviesburo 'a.
Hoe is de gangbare opvatting over de ekologie bij de var—
schillende instanties?
De

ekologie is ontwikkeld binnen de gevestigde wetenschappe—
lijke orde van de universiteiten. Hier uordt zij veelal

beschouwd als objektieve wetenschap die ekosystemen kan be.schrijven en effekten
van ingrepen zou kunnen voorspellen.
Aan de universiteiten vinden we zowel ekologen die hun yak
willen toepassen op de maatschappij (optimisten), als fun—
damentele wetBnschappers die dit niet doen. Deze tweede
groep zouden we principiel pessimisten kunnen noemen.
Bij de maatschappij—kritische afdelingen ala milleubiologle,

biologie

en samenleving ed. vinden we pragmatisch— en prin-.

Doordat hun werksituatie veel ruimte
biedt voor het ontwikkelen van nieuwe ideen, kunnen hier
cipiel pessimisten.

ideen

en strategien ontstaan voor de nleuwe natuurbescher—
ming. Ook binnen bepaalde milieuorganisaties worden derge—
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lijke ideen gevormd. Bij overheidsdiensten, partikuli.ere
natuurbescherming en advjesburo's overheerst een optimistische houding ten aanzien van de ekologie. Bij overheids—
diensten worden ekologische gegevens in het beleid gebruikt.

Zoals in 1.3.2 al gezegd is, kan de partikuliere (traditio—
nele) natuurbescherming de huidige ekologie, die veel gericht
is op milieukarteringen, goed gebruiken om haar natuurvisie
te ondersteunen. Ekologen die werkzaam zijn bij advies— en
ingenieursburos zullen geneigd zijn om de huidige ekologie
zinvol te vinden, omdat zij gebaat zijn bij het veiligstel—
len van de nieuwe opdrachtenmarkt (50).
De uerksituatie kan op twee manieren van invloed zijn op
het advies dat gegeven wordt. Aan de ene kant speelt de
natuurvisie van de werkgevende instantie een rol. Ernst
Oosterveld, een aanhanger van de .nieuwe natuurbescherming,
heeft als ekoloog onderzoek gedaan voor de Vereniging tot
behud van Natuurmonumenten. In zijn onderzoek naar akker—
onkruiden in roggeakkers (32) kon hij zijn visie over ver—
weving van landbouw— en natuurfunkties minder toepassen dan
mogelijk was geweest wanneer hij onderzoek had gedaan voor
bljv. de milieufederatie Groningen.
Naast de natuurvisie kunnen ook technische beperkingen bin-.

nen een werksituatie van belang zijn voor het advies dat
gegeven wordt. Jacqueline Cramer (12) geeft aan dat veel
ekologen zich behoudend opstellen onidat ze moeten uerken

binnen nauw omschreven randvoorwaarden. In overheidsnota's
speelt dit een grote rol, bijv. in hat Struktuurschema
natuur— en Landschapsbehoud. Doordat een dergelijke nota

binnen n ministerie geschreven wordt, is een integrale
aanpak niet te verwezenlijken. Het sektorbeleid maakt de ver—
weving van landbouu en natuur erg moeilijk, en ekologen zul—
len binnen deze randvoorwaarden geneigd zijn zoveel mogelijk
natuur te behoeden voor de 'verslindende' landbouw.
Daarnaast wordt de kwaliteit van ekologische gegevens vaak
beperkt door tijdgebrek, aldus Cramer. Neestal moet in zeer
korte tijd een ekologisch advies op tafel komen, waardoor
de basisinformatie gehaald moat worden uit reeds gedaan on—
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derzoek. Dit onderzoek is lang niet altijd geschikt voor
het gven van een beleidsadvies.
Samenvattend kari gezegd worden dat de werksituatie van een
ekoloog
dat

van essentiel belang ken zijn

gegeven uordt.
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voor het type advies

HOOFOSTUK 2

HOE WORDI EEN EKOLOGI5CH ADVIES GEBRUIKI
ROND LANDINRICHTING

IN DE bESLUITVURjIING

2.1 Inleiding
Als een ekoloog eenmaal een advies gegeven heef't over de in—
richting van een landschap, dan is daarmee de kous nog niet a?.
Het is ook de bedoeling dat dit advies doorklinkt in het be—
sluit wat ten aanzien van een landinrichting wordt genomen.

dit

te bereiken ken een ekoloog kiezen tussen formele en
informele wegen om haar/zijn gedachten onder de aandacht te
brengen. Bij deze keuze zullen natuurvisie, werksituatie, poll—
Orn

tieke visie en ervaring een rol spelen.

Als je werkt via formele wegen heb je te maken met verschillen—
de wetten: — ruilverkavelingswet 1954, binnenkort te vervangen
door de nieuue landinrichtingsuet
—
(

Afhankelijk

relatienota

1975

van het gebied werken deze wetten tegelijk of

apart.)

Binnen daze wetten is via vaste kommissies plaats voor ekolo—
gisch advies. Voor hat gebruik van ekologische adviezen zijn de
doelstellingen van de wet van belang iprimair op landbouw ge—
richt, of juist op natuurbehoud), en de mogelijkheden voor in—
spreak (zie 2.1).

Bij informele wegen zou je bij een landinrichting kunnen denken
aan samenwerkingsgroepen tussen boeren en ekologen, andere mo—
gelijkheden zijn een demonstratie, een petitie of kamervragen
(zie 2.2).

Naast de weg die je als ekoloog bewandelt is ook de kontekst
van belang voor de mate uaarin er rekening wordt gehouden met
ekologische adviezen (zie 2.3).
Onder kontekst vallen: — sociaal—ekonomische machtsverhoudingen
—

politieke

machtsverhoudjngen

2.2 Landinrichtingswetten
De laatste tien jaar is er flog al wat veranderd met betrekking
tot de landinrichting.
Tot 1975 was er alleen sprake van de ruilverkavelinysuet 1954.
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Daze wet is primair gericht op landbouu, en kent twee vormen
van ruilverkaveling:
1. ruilverkaveling bij wet, uaarover schriftelijk gestemd
wordt door grondeigenaren en pachters

2. ruilverkaveling bij overeenkomst, op vrijwillige basis
Omdat de tweede vorm in praktijk nauwelijks voorkomt, wordt die
die in de rest van het verhaal buiten beschouwing gelaten.(36)

De voorbereidings— en de uitvoeringsprocedures van ruilverka—
veling bij wet staan zowel artikelsgewijs als in schema in
bijiage 1.(36)
Ruilverkavelingen vinden pleats in gebieden waar de landbouw
volgens EEG—normen achtergeblever- is bij de rest van het land.
Door kaveiruil en de daarmee gepaard gaande intensivering van
de landbouu kuamen natuur en landschap in gevaar. De natuur—
bescherming is hier tegen in opstand gekomen, maar kon weinig
beginnen met ean ruilverkavelingswet die al].een op landbouw
was gericht.
In 1975 ward de relatienota van kracht. Deze moest een einde
maken aan de wrijving tussen landbouw en natuurbescherming.
Gebieden die onder de relatienota vallen worden onderverdeeld
in natuurreservateri(+j/3 deel) en landbouwgebieden uaarin be—
heersovereenkomsten gesloten kunnen worden(+2/3 deel).
Een beheersovereenkomst wordt gesloten tussen boer en natuur—
bescherming. De boer legt zich een aantal beperkingen op ten
behoeve van natuur en milieu, en ontvangt hiervoor een gelde—
lijke vergoeding, Er zal maximaal 200.000 hektare relatie—
notagebied worden aangewezen.
Er is een voorangsinventarjsatje gemaakt waarin voorlopig
100.000 hektare is aangewezen als relatienotagebied, aan de
hand van de landelijke milieukartering en de inventarisatie

door de Natuurbeschermjngsraad, Gedeputeerde Staten(G5) van
de provincies kunnen jaarlijks gebieden voorstellen aan het
ministerie van VROM, om de relatienota op van toepassing te
laten zijn.(38)

Dat de relatienota niet doplossing was cm te bemiddelen
tussen landbouu en natuur blijkt uit de kritieken die zowel
boeren en natuurbescherrners hebben op deze nota en het ge—
bruik ervan. Os heer Kroeze, boer in Norg, zegt dat eileen
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oudereboeren wel wat zien in de relatieneta, em niet mee te
hoeven doen aen de intensivering binnen de landbouw, en tech
verzekerd te zijn van een redelijk inkomen. Jonge boeren zien
echter geen toekomst in beheersovereenkomsten. •Zij zouden
zich beschauuen als slechte boeren beschouwen wanneer ze zich
op deze manier aan banden zouden leggen.
De kritiek van het Centrum veer Landbouw en Milieu(CLM) op de
beheersovereenkomsten is o.a.
—

Beheersovereenkomsten worden niet echt op vrijwillige basis
gesloten, omdat beheersgebieden aangewezen worden. Aangezien
hier geen landbouwkundige inrichting mag plaatsvinden kunnen
boeren weinig anders dan beheersovereenkomsten af'sluiten cm
een redelijk inkomen te houden.

Doelstellingen

—

van het te voeren beheer zijn vaag geformu—
leerd en komen ongeloofwaardig over, goede voorlichting
ontbreekt.

—

Er is geen plaats veer initiatief van de boeren, alleen be—
perkingen worden vergoed.(34)

De kritiek vanuit Stichting Natuur en Milieu(SNII)(36) en
Vereniging Milieudefensie(IID)(42) komt hierop fleer:

reletienota brengt de toenemende intensivering in de
landbouu niet tot stilstand.

—.

De

—

Door een strakke begrenzing van gebieden wordt de kloof tus—
sen de gangbare landbouw en de tbeheerslandbouwl steeds gre—
ter, zodat het steeds moeilijker wordt om passende beheers—
overeenkomsten te maken.

—

Het werken met beperkingen in plaats van nieuue mogelijk—
heden geeft de boeren minder in p].aats van meer kansen.

—

Reservaten kun je niet onttrekken aan invloeden van de land—
bouw rend het reservaat, zoals bemesting en uateronttrekking.

Zowel het CLM als SNM en MD kunnen we rekenen onder de nieuwe
natuurbescherming.
De traditionele natuurbescherming ziet wel mogelijkheden veer
gentegreerde landbeuw binnen de relatienota, waarbij natuur
en landsohap veiliggesteld worden en het inkomen van de bDer
gegarandeerd is. Ideaal vinden ze deze oplossing echter niet.
(2).
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[en andere paging am jets te doen aan de belangentegenstelling
kwam in 1976—1977 met de Nota Landelijke Cebieden.(29)
De algemene lijnen van deze nota zijn:
— ontplooiingskansen en keuzevrijheid van de bevolking (lande—
lijke en stedelijke gebieden)
—

verscheidenheid in ruimtegebruik en verscheidenheid, samen—

hang en duurzaamheid van het fysisch milieu.
Dit leidde tot een indeling in gebieden met:
— hoordfunktje landbouw

—

afuisselend landbouw
afwisselend landbouw
hoofdfunktie natuur

—

binnen stedelijke invloedssf'eer

—
—

en andere funkties in grotere eenheden
en andere funkties in kleinere eenheden

Near aanleiding V9fl de Note Landelijke Gebieden zijn in 1981

de drie groene struktuurschema's geschreven, waarin het boven—
staande verder wordt uitgeuerkt. Dit zijn;
—
—
—

Struktuurschema voor de landinrichting
Struktuurschema natuur— en landschapsbehoud
Struktuurschema openluchtrekreatie

Het struktuurschema voor de landinrichting is minder OP de
landbouw gericht dan de ruilverkavelingswet van 1954. Dit
blijkt o.a. uit de volgende veranderingen: (38)

— Naast ruilverkaveling is oak een herinrichting of een aen—
passingsinrichting mogelijk.

1. Ruilverkaveling kan eileen aangevraagd warden door grond—
eigenaren en pachters, landbouwbeiangen staan voorop, het
plan wordt vastgesteid door stemming van grondeigenaren
en pachters.
2. Herinrichting kan aangevraagd warden door isdereen,

rekreatie— en natuurbelangen zijn net zo belangrijk ais
landbouwbelangen, PS stelt het plan vast zonder stemming
van grondeigenaren en pachters.

—

3. Aanpassingsinrichting: inpassing van infrastrukturele
werken in het landschap, planvaststelling door PS.
Bij landinrichting is flu oak een evaluatie noodzakelijk.
Dit gebeurt in de vorm van een HELP(Herziening Evaluatie
LandinrichtingsPlannen)—rapport. [en HELP—rapport bevat niet
alleen de effekten van een ingreep voor het milieu (zoals
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in de milieueffektrapportage—m.e.r.), oak de sociale en
ekonornische effekten warden uitgewerkt.(20)
Op grond van hat struktuurschema voor de landinrichting is er
een landinrichtinswet gernaakt die o.a. regelingen bevat voor
herinrichting en ruilverkaveling (zie bijiage 2). Hoewl de
landinrichtingswet nag niet in werkingis, hebben SNM en
Natuurmonumenten(NM) al kritiek geleverd(36). De belangrijk—
ste punten hieruit zijn:
— De

rol van PS is helemaa]. niet zo groat als die op het eer—

ste gezicht lijkt.
—

65 kan vergunningen geven voor de uitvoering v3nlandinrich—

tingswerken, hiermee wordt de gemeentelijke autonomie ean—
getest.
—

—

De

onafhankelijkheid van het HELP—rapport betwijfeld, het is
namelijk de landinrichting die bepaald welke alternatieven
beschreven warden, hoe effekten beschreven warden, en hoe de
inspraak verwerkt wordt.
Door de nieuwe wet wordt primair de voortgang van landin—
richting gewaarborgd, en daarmee oak de scheiding van land—
bouw en natuur in 'moeilijke' gebieden beter mogelijk
gemaakt.

—De realisatie van reservaatsgebieden staat of valt met de
financieringsmogelijkheden ervan, het lijkt onwaarschijnlijk
dat de rijksoverheid jaren achtereen grate oppervlakten
agrarisch gebied kan blijven aankopen.
Tot zover de wettelijke regelingen wat betreft landinrichting.
Naast de wettelijke rege]ingen is er in 1984 door de %JRR
(Uetenschappelijke Read voor het Regeringsbeleid) een nota
geschreven over landbouw,
getiteld: bouwstenen voor een
gentegreerde landbouw. Hierin warden enige alternatieven uit—
gewerkt in verband met verueving van landbouw en natuur in de
toekomst. Os nota is geschreven am bij te dragen tot de
meningsvorming over de mogelijkheden van een technisch hoag
ontwikkelde landbouu, die naar verhouding zuinig is met ener—
gie en grondstoffen, en die onder redelijke werkomstendig—
heden en bij ean redelijke beloning van arbeid en kapitaa].
landbouwprodukten voortbrengt, en daarnaast belangrijke doel—
einden ten aanien van milieu, natuur en landschap dient.(8)
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Om na te gaan wat de effekten zullen zijn
Lianneer de voorge-.
stelde maatrege].en als beperking
van de overbemesting met fos—
faat of een lasten verzwaring voor energie
worden uitgevoerd,
is een aantal doorberekeningen
verricht, uaarbij gebruik ge—
maakt is van een model dat ontujkk1d
is door het Landbouw—
Ekonomisch_Instjtuut(LEI)
In alle gevallen zijn de sociaal—
ekonomische gevolgen negatief, Zowel de

werkge1egenhei in de

landbouu, en het inkomen van de boar dalen. Inmiddej.s
heef't
een vervoig onderzoek Plaatsgevonden, waarbij
nog een aantal
andereberekeningen zijn uitgevoerd. Daze
komen op het punt van
de werkge1egenhj beter uit,(9)
Wear

liggen

nu voor ekologen en/of natuurbeschermers de
ean—
grijpingspunten in de landinrichtingsprocedure?
Binnen de besproken wetten zijn er
verschjllende plaatsen wear
gebrujk gemaakt wordt van ekologjsche
gegevens.
In de earste plaats zijn dat de adviezen
van de Natuurweten...

schappalijke Commis5ie(NC) van de Natuurbeschermingsraad
en
Staatsbosbeheer(SBB)
De NWC, een ekologisch kollege, schrijft
voor elke landin—
richtjng een rapport waarin adviezer,
gegeven worden over 'te
sparen elementen' in het landschap.
SBB schrijft in hetzelfde stadium
van de landinrichting een
rapport over landschapsbouu.(zje bijlage 1)
Met deze rapporten moet rekening gehouden

worderi bij de voor—

bereiding en uitvoering van de landinrichting.
In de praktijk
blijkt echter dat dit maar ten dele gebeurt.(47)
In de tweede pleats worden ekologische
gegevens gebruikt in de
evaluatiemethodes
HELP of mar, die verplicht zijn voor elke
landinrichting.
Neast deze vaste plaatseri kunnen
ekologische gegevens ook ge—
bruikt worden door ekologen en/of
natuurbeschermers die via
Provjncjaal Planologische
Dienst(ppD), of SBB zitting hebben in de
Centraj.e Landinrich—
tings Commissie(CLC), voorheen Centrale
Cultutjrtechnische Corn—
missie(CCC), Deze kommjssje is belast
met de algemene leiding
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in landinrichtingszaken, en speelt op vele punten sen belang—
rijke rol.(zie bijiage 2 en 3)
In hoeverre er in de CLC rekenirig gehouden wordt met natuur—
beschermingsbelangen is de vraag, omdat vertegenwoordigers van
het agrarjsch bedrijfsleven en van verschillende ministerjes
sen meerderheid vormen in de kominissie, die minder gesteld is
op natuurbescherming. Meningsverschillen tussen ekologen/

natuurbeschermers onderljng kunnen ook een rol spelen.
(zie 1.4)

Natuurlijk zijn er binnen de landinrichtingsprocedures ook in—
spraakmogelijkheden, waarin iedereen bezwaar kan indienen. In
hoeverre el rekening gehouden wordt met deze bezwaren uordt
voor een groot deel bepaald door de CLC.
Al met al is er nauwelijks sen garantie dat ekologische ad—
VieZen, tsr bescherming van natuur en landschap terug te yinden zijn in genomen besluiten, Oak het feit dat er flu naast
ruilverkave].ing een herinrichting mogelijk is, wearin offi—
cieel meer aandacht is voor ekologische waarden, garandeert
dit niet,

Samenvattend kunnen we stellen dat de laatste tien jaar
het
aanta]. tletten en regelingen met betrekking
op landinrichtjng
aanzienhijk is uitgebreid. Hierbij is oak de rol van ekologiach
onderzoek ten behoeve van adviezen toegenomen, hoewel er bij
de wijze waarop ekologiache gegevens in de besluitvorming
wor—
den gebruikt wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn, Daarnaast
blijkt integratle van landbouw en natuur sen streven te zijn
dat met de nieuwe regelingen flog niet verwezenhijkt wordt.

2.3 Informej.e wegen

Ekologjsche adviezen kunnen oak onder de
aandacht komen via
wegen die minder gebruikeljjk zijn in besluitvorming
rond sen
landinrichting. Dit gebeurde bijvoorbee]d in Rijnstre—uj,
waar de Werkgroep rilieubeheer Leiden(UML) met boeren
ging sa—
menuerken tegen de aanleg van Rijksweg 11, polderpeilverlaging

en de vorming van twee weidevogelrssery2 De samenuerking
hiej.d in dat de WML kennis en informatje
ter beschikking stelde aan boeren en dat ze gezamelijk bezvaarschrjften
schreven,
Hoewel de ruilverkave].ing is aangenomen, en er geen nieuwe

vormen van integratie zijn ontwikkeld, is een belangrijk
plus—
punt van de akties geweest dat boeren habben
gezien dat er met
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milieugroepen ook valt samen te werken. Oak hebben
sommige
boeren ingezier, dat de ruilverkaveling
niet hun problemen,
maar voora]. die van de Landinrichtjngsdjenst
Rijksuaterstaat,
en NS zou oplossen. Bovendien is duidel.ijk
geworden dat onder
boeren zeer veel belangste].ling bestaat
voor de natuur binnen
en buiten hun bedrijr.(31)
Een ander voorbeeld van samenwerking speelde
in Waterland,
waar boerer, en natuurbeschermers
gezamejjjk beheersplannen
hebben uitgeuerkt. Deze zij enerzijds
beter inpasbaar in de
bedrijf'svoering, en bieden anderzijds
goede mogelijkheden voor
weidevogels, Het plan stuitte uiteindeljjk
op de grenzen van
de ambtelijke besluitvorming, Het paste niet in de
gangbare
procedures, (31)

Uit

de besproken voorbeelden kan niet de konklusje
getrokker,
worden dat je beter via informele wegen kunt
werken, maar
zeker als je voorstander bent van een principile
samenwerking
met boeren is het de moeite uaard via informe].e
wegen een rol
te spelen in de besluitvormjng,
2.4 Kontekst
Uit de gelezen literatuur blijkt dat
verschilj.ende ekologen
van mening zijn dat SOciaal—ekonomjsche
en politieke machts—
verhoudingen belangrijk zijn bij het a]. dan
niet nemen van een
bepaald besluit.(12,45)
De ruilverkaveling Rolde—Anloo kan hier
als voorbeeld dieneri.
Daar werd een alternatief plan met rekreatjemogelijkhedefl
ge—
presenteerd in de tijd dat er een groeiende
vraag was naar re—
kreatie— en natuurgebied, en dit plan werd grotencieels
aange—
nomen. (47)

loch kan een dergelijk plan oak sukses hebben
in een ekono—
misch moeilijke tijd, Er is dan alleen geld
voor rationele
landbouwgebieden, en niet voor gebieden die
minder geschikt
zijn voor de landbouw, Die kunnen dan beter
flatuurgebied war-

den.

Hoe de rol van de kontekst. precies is bij landinrichtjngs...
beslissingen, is ons uit de literatuur fiat
duidelijk geworden,

3tj

HflUFDSTUK 3

DC LPNDINRICHTINC IN RODEN—NORG
3.1 Inleiding
In 1977 diende de Drentse Christelijke Boeren— Sen Tuinders—
bond (CBTB) en het Drents Landbouugenootschap (DLG) een aan—

vraag in voor een ruilverkaveling in het hele grondgebied van
de gemeente Roden. in 1978 werd door deze standsorganisaties,

semen met de ertsdiocesane Boeren— en Tuindersbond (ABle)
ean

ruilverkaveling in het gehele

grondgebied van de gemeente

Norg eanqevraagd. (2.). Omdet Noord Drente tot de iandbouw—
kundig achtergebleven qebieden behoort, meende men dat land—
bouwkundiqe inrichtinq hier noodzakelijk was. CS stelde ech—
tar, met het oog op het nieuue landinrichtingsbeleid (zie

2-Zen 3—2), ale voorwarde dat bij de inrichtinq zowel land—
bouwkundige als netuurwetenscheppelijke— en landschappelijke
espekten eandacht zouden krijgen. Hiertoe waren ruilverkeve—
lingen niet de meest geschikte vorin. Er werd een werkgroep in—
gesteld onder leiding van de heer Sprokholt (Hoofdingenieur—
Direkteur Landinrichting, Grand— en Bosbeheer), die zich een
cordeel moest vormen over de gewenste mate van lendinrichting
en over de toepassing van het instrument herjfljchtjng* voor
dit gebied. De werkgroep gel' ean dat een herinrichting ge—

wenst was, en dat hiertoe het streekplen van Noord—Drente her—
zien moest warden (zie 3.3). (3)

Hierop heeft de CCC in 1982 een advies qeschreven aen CS (zie
3.4), en na goedkeurinq hiervan kon de landinrichting on het
voorbereidingsschema van de CCC warden geplaatst.

Het onderhaviqe qebied is bijna 13.OOU.ha groat, dit is jets
minder den de oorspronkelijk eangevraegde ruilverkavelingen.
In 3.5 uordt geschetst wet de rol van ekologen en netuurbe—
schermers is binnen de besluitvorming rand de landinrichting
in dit gebied, in 3.6 komt de pasitie van de boeran ean de
orde, en in 3.7 steet beschreven welke procedures nag doorlo—
pen moeten warden voor de herinrichting in Roden—Norg zal
worden uitgevoerd.
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3.2 Hot

rijksbelejd

In de Notp Lendelijke Cebieden uordt het gebied Roden—Norg
opgenomen in do zone 'gebieden met fwisselend Lendbouw, na—
tuur en endere funkties in kleinere ruimtelijke
(zie H2). In dergelijke gebieden wordt verweving van f'unkties
(landbouu— natuur— en ondere funkties) voorgesteen,
In het struktuurscheina Netuur— en L9ndschapsbehoud krijgt hot

begrip 'Crate Lendschappelijke Eenheid' (CLE) gestalte. Veer-

gebieden krijgen deze kwalifikptie, werven Roden—FJorg er
is. Het beleid met betrekking tot GLE's is o.e. gericht
op het in stand houden van de ekologische, kultuurhistorjsche
ti9

n

en lendschappeiijke weerden van het gebied, en hot met voor—
rang en gekoncentreerd inzetten van het instrumenterlum voor

lendinrichting, Ruimtelijke ingrepen die het algehele karakter
en de semenheng en waarden van de GLE's eantasten, kunnen
slechts in

geval van zwear wegende meatschappeljjke belangen

warden toegepast: de 'flee,
(1f,2L/).
In het Struktuurschema Openluchtrekreatje steat dat het gebind Raden—Norg deal uitmaekt van het potentiel Nationeal
Landschep (NL) 'hot Noordenveld'. Hat is aen do provincie am
te bepelen of en op welke wijze een NL daadwerkelijk wordt
gerealiseerd, Een NL omvat tenminste 10.000 ha, en besteat
ult zowel natuurterrein als kultuurgronden, Het geheel verte—
penwoordigt een grote rijkdorn aen notuurlijke en landschappe—
lijke kualiteiten, en eon kultuurhistori.sche wearden, Het be—

erop gericht het karakter van
het gebied in stand te houden, daerbij rekening houdend met
de sociaal— ekonomische en kulturele belangen van
het gabled.
(2'i). Er zijn dus duldelijke overeenkomsten to zion met het
beleid met betrekking tot GLE's,
leid met betrekking tot NL's is

Bij

de voorrangsfnventarjsatje van de relatienote is in 1981
1275 he aengewezen als relatienota—gebjed in de streek Roden—
Norg. Een gedeelte hiervan zal warden eangewezen els netuur—

reserveet, en in do rest kunnen beheersovereenkomsten warden
aPgesloten. Het is niet uitgesloten dt in het kader van de

herinrichtjng

een grater gebied zal warden eangewezen als re—
l'etienota—gebjed(2$'). In eon interimnote van Natuurmonumenten,
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Stlchting het Drents Lendschep en de ri1ieurepd Urente (',3)
wordt gepleit voor hat leten gelden van de reletienota voor
de hele GLE.

Op onderstaend keartje steen de grenzen van het herinrich—
tingsgebied, de GLE, hat NL en hat relatienote—gebied eange—
geven

ROD

Ee1de—patersi,1de

:her1nrithtinggebied
:potentiéel nationaal

landschap
:Grote Landschappelijke
Eertheld

relatienota—gebied

A3aen

Regevens ontleend aan voorontwerp streekplan N—Drente 1984
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3.3 Proviricjaal be].eid: hat streekplan Noord—Drente

De provincie heeft els teak streekplannen te maken, die het
keder aengeven wearbinnen gemeentelijke plannen en landinrich—
ting zich moeten efspelen,
Het leetate streekplan van Noord—Drente dateert uit 1974.
Op dit moment wordt er geuerkt aen een nieuu streekplan, Het
voorontwerp hierven is in mei

'84 door 65 vestgest&ld (37),
Een streekplan ko6rdineert het beleid van de verschillende
overheden, en weegt dearneast de verschillende plennen van

het provinciael bestuur tegen elkear a?. Uiterlijk 10 jeer
ne vaststelling meet het worden herzien, Het streekplan van
Noord—Drente moest tevens warden herzien omdat hier het kader
voer da herinrichting Roden-.Norg moest worden geschapen.
In hat oude streekplen warden de kultuurgrondpn verdeeld in:
I
agrarische produktiegebjeden
II agrarische produktiêgebieden
Illagrariache rekreatiegebieden

met rekreatieve bate—
kenis

(2)

In het voorontwerp van het nieuwe streekplen is dit verenderd
in:
I
agrerisch gebied
II egrarich gebied met lendschappelijke wearde
Illagrarish gebied met hoge lendschappelijke en natuur—
wetenschappelijke wearde
Daze leatste kategorie is opgesplitst in:
lilA weerin lpndbouukundjge inrichting aanvaardbear is,
en IIIB wearin inrichting slechts ten dienste meg steen
van kultuurhi stan ache, natuurwetenschappeli jke

lendscheppelijke

waarden.
In het streekplan uordt deze indeling ala volgt geschetst:
of'

HOOG

+4.4.4

44.4
1.

LAAG

CATEGORIE
1

2

L + + 4. LANDOUWKJJNO,GE WAARDEW
N— — — NIET-LANDBOUWKUNDIGE WAARDEN

Uit dit pleatje meet duidelijk worden dat in

kategorie

lilA

de landbouwkundige wearden hager worden eangeslegen den de
niet—lendbouwkundige weerden, en in ketegorie IIIB net anders—

om. Aengezien dit twee heal verschillende begrippen zijn, en
deze 'wearden'

niet

met elkear te vergelijken zijn, wordt uit
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dit plaetje niet duidelijk welk gebied in welke ktegorie zou
komen te vellen.
In

het algemeen wordt het rijksbeleid wet

in

het voorontwerp streekplan voor Noord-Drente ondersteund.

bet.reft

CLE en NL

Er zijn verscheidene reekties geweest op het voorontwerp.
We vergelijken hier de reaktie van he Landbouwschap met die
van de Milieuread Drente,
Het Landbouwschep heeft een felle reektie gestuurd aen CS (23).
Zij benedrukt dat de kernpunten van het beleid voor de lend—
en tuinbouw in het hoofdstuk over ekonomische bedrijvigheid

zijn:

—goede leef— en werkomstandigheden

—een eenveardbpre inkomenspositie
—qoede externe produktie—omstandj.ghecjen,
Het

voorontwerp zou hiermee in haar uitwerking in strijd zijn.

De natuur— en milieu-aspekten worden mm of meer als vast—
steand beschouwd, en bepalen de keders wearbinnen de land—

boutj zich meg ontwikkelen.
Het Landbouuschap is van mening dat er teveel gronden in kate—
gone III vallen. Bovendien zou in IIIB ook landbouwkundige

inrichting

rnogelijk moeten zijn, tenzij deze strijdig is met
endere belangen: de 'ja, tenzij' formule. Oak in sommige na—

tuurgebieden ken uitgegaan warden van egrarische belangen.
Nationale Landscheppen hebben volgens het Lendbouwschap nau—
well jks toekomst, en aengezien de inhoud van het begrip GLE
flog

onzeker is, zou in het streekplen niet mogen steen dat

het rijksbeleid wet betreft CLE en NL wordt ondersteund,
De necktie van de 1ilieureed Drente op het voorontwarp is
veel milder den die van hat Landbouwschap. (2?).
Zij dringt ean op hat gestalte geven ean het rljksbeleid, met
name wet betreft het GLE—beleid. Ten eanzien van ketegonie
III merkt zij op dat het ontoeleatbeer is am landbouwkundige
inrichting toe te steen in

lilA,

omdat daermee per definitie
agrarische doeleinden geen preveleren. Een dergelijke bene—
dering zou in
zijn met het rijksbeleid inzke GLE's

strijd

(nee, tenzij). Verder moet er volgens de

flilieuread

in het

streekplan warden opgenomen dt een herinnichtingsprojekt
moet warden getoetst met de HELP—rnethode, of met de IER.
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Als we de meningen van hat Landbouwschap en de Ivlilieuraad
met elkaar vergelijken, zien we de volgende verschilien:

andbouwschap
kategorie III

:

Ia ndbouwkundige
inrichting

:

belangrijkste
doelstelling

:

wel lendbouwkundige
inrichting
(alles als in lilA)

ja,

tenzij

sociaal—ekonomisch

Flilieuraad

geen landbouwkundige
inrichting
(alias als in IIIB)
nee, tenzij

6LL—bleid

Voordat het streekplan definitiaf In worden vastgesteld,
moet er een hele procedure worden doorlopen.
De PPD (Provinciale Planoloçische Dienst) verwerkt de reek—
ties op het voorontwerp tot een wijzigingsadvias voor de PPC

(Provinciale

Planologische Commissie), waarin vertegenwoor—
digers zitten van zowel de landbouw ais de natuurbescher—
ming. De PPC geeft vervolgens een advies aan CS, waarna
CS overgeat tot hat opstellen van hat ontwerp streekplan.
Na inspraakmogelijkheden en ter visie legging wordt tensiot—
te het definitieve streekplan vastgesteld door CS.
Toen eileen nog de reaktje van het Landbouwschap op het
voorontwerp binnen was, is er binnen een statencommissie
(de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Staten van Dren—
te) al over het plan vergaderd. Dit is een hoogst ongebrui—
kelijke gang van zaken, temeer dear het advies van de PPC
niet uerd afgewacht (ii). CS lijken nu geneigd te zijn het
kaartbeeld reeds aan te passen ean de mening van een meer—
derheid binnen de statencommissie, ni. dat het streekplan
landbouuvriendelijker moat worden.
3,4 Het CCC—advjes
In hat CCC—rapport van juli '82 (2) wordt de situatie in
Roden—Norg uitvoerig geschetst. Zowel de knelpunten in de
landbouw, als de landschappelijke, natuuruetenschappelijke
en kultuurhistorische wearden van het gebied, aismede hat
belejd van de verschillende overheden (rijks—, provinciaal—

en gemeentelijk_) worden behandeld. In het advies komt near
voren dat het gabled in eanmerking komt voor een herinrich—
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ting,zoals aangegevn in de ontwerp—landinrichtingsuet.
De diversiteit aan belangen staat hierbij centraal. [en uit
de streek te benoemen breed samengestelde landinrichtings—
commissie
moet de opdracht krijgen een vcorontwerp—
herinrichtingsprogramma te cntwikkelen.
De Ililieuraad Drente meent dat de CCC zich had moeten uit—
spreken over de wijze waarop ingrijpende kultuurtechnische
ingrepen kunnen worden voorkomen (z).

3.5 Rol van ekologen en natuurbeschermers
Wanneer we kijken naar de rol die ekologen in Roden—Norg
hebben gespeeld, zien we dat zij voornamelijk genventari—
seerd en gewaardeerd hebben. Het gebied komt daardoor ult
de verf als een landschappelijk en natuurwetenschappelijk
uaardevol gebied. Ekologische kriteria als diversiteit,
stabiliteit en zeldzaamheid worden gebruikt om het natuur—
beschermingsstandpunt te steunen. Er is bier dus sprake van
traditionele natuurbescherinin, De natuurbeschermers die gebruik

hebben gemaakt van ekologische gegevens, vinden we binnen
de NUC, de CCC, de Pi1ieuraad Drente en Natuurmonumenten.
De NUC heeft in 1981 een orinterend advies geschreven over
de landinrichting in Roden—Norg, aan het ministerie van CRM.
Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit ekologisch on—
derzoek. Het advies van de NUC is verwerkt in het CCC—
rapport uit 1982. Binnen de CCC zitten natuurbescherrners
van Natuurmonumenten en de Stichting Natuur en Ililieu (mond.
med. Voetberg).

De NUC heeft eind 1984 een advies geleverd aan minister
Braks van Landbouw, omtrent de nadere invulling van hat be—
grip GLE. Hierin komt zij niet veel verder dan tot de kon—
statering dat er ean beleidsvisie moet worden uitgewerkt
per GLE (ij).
De ekologen bij de PPD hebben een belangrijke rol gespeeld

bij het tot stand komen van het voorontwerp streekplan Noord
Drente. Hierin zijn vale biologische en landschappelijke
geg evens verwerkt, en naast bet verzamelen van inventari—
satiegegevens, zijn er ook milieuwaarderingen gemaakt.
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Dezezijn door CS gedeeltelijk in hat beleid verwerkt.
We

tot

zien hier dat de PPD— ekologen gerekend kunnen worden

de 'optimisten' (zie 1—2).
De J1iljeuraad voert binnen daze landinrichtingsprocedure
een jets andere strategie dan destijds bij de ruilverkave—
ling Havelte (zie 1—4). Zij kort flu cok op voor het belang
van de boeren uit de streek, en in een nota uit 19B4 (2.6)

probeert zij aan te geven hoe de knelpunten rond

de herin—

richtino kunnen wordei) opge].ost. Ekologische en kultuur—
historische uaarden staan bij haar echter centraal. Hat

boerinbelang blijft ondergeschikt aan het natuurbescher—
mingsbelang.
Staatsbosbeheer, die in Rolde—1nloo een alternatief plan
had ontuikkeld (zie 2.4), heeft zich met de herinrichting
nog niet zoveel bemoejd, Haar visie is echter duidelijk
anders dan die van de Milieuraad. Walter tEn Klooster, mede—
werker van SBB, pleit voor scheiding van boeren— en natuur—
beschermingsbelangen:
'Wat goad is voor de boar, is slecht voor de natuur'. Hij
vindt het dan ook geen goede strategie om te kiezen voor
samenuerking met boeren.

3.6 Posjtje van de boeren
De indruk bestaat dat de boeren in Roden—Norg geen duidelijk
standpunt hebben ingenomen over de herinrichting in hun ge—
bied. (month med. Dijksterhuis, Kroeze en Oosterveld).
Wel zijn de boeren
zowel individueel als georganiseerd,
in opstand gekomen tegen het voorontuerp streekplan Noord—
,

Drente, en tegen de toepassing van de relatienota rond hat
Leekstermeer. Zij vonden dat er in deze gevaller, te weinig
rekening werd gehouden met de landbouw.
De hear Kroeze, voorzitter van het JAD (Jo,ng Agrarisch Dren—
te) afdeling Noordenveld—Noord, meent dat de meeste boeren
weinig zien in een grootscheepse, nivellerende ruilverka—

Men heeft wel degelijk Dog voor het landschap, en
wil de struktuur van hat landschap dan ook intakt laten.
veling.

Er is hier en dear al begonnen met vrijwillige kaveiruil,
en dit is ook noodzakelijk om boer te kunnen blijven in dit
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gebied. Kostenbesparing vindt hij zinnigr dan produktiever—
hoging, en hij ziet dan ook weinig hail in toenemende in—
tensivering.
Toepassing van de relatienota levert volgens hem weinig toe—

komst voor jonge boeren, en hierbij wijst hij ook op de

wrijving die er bestaat tussen de boeren en Natuurmonumen—
tan over de beheersovereenkomsten. Wel ziet hij mogelijk—
heden voor verweving van landbouw— en natuurfunkties.

loch lijkt het niet waarschijnlijk dat de boeren zich in—
tensief met de herinrichtingsplannen zullen gaan bezig hou—
den. In het algemeen zijn de boeren afwachtend. Pas als er
plannen op tafel komen die hun bestaansgrond bedreigen zul—
len ze in aktie komen. De boeren in de streak zijn vrijwel
allemeal aangesloten bij de standsorganisaties, waarvan het
DLG de belangrijkste plaats inneemt.
3.7 Toekomstige ontwikkelingen

In de zomer van '84 is de Landinrichtingscommissie betref—
fende de herinrichting Roden—Norg (LC) gevormd. Voordat daze
hat schetsontwerp van de herinrichting kan opstellen, moe—
ten er 4 deeladviezen binnen zijn, over:
—landbouwstruktuur (van de Prov. Raad voor de bedrijfsont—
wikkeling)

—landschapsbouw (inspektie Landschapsbouw van SBB)
—open luchtrekreatie (konsu lent openluchtrekreatie, minis—

terie van landbouw)

—landschap— en natuurbehoud (NWC)
Ekologische gegevens zijn nodig voor de deeladviezen van

SBE en de NWC. [en vertegenwoordiger van de NWC laat weten
dat zij slechts een advies kunnen geven als er meer gege—
vens bekend zijn over het gebied dan in 198, toen er een
ori'énterend advies werd geschreven.
Uit hat schetsontwerp kunnen verschillende alternatieve

mogelijkheden worden ontwikkeld die in ieder geval de HELP—,
en misschien oak de ME.R—procedure zullen ondergean. Hieruit

wordt dan een 1endinrictingsprOgrammaOp9eSteld.
Na de inspraakpracedures volgers deontwerp—landinrichtiflgs—
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wet wordt het programme in ontwerp vastgesteld door de CLE.
Dan ligt het nog 6 weken tar visie, wearna hat ken worden
vastgesteld door 65. Hierna ken het landinrichtingsplan
worden opgesteld, dat dezelfde weg doorloopt als het land—
inrichtingsprogramma. Na vaststelling hiervan kan met de
uitvoering van de herinrichtinc worden begonnen. (zie bij—
lage 3). De hear Sipkema, sekretaris van de LC, schat dat
dit rond 1990 zal zijn.
Ekologen kunnen in de toekomst op verschillende manieren
aen rol gaan vervullen binnen de herinrichting. Er is be-.
hoefte aen intagratie van de onderzoeksgegevens uit het
gebied. Ilet name wet betreft de hydrologie ontbreken er ge—
gevens die kunnen aantonen welke relaties er zijn. De NLJC
kan dergelijke gegevens gebruiken in hear deeladvies, om
op die manier te komen tot een advies voor aen zinvolle
toewijzing van natuurreservaten en beheersgebieden.
Ook binnen de evaluatjemethodes (HELP of PiER) van hat
schetsontwerp zullen ekologen een funktie hebben. Zij zul—
len de ekologie gebruiken om voorspellingen te doen over
milieugevolgen van bepaalde ingrepen,
Ekologen die kritiek willen uitoefenen op de gang van za—
ken, kunnen dit doen via de inspraakprocedures. Wanneer zij
het fiat eens zijn met de gegeven adviezen, of de manier

waarop de adviezen verwerkt worden in aen beslissing, kun—
nen zij proberen zeif alternatieven te ontwikkelen. Zelf
vinden wij het aen goede zaak als ekologen in overleg met
boeren trachten tot een verantwoord herinrichtingsplan te
komen, Het initiatief hiertoe zal dan wel van de ekologen
moeten uitgaan, gezien de terughoudende manier waarmee de
boeren in hat gebied zich opstellen,
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HOOFDSTUK 4

VISIE VAN DE PROJEKTGROEp
Tot slot

van deze

skriptie een hoofdstuk over wat de mening
van de projektgroep is over ekologische adviezen in besluit—
vorming, in hat bijzonder in Roden—Norg,

Hierin komen natuurvisie, ekologisch onderzoek
en het gebruik
van ekologisch onderzoek in de besluitvorming ean de orde.
ide hebben een diskussie gevoerd met als achtergrond
het eko—
logisch onderzoek wearmee wij bezig zijn in Roderi—Norg.
f'J atuurvisie

De natuurvisie van een ekoloog is medebepa].end
voor het onderzoek dat zij/hij zal doen, en wordt o.a. gevormd door het
rlatuurbeeld (zie 1.1).Het natuurbeeld kan weer gesplitst wor—
den in standaardbeeld en eigenlijke natuuropvatting (zie
1.3).

In het standaardbeeld hoort de esthetische funktie
van natuur
thuis. Voor ons is dat een heel belangrijkefunkj,
maar we
kunnen er geen waardering aen koppelen.
llaisakkers zonder meer kunnen heel mooi zijn,
mear doordat ze
vaak overbemest worder, zijn ze slecht voor natuur en milieu.
Wij vinden het in de eerste pleats van belang dat het
landge—
bruik milieuvriendelijker wordt, waarbij boerenbelangen
in
gelijke mate aandacht krijgen als natuurbescherrnjngs...
en eko—
nomische belangen.
Reservaten met zeldzame vegetaties keuren we niet
per defini—
tie af, omdat ze voor een aantrekkelijke variatie
in het land—
schap zorgen. We zijn het echter met de nieuwe natuurbescher—
ming eans dat op daze rnanier de natuur beschermeri alleen op

korte termijn een oplossing is.Er zal veel meer gezocht moeten
worden naar lange—termijn oplossiñgen.
Door onze eigenlijke natuuropvatting is het standaardbeeld
dus veel minder belangrijk geworden,
Waarom is ekologisch onderzoek belangrijk?
Ekologisch onderzoek bestaat veelal wit milieu—effektenstudies
of

uit

milieukarterjng (zie 1.1). Dit type onderzoek wordt
veel gebruikt als uitgangspunt voor de natuurbescherming,
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maar

net als Kris van Koppen zijn wij 'van rnening dat de ekoloie
dat niet kan zijn (zie 1.1 en 1.2). Wij zien de mogelijkheden
van de ekologie eerder In de trant van nvan de hulpmiddelen.
Zij ken inzicht geven in de komplexe relaties tussen organis—
men en milieu, en zodoende een bijdrage leveren aan land—
schaps— en rnilieubehoud. Behalve ekologische kriteria
dienen

er echter ook andere, bIjvoorbeeld sociaal—ekonomjsche krite—
na te worden beschouwd.
WIj rekenen ons tot de pragmatlsch pessimisten, die wel moge—
lijkheden zien om de ekologie toe te passen in besluitvormlrig
rond landinrichtlng, maar knitlek hebben op de manier waarop
de ekologie steeds is voorgesteld als 'objektieve' wetenschap,
die zou kunnen bepalen hoe het land moet worden ingericht.
Wat voor type onderzoek willen wij doen in Roden—Norg?
We vragen ons af of het zin heeft 'traditioneel' ekologisch
onderzoek te doen. We willen geen kriteria als diversiteit en
zeldzaamheid hanteren om aan te tonen dat bepaalde delen van
het gebied behouden moeten blijven als natuurreservaat,

We vinden het wel belangrijk om lets te weten te komen over de
komplexe relaties die en zijn tussen biotlsche en abiotische
faktoren in een landschap, om zel? inzicht te knijgen in die
relaties, en om aan de hand daarvan lets te kunnen zeggen over
hoe het landschap zal reageren op bepaalde ingrepen.

Aan de anderekant zijn we bang dat ook deze benadering blIjft
steken In hat scheiden van waardevolle gebieden van lets mm—
der waardevoj.le gebieden. We hebben niet het idee dat ekolo—
gisch onderzoek zal bepalen welke beslissing er genomen wordt,
maar het moet wel een rol spelen in de besluitvormlng.
Pnincipieel zouden we het liefst onderzoek wlllen doen waarmee
verweving van landbouw en natuur gesteund kan worden. Dit zal
zich dan moeten richten op een ekologisch inpasbare bednljfs—
voening.

Praktisch gezien Is dit echter moeIlijk omdat we al een eind
op wag zIjn met ons hydrologisch onderzoek. Bovendien is er
binnen de afdeling Plantenoeco].ogie van de R.U.6. geen bege—
leiding te vinden voor onderzoek waarin verweving van landbouw
en natuur centraal steat.
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Binnen de offici1e besluitvorrningsprocedures is er behoefte
aan een dergelijk hydrologisch onderzoek. De NWC zal deze ge—
gevens kunnen verwerken in haar deeladvies aan de LIC,.ten
behoeve van de opstelling van hat schetsontwerp. Wij willen
echter niet dat onze gegevens kunnen leiden tot aen scheiding
van landbouw en natuur in de herinrichting. Daarom zullen we
deze moeten presenteren zonder aen waardering te geven die
hiertoe zou kunnen leiden.
Door

het organiseren van een forum over 'de mogelijkheden van

oecologisch onderzoek als bijdrage tot de integratie van land—
bouw en natuur', willen we een idee krijgen over de mogelijk—
heden onze gegevens bruikbaar te maken voor onderzoek dat meer
gericht is op verueving.
Hoe willen we invloed hebben op de besluitvorming?
Urn in de besluitvorming rond de inrichting van het gebied aen

stem te hebben zijn er verschillende strategien mogelijk.
Je kunt de waarde van jouw onderzoek overdrijven om je zin te
krijgen binnen de gangbare inspraakprocedures. Maar in het ka—
der van de integratiegedachte is bet misschien beter orn je sa—
men met anderen sterk te maken, en te pleiten voor aen uitge—
werkt plan, waarin zowel ekologische als sociaal—ekonomische
belangen worden behartigd.
Door zeif met een gentegreerd plan op tafel te komen is bet
wellicht mogelijk orn ean eerlijke kans te hebben binnen bet
politiek krachtenspel van deze herinrichting. Ons onderzoek is
daarvoor misschien wear een duwtje in de goede richting.
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— G.S.:'
tervisielegging
afwijkend van gestemd van onderdelen voor zover
— indienen
plan (14 dagen)
van bezwaren door
(1 maand)
belanghebbenden
— G.S.
stellen plannen vast
— beroep
bij Kroon (1 inaand)
—
panwijzigingen met
worden ook door de
consequenties
C.C.C. beoordeeld

financile

art.

81 tIm 83

—

P.C.:

art. 84

—
—

goedkeuring plan van
toedeling door C.C.C.
tervisielegging door P.C.

art. 85

—

art.

86 t/m 94

opmaken van het plan
toedeling
(14 dagen)

—
—

bezwaren door
belanghebbenden bij P.C.
14 dagen na tervisielegging)

P.C. probeert
belanghebbende.overeenstemming
Lukt dit niet
rechter—Commjssarjs

art. 95

—

art.

—

98 t/m 114

acte

(birinen

te krijgeri met
dan beslist de

van toedeling door notaris

tweede

schatting
delijke regelingenen opmaken van lijst der gel—

(rjI. i

Voorbereidingsprocedure

ruilverkaveling

opstellen van deeladviezen
—

landbouwstructuur
advies
advies landschapsbouw (SBB)
NWc advies
recreatjeadvies
(coR)

behandeling door

[ vaststeiiing

ccc

GS

informatiev vergade-

ngen

met bevolking

ter ViSie legging op
gemeente secretarjeèn
LSTEMMINC

bron

i.... LOOpatra en R. Peter.
Gevolgen van rujiver—
kaveling voor bet
landachap 1', Rijkejnatjtuut voor
onderroek in de boa— en
landachapebouw Dc Dorachkamp
rapport nr. 277 Wag.ningan
1981

(t3i. i

vfJvoIj)

Uitvoeringaproçedur

ruilverkaveling

I Opat.ii.n
nIInd.nl.p.pL.n
Sn fltatlop.n

Lc
I

V&S

LD Sn UI

door

1

_nitt.nq :
pl.n

Ii:i.i.

•d.Unq

crc

leqqL,q
1

L1

1

V•tlt•UL,q

v•Lnd.thq

1I). q.Id.LJ,k.

ILo.rnq
LflLhtLnq..,k.n (.t.
[d..ls nd•chpept.
I

9dk..,&nç door CCC

I

&•L.

WI.r.n

bronx

1.1.. Loopatra en R. Peters, 'Gevolgen van ruilver—
kaveling voor bet landschap P, Riksin.tituut voor
onderzoek in do bo.— en landechapebouw Do DOr.Chk&mP,
rapport nr. 277 Wageningen 1981
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betrokken bij dii onderdeel van de procedure

)andmnrichiingscornmissiefl.C)gehoord de

Voor gebieden voor het eerst voorkomend op
voorbereidingsschema benoemen GS eon

(art. 17)

Jaartijkse vaststel?ing voorbereidingsschema
door Mm. I&V in overeenstemming met Mm.
CAM. op voordrachi van dC. gehoord APC

I

Mm. L&V zendt voorstellen san CIC (art. 18)

ting (art. 18)

PS zQnden jaartijksvoorstel san Mm. L&V
reenng houdend met zienswijze CIC. prov.
ruimi. beteid en Siructuurschema tandinrjch-

jfedure voorbereidingsschema

CIC brengt zienswijze icr kennis van GS. gem..
waterschappen. aanvragers (art. 25)

(art. 25)

CLC stelt haar zienswijze omirent verzoek op

'I

CIC brengt verzoek tel kennis van GS. gemeenten. waterschappen (art. 24)

I

Mm. I& V zendi verzoek aan CIC (art. 24)

(art. 22, 23)

Schrifteljk verzoek met koari aan Mm. i &Vom
Iandinrichting ingediend door Rijk. provincie.
gemeente. waterschap. vereniging. eigenaren

Procedure per verzoek

Procedureschema Landinrichtingswet

vesisteHing
schema

voorsteflen

doortending

x

verzoek

doorzending

X

Minister(s)
PS

IC

benoeming

schema
— toetsing
prov. ruimt.
beleid

— voorstel

x

x

verzoek

GS

voordracht
schema

toezending
zienswijze

— ondersoek
— zienswijze

zoek

ter kennis
brengen var-

x

CLC

IC
AC/Rb.

x

verzoek

Rechth.feig.

41

"r

voorontwerp van

.1

J rekening houdend met ingediende be-

j-j

X betrokken bij dit onderdeel van de procedure

ft_sstemmin9 (art. 48)

[Gelijktijdig besluit van PS tot ruilvarkavel

44)

I Celijktijd,g besluit van PS tot herinrich.

[ao CIC noodzakelijk (art. 41, 42)

ll iwaren; bij afwijking van ontwarp is ad.

I

I [is. stellen li-programme vast, at ot i]

.1

CS leggen ontwerp li-programme tar inzaga;
indiening bezwaren bij GS (art. 40)

zending San CS (art. 39)

CIC stelt li-programme in ontwerp vast, toe-

aan CLC (art. 38)

IC Zendt voorontwerp van ti-programme met
versiag inspraakenaangebrachtewijzigingen

.1

li-programme (an. 37)

I
IC regelt inspreak over

IC stelt voorontwerp van landinrichtings.
programme op (art. 36)

Procedure programme

Procedureschem. Landlnrjchtlng,wet

stemming

— besluit

herinrichting

— besluit tot

prov. ruimi.
beleid zoals
streekplan

— toetsirig aen

programme

— Vaststelling

PS

-

inzage

ontwerp tar

x

CS

— toazending
— openbare
kennisgeving
begrenzing

ontwerp

— vastste(ling

x

CIC

voorontwerp

toezending

regaling
inspraak

opstellen voorontwerp

IC
RC/Rb.

bezwaren

indiening

'C

Rechthfeig.

IJ

I

X betrokken bij dii onderdeel van de procedure

LII:!!!:9

GS leggen ontwerp li-plan tar inzage; indieflung bezwren bij GS (art. 75)

San GS (art. 74)

CLC stell li-plan in ontwerp vast; toezending

I

spraak en aangebrach wijzigingen aan CLC
(art. 73)

LC zendt voorontwerp li-plan met verslag in-

(art. 72)

LC regelt inspraak over voorootwerp li-plan

LC stelt voorontwerp van landinrichtingsplan
op (art. 71)

Procedure plan

PrOcecjureschem. Lafldjnrjchtjngsw.t

1

I

Minister

— vaststelling
Ofltwerp
— toezending

x

dc

t3

Landtnrjchtjflgswet

'I

vast (art 117)

I

I

registers

)( betrolr buj dit Onderdeel

van de procedure

Beroep bu; de lroon
binruen 1 maand na kennj5
gevung voor Openbare
lichamen en andere,,
rechispersonen (art. 124)

I

overgaan (art 124)

'I
Overschru,v,ng van akte in operubare
doet eugenorn

Voor buuten blok
gelegen elemente0 wordi
notariele akte
opgemaakt (art. 124)

I

GS zender, afsch,ft van bestuiten
bare luchamen rechtspersonen aen openCL-C en IC
(art 124;

1

Bunnen 6 maanden
art. 117 wu;zen CS na ontvangst stukken cf.
eigendom toe van natuur.
gebueden etc. (art. 123)

I

GS horen helrokken
openba lichamen en
rechtspersonen (art. 119)

art. 117 wuJiefl CS

na ontvangst stukken cf.
heer en onderhOudeigencj toe en regelen bevan wegen, waterlopen
dugken kaden
kluiswerken (art. 119)

B'nnen 6 meanden

(art. 118)

beheer en onderhoud

Openbaarp,ejd

Regelung eugendom

Regelung

CLC doet
openbare kennisgeving
(art 11 7
van beslu,t

I

eugendom beheer met inbegrip van voorstel
en onderhoud (art. 117)

Openbare luchamen van besluit aen CS, IC en

CLC zendr afscpr,pft

I
CIC stelt begreningnpp0

CL-C mb;
plan met voOrstefaarr
beprenz,ngen
onitrent
eigendom beheer
en Onderhoud (art 117)

L-C doet voorste)

Procedure begrenzingenp,an

ProceljureS
Minister
PS

afschriften

Ioewijzing

horen

toewij ing

I,

CS

I

•

(

.

Ii

•/

LC

voorstel

/ae •

kennisgj

t $CIirift

vests;)jj,,9

CL-c

I

/

.

.

RC/Rb,

.

liii

I

I

Rechthfp1

0'S

/

I

Hoofdlljnen Herinrichtingswet Oost-Groningen
en de Gronings-Drentse Veenkolonièn
Povlrici,

ProvIncj

$,.Jt ,tre,Ii

SI.It .tr.,k-

plannen op

plann.n vast

Bsnomt
cemmIs$je,

adv,, sin:
dv RIkspIsnotogi,ch. Commis,ê, (R.P.C.)

in di

Csntr.I Cutluurtechntichp Comml,sle (CCC.)

