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Groen erfgoed LEEFT!
Symposiumverslag
Inleiding
Groen erfgoed, zoals eeuwenoude imposante bomen, heggen, houtwallen en relicten van oude bossenkernen vormen de ziel van ons landschappelijk groen en daarmee de basis van grote delen van ons landschap. Het behoud
ervan is niet alleen landschappelijk en cultuurhistorisch van groot belang maar ook ecologisch, als genenbron en
vanuit beleving.
Al deze functies vertegenwoordigen ook een economische waarde, al is die wellicht niet altijd direct duidelijk
aanwijsbaar. Veel groen erfgoed is de afgelopen decennia verdwenen. Het resterende wordt niet zelden bedreigd.
Het belang van groen erfgoed wordt nog altijd onvoldoende onderkend. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons
groene erfgoed juist gaan zien als rijkdom in plaats van als last? Deze en andere vragen stonden centraal op het symposium ‘Groen erfgoed LEEFT’ dat Stichting Heg & Landschap 23 maart 2017 organiseerde in Weurt.
Stichting Heg&Landschap houdt zich al jaren met groen erfgoed bezig en vond het de hoogste tijd om wederom
met burgers, praktijkmensen, terreinbeheerders, bestuurders en beleidsmakers uit Nederland en Vlaanderen de achtergronden, ontwikkelingen en nieuwe toepassingsmogelijkheden van groen erfgoed te bespreken. Het doel van het
symposium was: 1) kennisuitwisseling, 2) acties te formuleren gericht op duurzaam gebruik / beheer en daarmee het
behoud en versterking van ons waardevolle erfgoed.
Ruim 60 deelnemers kwamen 23 maart naar Weurt om aan het symposium Groen erfgoed LEEFT! deel te nemen.
Personen vanuit allerlei functies en achtergronden met daarbij ook collega’s uit Vlaanderen. Henk Kieft was onze dagvoorzitter. Hij startte de dag op eigen wijze door het publiek te laten ervaren dat de energiewisselingen in planten als
muziek te horen is. Iedereen was er daarna klaar voor, de aandacht was verzekerd.

‘Weurtsch straatje’. Foto Peter Ceelen.
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Presentaties

Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes, trapte af met de vraag wat cultuurhistorisch groen erfgoed is en hoe we
er naar kunnen kijken. Zijn mooie beelden gingen gepaard met het luiden van de noodklok. Volgens Bert is naar
schatting minder dan 3% over van het areaal aan historische landschapselementen van 1850. Dit enorme verlies aan
binding met het verleden van ons landschap is maatschappelijk een verarming en veel kennis is al verloren gegaan.
Door veranderingen en diverse ingrepen in het landschap is de helft van de ongeveer 100 autochtone struik- en
boomsoorten bedreigd.
Oorzaken van deze achteruitgang zijn de ingrijpende ruilverkavelingen, stads- en wegnetuitbreiding, bos- en
waterbouw en onvoldoende kennis van cultuurhistorisch beheer. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft samen
met Ecologisch Adviesbureau Maes een digitale kaart van het oudste Groen erfgoed (oudste bossen, houtwallen
en heggen) samengesteld (https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/kaart-groen-erfgoed) waarop deze
informatie te vinden is. Groen erfgoed kent niet zoals rood erfgoed een wettelijke beschermregeling. Bert noemde
daarnaast een aantal knelpunten en bedreigingen. Een daarvan is de vaak sectorale aanpak bij soortenbeleid. Bijvoorbeeld door waardevolle bomen en struiken weg te kappen voor het scheppen van vlinderhabitats, in plaats van een
integrale benadering. Het huidige beheer van bijzondere oude boskernen zoals het Savelsbos in Zuid-Limburg is iets
dat hem zorgen baart. Er worden namelijk beheermaatregelen voorgesteld zonder dat er rekening wordt gehouden
met wat er feitelijk aan historisch- en genetisch waardevol groen aanwezig is. Dit terwijl er hier juist veel onderzoeksinformatie van de bomen en struiken voorhanden is. Het Savelsbos is een van de meest waardevolle oude bossen van
Nederland. Een van de achterliggende knelpunten daarbij is het vrijwel afwezig zijn van opleidingsmogelijkheden
op het terrein van groen erfgoed. Dit heeft mede tot gevolg dat groen erfgoed vaak eenvoudigweg niet herkend
en erkend wordt. Mede hierdoor zijn onze rivierprogramma’s gepaard gegaan met onnodig verlies aan waardevolle
landschapselementen, zonder creatieve mogelijkheden voor behoud te onderzoeken.
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De tweede spreker, Lammert Kragt, teamleider Zaad & Plantsoen van Staatsbosbeheer (SBB) gaf het door Bert Maes
geïntroduceerde begrip autochtone bomen en struiken concreet invulling. In opdracht van het toenmalige Ministerie
van Landbouw, Natuur en Economische zaken heeft SBB een genenbank geopend (Roggebotzand), waar een groeiende selectie van autochtone bomen en struiken aanwezig is en planten vermeerderd worden.
Gebruik van plantmateriaal van autochtone herkomst is belangrijk om de smalle genenbasis (de eerder door Maes
genoemde 3-5%) van onze bomen en struiken te versterken, maar ook om het behoud van biodiversiteit (bijv. door
bioritme: tijdstip bloei – behoefte van insecten), soortenrelaties en ziekteresistenties (bijv. minder gevoeligheid van
autochtone meidoorn voor aantasting door bacterievuur). Meer aandacht is er de laatste tijd voor het vermogen tot
klimaatsaanpassing van autochtoon plantgoed en haar cultuurhistorische rol.
Vraag: heeft SBB een kwantitatieve doelstelling om tot bijv. 6% te komen? Lammert: “Nee, niet direct. We promoten
het gebruik van inheems-autochtoon voor natuur en landschap om ook een kwantitatieve bijdrage in areaalgroei te
bevorderen. Er ook mogelijkheden in kader van Green Deal1 en in de zin van verkoop x miljoen stuks autochtoon
plantgoed”. Kan SBB aan de vraag voldoen? Antwoord: “Wisselend. Moeilijke afstemming door grote schommelingen
in vraag en aanbod tussen jaren en soorten”.
Lammert schetst de historie en huidige organisatie van Zaad en Plantsoen dat oogst, teeltprogramma’s en afzet
van autochtoon plantgoed coördineert. E.e.a. onder toezicht van en certificering door NAK-Tuinbouw. In de praktijk blijkt ook hier een gebrek aan kennis. Opdrachtgevers weten gewoonweg niet wat begrippen als autochtoon,
inheems, biologisch, streekeigen betekenen en de begrippen worden vaak te pas en onpas gebruikt. In een sterk
concurrerende en fluctuerende markt, met weinig toezicht, is dit helaas ook een manier om afnemers appels voor
citroenen te verkopen. Onderstreept wordt het belang om bij herstel- en inrichtingsprojecten (natuur en land-

1 LK: De Green Deal 1.0 (GD) is circa 3 jaar geleden gestart onder het motto “Weet welk plantmateriaal je koopt”. Het doel hiervan

was de bewustwording te versterken en het gebruik van goed plantmateriaal te bevorderen. Goed plantgoed is gecertificeerd
plantgoed, volgens de Nederlandse Rassenlijst voor bomen te gebruiken. In de GD zijn zowel de overheid (min. EZ) en SBB als
ook maatschappelijke organisaties (LTO, NAK-T, kwekers, zaadhandel) actief. De GD 1.0 heeft er toe geleid dat er een certificeringssysteem is opgezet (Select Plant Bosplantsoen) dat controle op de herkomst van bron tot eindgebruiker mogelijk maakt.
NAK-T ziet toe op juist gebruik. GD zorgt ook voor betere regelgeving voor het gebruik van goed plantmateriaal zoals regels in het
subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) dat alleen gebruik mag worden gemaakt van gecertificeerd materiaal. Voorts dat ERBO
aannemers (Erkenning Bosaannemers) alleen gecertificeerd materiaal toepassen. En tot slot dat er ook weer aandacht komt voor
kennis voor bijvoorbeeld het maken van een beplantingsplan, houtsoortenkeuze of het stellen van de juiste vragen bij aankoop
van plantmateriaal. SBB en kwekers/handel werken mede als gevolg van GD meer samen v.w.b. de beschikbaarheid van goed uitgangsmateriaal (kweekmateriaal, zaad en stekken) uit de genenbank en zaadgaarden van SBB.
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schap) autochtoon plantgoed te gebruiken. Lammert gaat in op de visie van SBB die is opgebouwd rond de thema’s
beschermen, beleven en benutten. Vraag: “Wat doet SBB aan behoud cultuurhistorisch erfgoed?” Lammert: “Bewust
zijn wat er aanwezig is. Actief beheren, maar SBB heeft daarin nog een weg te gaan want kennis over het juiste
beheer moet nog worden opgebouwd”. De 3 visiethema’s staan volgens Lammert ook in volgorde van belangrijkheid wat het publiek de vraag ontlokt hoe dat rijmt met de in Zembla getoonde reportage ‘Bos als brandstof’.
Lammert blijft er bij dat voor SBB bescherming belangrijker is dan exploitatie en sluit af met de zin: “Je kunt werken
met je handen, maar je moet ook werken met je hart” 2.

Arnout Zwaenepoel hield zijn lezing over het behoud van levend houtig erfgoed in Vlaanderen, waarmee het symposium een internationale perspectief kreeg. Hij liet de verschillen tussen Nederland en België zien, wat de essentie
van dit symposium goed aangeeft: van elkaar leren. Arnout is plantenecoloog en werkt voor de West-Vlaamse Intercommunale waar hij natuurbeheeradvies aan gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest geeft.
Arnout schetst de bescherming van bomen in beschermd landschap in Vlaanderen vanaf 1936. Dit betreft aanvankelijk vooral monumentale exotische bomen op bijzondere domeinen. Vanaf 1978 is er sprake van bescherming
van bomen in beschermde dorps- of stadsgezichten. Veelal nog bijzondere bomen maar in 1978 ook de vallei van de
Zwarte beek met holle wegen en houtkanten. Vanaf 1997-2008 vinden gebiedsdekkende inventarisaties van autochtone bomen en struiken plaats. Deze hebben geen directe wettelijke status. In West-Vlaanderen vindt vanaf 2006
eigen onderzoek naar landschapselementen, cultuurhistorie en mondelinge geschiedenis plaats. Verhalen worden
opgetekend. Dat leeft bij het publiek en heeft er mede toe geleid dat bomen een beschermde status konden krijgen.
Anno 2017 zijn er in Vlaanderen 517 locaties met bomen wettelijk beschermd. Het lijkt er op dat er in Vlaanderen
meer oude landschapselementen behouden zijn gebleven dan in Nederland. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de
ruilverkavelingen in Vlaanderen minder ingrijpend zijn geweest en het Vlaamse landschap, aldus Arnout, enigszins
chaotisch is. “Niet elke m2 is er zoals bij jullie aangeharkt”. Oude landschapselementen zijn overigens slechts bij uitzondering beschermd. Bewustwording van eigenaren en het brede publiek moet volgens Arnout naast wet- en regelgeving een belangrijke rol spelen. Net als in Nederland schiet het kennisniveau v.w.b. herkennen en beheren van groen
erfgoed tekort en is er nog altijd een ernstig gebrek aan opleidingsmogelijkheden op het terrein van groen erfgoed.

2 LK: SBB zet in op excellent landschapsbeheer evenals bosbeheer. Er zal daarvoor wel stevig moeten worden geïnvesteerd in
kennis en vakmanschap. Landschapsbeheer vanuit de drieslag: beschermen (biodiversiteit), beleven (cultuurhistorie), benutten
(biomassaopbrengst als resultaat van het toegepaste beheer).
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Martin Mekking biedt ons met zijn presentatie over “Het Weurtsche Straatje”, vele inkijkjes en inzichten. Ondermeer
hoe de aanpak binnen een gebiedsontwikkeling bepalend kan zijn voor het behoud en gebruik van groen erfgoed.
Martin is Technisch Manager en ruimtelijk ontwerper bij de provincie Gelderland. De ontwikkelingen rond het Weurtsche straatje maken deel uit van de herinrichting van de Beuningse Uiterwaarden onder het programma Waalweelde
waarin de oorspronkelijke opdracht van Rijkswaterstaat om ruimte te maken voor de rivier, een belangrijke aanleiding
vormt.
In eerste instantie was het project in de Beuningse Uiterwaarden vooral gericht op grote fysieke ingrepen (graven),
juridische en financiële haalbaarheid Bij het ontwikkelen van een echt uitvoerbaar ontwerp voor deze uiterwaarde
is gekozen om eerst een zoektocht naar de ziel van het gebied te maken. Het gebied voelde al bijzonder maar wat
maakt het gebied nou zo eigen? Om te komen tot de kern is cultuurhistorisch en ecologisch uitgevoerd. Wensen,
verhalen van bewoners opgetekend. Het zoeken van de ziel van een gebied is onderdeel geworden van de planologische aanpak!! Deze werkwijze kost wat meer tijd en aandacht, , andere kennisgebieden worden aangeboord, en
bewoners betrokken. Het plan is veel zorg voor het gebied uitgevoerd en heeft een voor alle partijen prachtig plan
opgeleverd. Iedereen werd er blij van.
Waar het gaat om groen erfgoed zijn het behoud van het ooibos en de ‘ontdekking’ van het Weurtsche straatje
belangrijke feiten. Wat struweelopslag leek, blijkt mogelijk een restant van een middeleeuwse dijkaanleg te zijn, later
als veedrift gebruikt en weer later als pad naar de steenfabrieken. In de tot weelderige struwelen uitgegroeide heggen zijn voor het stroomgebied van de Waal en Rijn bijzondere bomen en struiken gevonden waaronder enorme
wegedoorns en Spaanse aken. Het Weurtsche straatje is met maatwerk opgeknapt.
Het beheer is vele jaren veilig gesteld met training en een rol voor vrijwillig landschapsbeheer. Het Weurtsche
straatje vormt nu een van de meest bijzondere stukjes wandelpad in de regio en kan model staan voor een effectieve
en efficiënte aanpak van herstel- en inrichtingsprojecten waarbij groen erfgoed geïnventariseerd, geïntegreerd en
duurzaam beheerd wordt. Het project ontving veel positieve terugklank uit het publiek, doordat hier met een interdisciplinaire blik naar cultuurhistorie werd gekeken. Dit gaf het project veel draagvlak en meer betrokkenheid vanuit
bewoners die zich ook echt willen inzetten voor dit gebied. Het beheer is nu vastgezet voor 40 jaar en lokale verenigingen worden de eerste twee jaar begeleid. Moraal: zoek de ziel van de plek!
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Tijdens de ruime pauzes en lunchtijd is volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid met elkaar kennis te maken
en ervaringen uit te wisselen. Een excursie naar het nabij gelegen Weurtsche straatje is door tijdgebrek niet in het
programma opgenomen. Dat weerhield een aantal deelnemers er niet van om na afsluiting van het symposium met
Robert Ceelen een bezoek te brengen en al wandelend door deze groene tunnel met diverse doorkijkjes de bijzondere sfeer te proeven (zie foto pagina 14).
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Uit de presentatie Cyclisch heggenbeheer van Lex Roeleveld. Foto Peter Ceelen.
Lex Roeleveld, stichting Heg & Landschap, gaat in de eerste presentatie na de pauze in op innovatief beheer en
onderhoud van heggen. Onder de titel cyclisch heggenbeheer komt de beheerpraktijk aan bod waarmee al een aantal jaren in o.a. het Maasheggengebied ervaring is opgedaan. Het Maasheggengebied kent een hoge diversiteit aan
heggen en bomen en is bekend van het NK heggenvlechten. Hiermee hebben de Maasheggen wellicht bijgedragen
aan het vergroten van de nationale aandacht voor heggen.
De gangbare indeling voor heggen is die in struweel- en knip-/scheerheggen. Het onderhoud ervan verschilt veelal niet meer dan de frequentie van het snoeien. Duurzaam onderhoud, van m.n. ook oude heggen en bomen, vereist
veel meer maatwerk. Maatwerk dat rekening houdt met de kenmerken van de heg, de staat van onderhoud, de wensen van de klant(functies) en de noodzaak veel onderhoud machinaal uit te voeren. Door middel van degelijk maatwerk en continuïteit kan groen erfgoed wel degelijk behouden blijven. Net als het geval bij het Weurtsche straatje
zijn kennis van de landschapselementen zoals heggen (veldinventarisaties vormen de basis) en betrokkenheid van
vrijwilligers en organisaties onontbeerlijk.
Lex licht enkele innovatieve beheermaatregelen en -vormen toe. Bijvoorbeeld de robuuste knip-/scheerheg, het
principe van snoei-op-groei, het één- of meerzijdig snoeien van lage en hoge heggen, machinekeuze en de zorg
voor bomen in heggen. Duurzaam onderhoud kent fasering en heeft een cyclisch karakter waarin verjonging een
sleutelrol speelt. De resultaten van deze wijze van heggenbeheer in het cultuurhistorisch, ecologisch en landschappelijk belangrijke Maasheggengebied zijn aansprekend en ook elders toe te passen. De voornaamste conclusies en
bevindingen verschijnen binnenkort in de handleiding ‘Cyclisch heggenbeheer’ die zal worden uitgegeven door de
stichting Heg & Landschap.
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Uit de presentatie BOOM van Peter Ceelen. Foto Jordy van Oord VNC.
Peter Ceelen, bureau Elfenboom, legt uit dat veldinventarisaties, beheermaatregelen, biodiversiteit, aansturing van
maatwerk uitvoering en kosten van onderhoud, verantwoording aan opdrachtgevers allemaal factoren zijn die aan
de basis liggen van het digitale beheerprogramma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat). Peter legt uit wat het
belang is van BOOM voor het efficiënt uitvoeren van maatwerk bij onderhoud van landschapselementen. Hij laat zien
hoe opdrachtgever en aannemer met het programma werken en gebruikt daarbij het eerder door Lex behandelde
beheerplan Maasheggen als voorbeeld. Geen theoretische verhandeling maar concrete praktijkervaring.
Enkele deelnemers in de zaal die ervaring met BOOM hebben, beamen dit. “Vroeger zat alles in (alleen) mijn hoofd,
BOOM ondersteunt mij hier nu bij en de informatie is indien nodig ook toegankelijk voor anderen”, volgens de werkploeg coördinator van ANV ’t Onderholt (Achterhoek).
Op vragen over gebruik van BOOM door SBB, blijkt dat BOOM gekoppeld kan worden met het door grote terreinbeheerders gebruikte programma CSMi. BOOM kan CSMi aanvullen op detailniveau en zorgt voor maatwerk, de
veldsituatie en beheerpraktijk worden er goed weergeven. CSMi is al ver doorgevoerd binnen SBB en geeft overzicht,
BOOM zoomt in op de dynamiek van de beheerpraktijk. Het voordeel van BOOM is tevens dat de aannemer geïnteresseerder wordt en meer wordt geprikkeld om betrokken te zijn in het beheer, aldus een agrarisch beheerder.
Bottom-up, het uiteindelijke succes voor maatwerk en belangrijk voor het behoud van groen erfgoed. Een belangrijke opmerking tot slot; het programma is een middel, beheer blijft mensenwerk!
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Louis Dolmans, natuurboer en voorzitter stichting Onze Waal, spreekt met bezieling over bomen, in het bijzonder
over het nieuwe project Bomen met betekenis. Bomen zo begint Louis zijn meer dan cultuurhistorie. Je kunt er in klimmen. Vogels maken er hun nest, ze vertellen verhalen, verbinden mensen, vormen de basis van natuurlijke landbouw,
kortom een heel scala aan eigenschappen. Bomen bepalen mede de ziel van een plek. Vandaar Bomen met betekenis,
een project langs de Waal van slot Loevestein tot kasteel Doornenburg waarin stichting Onze Waal minimaal 800
bomen tot leven wil laten komen. Met aandacht voor de bijzondere bomen: bakenbomen, gerechtsbomen, gedenkbomen. Maar ook nieuwe bomen op betekenisvolle plekken. Daar waar ooit een boom heeft gestaan waar bewoners
nog over kunnen verhalen.
Bomen met betekenis moet bomen langs de Waal op de kaart zetten d.m.v. verhalen, onderzoek, prachtige foto’s,
samenwerking met lokale groepen, nieuwe aanplant. Louis pleit voor het behoud van bijzondere bomen die voor
projecten, zoals Ruimte voor de rivier, moeten wijken. Bomen kunnen blijven, door ‘centimeters’ elders te compenseren voor de berekende verbetering van de waterafvoer bij hoog water. Geen gemakkelijke opgave maar de kracht
zit hem in kennis, passie, een goed netwerk en de kracht van de herhaling. Blijf herhalen en een goede kans dat het
je lukt je plan gerealiseerd te krijgen.
Louis eindigt zijn verhaal met zijn passie voor oude hoogstamboomgaarden. Hun hoogtijdagen waren kort maar
betekenisvol en liggen nog niet lang achter ons. Vandaar dat ze nog altijd doorleven in onze beleving van het landschap. Ze behoren ook tot ons groene erfgoed en zijn het waard om behouden te blijven.
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De laatste spreker van de dag is Geert van der Veer van Herenboeren en Vangroenewaarde. Het kost Geert meestal
geen moeite om ook aan het einde van een lange dag zijn gehoor geboeid in zijn verhaal mee te nemen. Zo ook vandaag. Zijn lezing ging over cultuurhistorie als kans voor duurzaam boeren, waarin de combinatie tussen landschap
en landbouw essentieel is.
Geert is bedenker van Herenboeren Wilhelminapark en thans voorzitter van Herenboeren Nederland zoals hij zichzelf ziet, dwarsdenker. Bedenker van alternatieven waarbij het belangrijkste rendement geluk is. Geert schetst de
ontwikkeling van het concept Herenboeren zoals dat zich nu in Wilhelminapark, Boxtel ontwikkelt op een terrein van
60 ha cultuurgrond en 40 ha bos. Het verleden van het domein en de Marggraff Stichting hebben mede vorm gegeven aan het innovatieve concept Herenboeren. In een topotijdreis laat Van der Veer de ontwikkeling van het gebied
goed zien. Doordat de bodem en het landschap de basis zijn, zien de ‘boerderijen’ er in elk landschapstype anders uit.
Herenboeren staat voor samen, op duurzame wijze voedsel verbouwen. In coöperatief verband leggen 200 gezinnen geld in waarmee een boer in loondienst op professionele wijze in een gemengd bedrijf voedsel voor hen produceert op een manier die leidt tot een gezonde bodem en een gezond landschap. Uitgangspunten daarbij zijn o.a.
geen afhankelijkheid van subsidies of vreemd vermogen, sturing op kwaliteit, natuur- en diervriendelijke productiemethoden. Meewerken van de leden mag, maar hoeft niet waarbij de boer (bedrijfsleider) de wenselijkheid en inzet
bepaald. Het is uiteindelijk aan de leden, in hun algemene ledenvergadering, om te bepalen welke koers er gevaren
wordt, ook waar het landschapsbeheer en beheer van het eventueel aanwezig groen erfgoed betreft.
Het onderwerp prikkelde de deelnemers overduidelijk. Deze laatste lezing gaf weer aan hoe betrokken het publiek
was deze dag. Veel enthousiasme vanuit het publiek laat zien dat mensen wel degelijk positief en met een ‘halfvol
glas’ kijken naar groen erfgoed. Geert gooit wel de knuppel in het hoenderhok met de opmerking dat wat hem
betreft landschapsbeheer niet gesubsidieerd zou moeten worden, maar een resultante zou moeten zijn van goede
bedrijfsvoering. Het leidt niet tot veel protest. Eerder een soort instemming met dien verstande dat het behoud van
ons groene erfgoed niet in de waagschaal gelegd mag worden. Deze discussie had nog wel even door kunnen gaan
maar het werd de hoogste tijd voor de slotdiscussie ter afronding van het symposium.
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Slotdiscussie en -conclusies
Het symposium eindigde met een discussie ronde. Hieronder een bewerking van de discussie en de leerpunten opgetekend bij de diverse presentaties.

Werkwijze
Een van de in het oog springende noties was die van ‘Vlaamse landschap de ziel van een plek, van het landschap’. Willen
we groen erfgoed in beeld krijgen, behouden, plannen ervoor maken en duurzaam beheren dan vraagt dat om een
bepaalde werkwijze. Geen planmakerij enkel vanachter de tekentafel. Neem de tijd. Inventariseer, doe onderzoek
naar de cultuurhistorie en ecologie van het projectgebied en doe dat in samenwerking met de streek. Maak dat
onderdeel je ontwerp en planfase. Geef bewoners een rol, mobiliseer streekdeskundigheid en teken verhalen op over
het landschap, over bijzondere plekken, bomen.
Hier ligt een verantwoordelijkheid, voor bedrijven, diensten en overheden, om hun werkwijze zorgvuldig te kiezen.
Maar ook voor bewoners, al dan niet verenigd in lokale organisaties zoals in een stichting voor natuur- en landschapsbeheer. Daarbij is passie nodig. Passie alleen is echter niet voldoende. Kennis van zaken en een goed netwerk zijn
belangrijk. En denk niet dat één actie voldoet. Vaak is herhaling nodig om een dienst of overheid in beweging en op
andere gedachte te krijgen.

Inventarisatie en beheer
Willen we behouden, goed gebruiken, duurzaam beheren dan moeten we weten wat er zoal is. De digitale kaart
Groen erfgoed van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is veel te vinden. Maar niet alles. Goede vlakdekkende inventarisaties zijn nodig. Het nieuwe omgevingsstelsel (2018) ‘verplicht’ gemeenten groen erfgoed in kaart te brengen.
De gemeente Steyn (Li) doet dit vlakdekkend. Gemeenten zouden gestimuleerd moeten worden dergelijke inventarisatie uit te voeren. Dit zou gepaard moeten gaan met het betrekken van bewoners en het opschrijven van verhalen
(mondelinge geschiedenis) over de kennis van de streek.
Cyclisch beheer resulteert in een meer duurzaam beheer van heggen en andere landschapselementen zoals houtwallen en bomen. Er is een scala aan beheermaatregelen die meer maatwerk in beheer mogelijk maken en een gevarieerder landschap opleveren. Een praktisch handleiding is in voorbereiding en zal in het najaar gepresenteerd worden.
Het digitale beheerprogramma BOOM, Beheer en Onderhoud Op Maat, maakt het mogelijk (maatwerk) onderhoud
en herstel van landschapselementen op efficiënte manier te organiseren en te monitoren. Het vergemakkelijkt overleg tussen gebiedspartijen (eigenaar/beheerder, aannemer, gemeenten, vrijwilligers, subsidieverstrekker enz.) en, zo
blijkt op vragen, is compatibel met andere programma’s zoals CSMi. Het programma wordt op diverse landgoederen
en door diverse organisaties gebruikt. Gebruikers in de zaal schetsen de grote voordelen van het gebruik van BOOM.
Landschapsbeheer wordt veelal beschouwd als een maatschappelijke functie, nu traditionele functies zoals veekering, productie bouw-, brand- of geriefhout zijn vervallen. Wij concluderen dat landschapsbeheer echter gezien
zou moeten worden als onderdeel van een gezond landbouwsysteem. In het proces naar meer duurzame, natuurlijke
vormen van landbouw zullen landschapselementen en het beheer er van weer hun plek moeten krijgen, los van
gesubsidieerde beheervergoedingen. Voor het resterende groene erfgoed is beter beheer en bescherming nodig
en dient de financiële bijdrage aan het beheer niet weg te vallen omdat dit naar verwachting zal leiden tot minder
beheer en uiteindelijk tot verdere achteruitgang.

Gebruik autochtoon plantgoed
Inheems groen erfgoed dient enkel met plantgoed van gecertificeerd autochtoon plantgoed van bomen en struiken
opgeknapt en aangevuld te worden. Ook daarbuiten is het van belang het gebruik van autochtoon plantgoed om
uiteenlopende genoemde redenen te bevorderen. Gebruik ervan dient expliciet in bestekken te worden opgenomen,
maar ook particulieren kunnen hiervoor bij aanschaf een lans breken. Heg & Landschap zal gebruik ervan stimuleren
o.a. via haar jaarlijkse boomplantprogramma. Staatsbosbeheer (Zaad & Plantsoen) zal beschikbaarheid van autochtoon plantgoed in de toekomst moeten garanderen en haar doelstellingen wat dit betreft kwantificeren.
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Kennis – kennisontwikkeling – opleidingen
Voor zowel Nederland als Vlaanderen wordt een sterk tekort aan opleidingsmogelijkheden en daardoor gebrek aan
kennis op het terrein van groen landschappelijk erfgoed geconstateerd. Meer samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland is wenselijk. Bestaande cursussen groen erfgoed zijn vooral gericht op parken, buitenplaatsen, bijzondere
tuinen. Heg&Landschap heeft in het kader van de regeling Groen & Doen de afgelopen jaren een 7-daagse cursus
groen landschappelijk erfgoed georganiseerd. Vanuit verschillende richtingen zijn er momenteel initiatieven om cursussen m.b.t. groen erfgoed te gaan verzorgen. Het is hard nodig om de kennis te delen en meer draagvlak te creëren.
Heg&Landschap wil graag met andere geïnteresseerde partijen een vervolg geven aan een cursus groen landschappelijk erfgoed.
Tijdens het symposium werden tal van projecten gepresenteerd die waardevolle nieuwe informatie voor een cursus groen landschappelijk erfgoed bevatten. Hiertoe behoren ook de projecten waarbij mondelinge overleveringen
boeiende en belangrijke beheerinformatie opleveren. Er zijn al eerder publicaties zoals het handleiding cultuurhistorisch beheer (Landschapsbeheer Nederland) en de veldgids landschapselementen Nordlike Fryske Wâlden (Landschapsbeheer Friesland) verschenen en recent nog de handleiding heggenvlechten en haagleiden. De handleiding
cyclisch heggenbeheer komt later dit jaar uit. Meer kennisontwikkeling en uitwisseling blijven nodig maar de hoogste prioriteit heeft het opnemen van dit thema in curricula van groene opleidingen zoals agrarische, hoveniers, landschapsarchitecten.

Samenwerking Nederland-Vlaanderen
Er zijn al verschillende projecten uitgevoerd waarbij op vruchtbare wijze is samengewerkt. Bijvoorbeeld op het terrein
van veldinventarisaties, keten ontwikkeling autochtone bomen en struiken (Planten van hier in Vlaanderen) en op
het terrein van haagleiden (heggenvlechten) en heggenbeheer. Elkaar opzoeken, kennis uitwisselen en kansen om
samen te werken blijven benutten, waardoor de samenwerking nog vanzelfsprekender zal worden.

Veldbezoek Weurtsch straatje met Vlaamse collega’s. Foto Arnout Zwaenepoel.
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Beweging-beleid-politiek
We willen meer aandacht voor groen erfgoed op politieke, bestuurlijke agenda. Ondermeer door invoering van een
beschermde status voor groen erfgoed (omgevingswet) en door het uitvoeren (gemeentelijke) inventarisaties, integratie in allerhande projecten (nieuwbouw, Ruimte voor rivier, etc.). Er zal bij projecten extra aandacht moeten zijn
voor de gehanteerde aanpak (zoals bij het Weurtsche straatje). Er is momenteel nog geen goed verhaal en voldoende
draagvlak om behoud van groen landschappelijk erfgoed in politiek en beleid succesvol voor het voetlicht te brengen. Waarschijnlijk moeten we het thema ook niet als zodanig presenteren maar het koppelen aan andere (actuele)
thema’s zoals recreatie en voeding.
Daarnaast moeten we zelf aan de slag met innovatieve initiatieven zoals Herenboeren. We dienen goed erfgoedbeheer ook te beschouwen als exponent van een gezond landbouwsysteem, waarin met zorg wordt omgegaan met
ecologie, landschap en haar historie.
Voor het in gang zetten van een beweging is het belangrijk dat er naast passie ook voldoende kennis aanwezig
is. En daarbij een goed netwerk om mensen bij je missie te betrekken. Tact en volharding (herhaling) zijn nodig om
zaken gedaan te krijgen. Dit helpt ook bij bewustwording want wet- en regelgeving is één ding, maar mensen betrekken, bewust maken is zeker zo belangrijk.

Vervolg
Dit symposium is geen doel op zich maar een bijdrage aan een ontwikkeling voor beter zorg voor groen, landschappelijk erfgoed. Informatie is uitgewisseld, leerpunten geformuleerd en actiepunten benoemd. Daarbij is tevens de
wens uitgesproken om dit najaar tot een vervolg bijeenkomst te komen. Waarbij meer agrariërs (organisaties) betrokken zouden moeten worden, want zij geven vorm en beheren een groot deel van ons landschap. Heg&Landschap zal
daar in overleg met andere partijen, zoals Staatsbosbeheer, invulling aan geven.

Omdenken
De dagvoorzitter benoemde ‘omdenken’ tot woord van de dag. Iedereen is op een andere manier bezig met het
landschap en de kunst is om vanuit diverse perspectieven en op nieuwe manieren naar het landschap te kijken.
Mogelijkheden vinden ons groene erfgoed te behouden, een nieuwe plek te geven, te herstellen etc. Laten we ook
voor ogen houden dat sommige zaken een transitie inhouden die tijd vergt. De 3-5% kan echter niet lang wachten,
het is tijd voor actie.

Afsluiting
Louis Dolmans, voorzitter stichting Heg & Landschap. Voor Louis zat de hele dag vol met een soort positieve energie,
die luidkeels vraagt om vastgehouden te worden. Daarmee is een vervolgbijeenkomst in het najaar voor hem alvast
een vanzelfsprekendheid. Verder is het hem opnieuw opgevallen hoe veelzijdig bomen zijn en hoe aaibaar ook. Het is
jammer dat nog heel veel mensen dat niet weten, zien of voelen. Hier is dus werk aan de winkel, want voordat je iets
gaat beschermen moet je daar eerst van houden. Nog voldoende werk aan de winkel dus.

Afbeelding op achterzijde omslag: Fietspad Maasheggen. Foto Robert Ceelen.
15

Stichting Heg & Landschap
www.hegenlandschap.nl
info@hegenlandschap.nl

