Wie meer weet, wil meer doen
Mensen raken meer betrokken bij het landschap als ze er meer over weten, en dan willen ze er ook eerder wat voor doen, laat
onderzoek van Greet Overbeek en Janneke Vader van het LEI zien. En iets bijdragen kan op veel manieren: door mee te denken,
donateur te zijn of op eigen terrein een karakteristieke heg te onderhouden.
Overbeek en Vader onderzochten wat nodig
is voor lokaal landschapsbeheer. Daarom
keken ze onder meer naar de redenen van
mensen om iets bij te willen dragen. Dat kan
met activiteiten als beschermer, consument,
via betrokkenheid bij beleid, of een combinatie
daarvan. Veel mensen die zich zorgen maken
over ontwikkelingen van het landschap, zijn lid
van een terreinbeherende organisatie, denken
mee met lokale plannen en vinden dat voor
het gebruik van het landschap mag worden
betaald. Mensen die liever niet betalen voor
gebruik wonen vaker buiten de grote steden,
recreëren vaker in het gebied en werken op
eigen erf of in de buurt aan het landschap.

Beide groepen zijn vaker hoger opgeleid.
Goede voorlichting, informatie, en bijvoorbeeld
subsidies zijn bij hen niet doorslaggevend om
aan de slag te gaan. Mensen die weinig op
hebben met landschap zijn veelal minder
hoog opgeleid, jonger, en verdienen minder.
Binding
Binding met het landschap is een voorwaarde
om iets te gaan doen, concluderen de onderzoekers. Overbeek: “Die binding ontstaat als
je meer weet over het ontstaan van het landschap, wie er aan hebben bijgedragen – en
daar schort het nogal aan – en je het mooi
vindt.” Gemeenten moeten hun inwoners zien

duidelijk te maken dat ze voor een mooi
landschap ook zelf iets moeten doen, en zichzelf daarbij duidelijk laten zien. Zo kunnen ze
inwoners vragen naar wensen en ideeën voor
het landschap in hun buurt en bijdragen van
burgers verwelkomen en ondersteunen. En
daar ligt ook de uitdaging voor maatschappelijke organisaties.
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Overleg houdt hobbypaard in toom
Gemeenten hebben nog een blinde vlek voor de hobbymatige paardenhouders, waardoor de kans op verdere verrommeling van het landschap groeit. Dat laat onderzoek
van Alterra zien. Alterra adviseert gemeenten daarom contact te leggen met deze
paardenhouders, om ze zo te stimuleren om voorzieningen als schuilplekken en lichtmasten landschappelijk in te passen.

Gemeenten moeten eisen stellen aan hobbypaardenhouders om verrommeling te voorkomen.

In Nederland lopen 350 tot 400 duizend paarden, zo schatten de onderzoekers. Ongeveer
de helft daarvan wordt hobbymatig gehouden,
meestal in kleine aantallen. Ze bevolken zo wel
negentig procent van de locaties. Steeds meer
paardensporters hebben bovendien een eigen
paard, waarmee ze vaker op eigen terrein
rijden en waarvoor ze voorzieningen treffen.
De hobbymatige paardenhouderij is daardoor
nadrukkelijk in het landschap aanwezig.

Gemeenten richtten zich in hun ruimtelijk
beleid echter nog vooral op de bedrijfsmatige
paardenhouders, en zien hobbyhouders over
het hoofd, vertelt Herman Agricola van Alterra.
“Hoe groot het probleem is hangt mede af
van hoe de rest van de omgeving eruit ziet.
Tussen bosjes en struiken kan een hooiopslag
wel wegvallen. Maar je mag verwachten dat de
paardenhouderij nog verder groeit, en daarmee
ook de ruimtelijke impact. Zonder regionale



samenhang en gemeentelijke afstemming is
het een risico voor het landschap.” Gemeenten
moeten dus om te beginnen een samenhangende visie voor het buitengebied opstellen met
daarin de plaats van de paardenhouderij.
Vergunningen
Onderzoek in de Gelderse Vallei liet zien dat
hobbymatige paardeneigenaars vaak stallen
bouwen en andere voorzieningen treffen zonder
vergunningen. Om verrommeling te voorkomen
bevelen de onderzoekers gemeenten daarom
aan om met hobbypaardenhouders in contact
te komen. Die staan niet geregistreerd, dus
dat moet via verenigingen en bijvoorbeeld
BoerenBond- en Welkoopwinkels. “Paardeneigenaars moet duidelijk worden dat in het
buitengebied niet alles zomaar kan en dat ze
voor veel voorzieningen een vergunning nodig
hebben.”
De paardentrend proberen te keren is niet
zinvol. “Zet mensen dus aan het denken, en
laat hen zien hoe het wel kan”, zegt Agricola.
In ruil voor aanpassing van het bestemmingsplan zouden dan eisen gesteld kunnen worden
aan de voorzieningen als een afdak, opslag of
omheining, zodat die worden ingepast in het
landschap.
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