Boekbesprekingen
Landschapsstructuurplan
Winterswijk-Oost
Advies voor de landschapsontwikkeling. Uitgave Staatsbosbeheer
1979. 161 pagina's, 24 kaarten en
andere tekeningen, te bestellen
door overmaking van ƒ 5 , - op
postrekening 54430 t.n.v. Staatsbosbeheer te Utrecht onder vermelding van "L.S.P.-WinterswijkOost".
Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Consulent Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer in Gelderland. Het heeft betrekking op een gebied dat een
onderdeel vormt van het potentiële Nationale Landschapspark Winterswijk. Voor dit gebied zijn resp.
in 1976 en 1979 een Landschapsontwikkelingsplan van de Provinciale Raad voor de bedrijfsontwikkeling in Gelderland en een advies
van de Natuurwetenschappelijke
Commissie van de Natuurbeschermingsraad uitgebracht. Daarin zijn
achtereenvolgens de gewenste
ontwikkelingen met betrekking tot
de landbouw en het natuurbehoud
beschreven.
In het thans vóórliggende rapport is gepoogd een integraal plan
te ontwerpen, waarin de ontwikkelingsbehoeften van de verschillende bodemgebrulksvormen binnen
het waardevolle
Winterswijkse
landschap zoveel mogelijk tot hun
recht komen. De eerder genoemde studies vormden daarbij bouwstenen.
Uitgangspunt voor dit landschapsstructuurplan was het specifieke karakter van het landschap, aangepast aan de huidige
eisen, te doen voortbestaan. Dat
leidde tot een benadering waarbij
het accent niet primair op conservering werd gericht maar op een
beheerste
landschapsontwikkeling.
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Het rapport is aangeboden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Een door dit College ingestelde Integratie Commissie Ontwikkeling Winterswijk zal G. S.
adviseren op welke wijze de belangen van landbouwkundige, natuurwetenschappelijke, recreatieve en andere aard het best gediend worden. Zulks ter toetsing
van inrichtingsplannen. De samenstelling van dit Landschapsstructuurplan werd verzorgd door H. A.
G. M. Creemers, D. Hamhuis en L.
van Nieuwenhuijze met medewerking van M. van den Bosch (rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie), J. A. W. M. Ponten (juridisch medewerker Staatsbosbeheer in het consulentschap Natuurbehoud) en J. P. Augustijn
(adj. houtvester Staatsbosbeheer
Gelderland).
In een inleidend hoofdstuk is de
aanleiding tot het maken van het
landschapsstructuurplan vermeld,
gevolgd door een korte gebiedsbeschrijving, het planologisch kader, de probleemstelling, de algemene uitgangspunten en de gevolgde werkwijze. In enkele daarop volgende hoofdstukken is de
natuurlijke opbouw van het gebied
in abiotische en in biotische zin
beschreven en wordt voorts aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de occupatie, aan de
ruimtelijke structuur en aan de
landschapstypen.
Het
zesde
hoofdstuk gaat in op de functies
van het landschap in de huidige
samenleving. Daarbij komen de
ontwikkelingen in de landbouw
aan de orde en het natuurbeheer,
de bosbouw en de recreatie. Met
een samenvatting en met conclusies omtrent de gewenste ontwikkelingsrichting voor ieder van
deze vier vakgebieden.
Tenslotte wordt dan het landschapsstructuurplan beschreven,
gevolgd door een nabeschouwing
met woordenlijst, literatuuropgave
en een viertal bijlagen, waarin zijn

opgenomen beleidsdoelstellingen
van de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening en van de Nota Landelijke Gebieden. En voorts de gebiedsbeschrijving Winterswijk uit
het Streekplan Oost-Gelderland
en een vermelding van de eigenschappen van het bos met betrekking tot de waterhuishouding.
Met het verschijnen van dit
Landschapsstructuurplan is een
belangrijke stap gezet in de richting van een methodische en constructieve aanpak van de landschapsproblematiek in oude historisch gegroeide cultuurlandschappen. De hierbij gevolgde werkwijze
kan naar mijn oordeel model staan
voor tal van andere gebieden in
ons overbevolkte land waar intensivering van het bodemgebruik en
het beheer van natuurwaarden
soms tot scherpe conflicten aanleiding geven. De verdienste van
dit plan ligt in het bijzonder in het
feit, dat het beheer van natuur- en
landschapswaarden zich niet beperkt tot het conserveren van bestaande structuren en waardevolle
elementen. Het dynamische karakter, ook van een oud agrarisch
landschap zoals dat rond Winterswijk, wordt in deze studie onderkend en erkend. Terecht is daarom gestreefd naar een benadering, waarin de noodzaak van "ontwikkeling" het uitgangspunt vormt.
Dat leidt tot creatieve maatregelen, waarin, naast het behoud van
landschappelijke hoofdstructuren
en basiselementen, plaats is voor
eigentijdse ontwikkelingen en voor
het scheppen van nieuwe elementen. Bij dit laatste wordt met name
gedacht aan de uitbreiding van het
bosareaal, in het bijzonder wanneer dit een bijdrage levert aan
een kwalitatief hoogwaardig landschap. Een dergelijke uitbreiding
zal praktisch alleen kunnen worden gerealiseerd door aankoop
van landbouwgrond. De schrijvers
van het rapport tekenen daarbij
aan dat het eventueel hierdoor

ontstane verlies aan arbeidsplaatsen in de landbouw mogelijkerwijs
gecompenseerd kan worden door
het creëren van arbeidsplaatsen in
de bosbouw, welke naar verwachting zullen ontstaan door aanleg,
beheer en onderhoud van nieuwe
bossen.
Het beheer van de bestaande
bossen dient volgens het structuurplan te zijn gericht "op de ontwikkeling van oud bos (met name
eik en groveden) met lange omlopen in een kleinschalig bosbedrijf.
Zodoende kan de multifunctionele
doelstelling van het bos optimaal
tot zijn recht komen. De kleinere
bosjes, houtwallen en singels hebben hun functie voor het landbouwbedrijf verloren. Daardoor is
de instandhouding in gevaar gekomen".
Tenslotte wordt nog opgemerkt,
dat voor beplantingselementen die
passen in de hoofdstructuur van
het plan, na het wegwerken van
achterstallig onderhoud, beheersregelingen dienen te worden opgesteld.
De vele kaarten en andere illustraties maken dit rapport tot een
prettig leesbare publikatie. Kennisname ervan kan worden aanbevolen aan ieder die belangstelt in
het landschap en in de ontwikkelingsmogelijkheden van dit in de
laatste jaren zo veel besproken
gebied.
R. J. Benthem
Natuurwaarden en cultuurwaarden in het landelijk gebied.
Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1979.33
blz., 2 kaarten.
Het bovengenoemde rapport, ook
wel bekend als de inventarisatie
van de Bolwerkgroep, kan beschouwd worden als de visie van
de officiële natuurbescherming op
de nationaal gezien belangrijke
natuur- en cultuurgebieden. De in-

ventarisatie is verricht door een
breed
samengestelde
groep.
Naast het Ministerie van CRM en
de Natuurbeschermingsraad hebben vele belangrijke onderzoeksinstituten, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en
de Natuurbeschermingsconsulenten van het Staatsbosbeheer meegewerkt aan de totstandkoming
ervan. In de tekst van het rapport
wordt een uitgebreide verantwoording en omschrijving van de legenda gegeven. Bij het rapport horen een tweetal kaarten, een natuurwaardenkaart en een cultuurwaardenkaart (beide 1 : 250.000).
In het voorwoord is aangegeven, dat het doel was om een bijdrage te leveren voor de Nota Landelijke Gebieden van de Derde
nota over de Ruimtelijke Ordening. Verschillen tussen de inventarisatie van de Bolwerkgroep en
de Nota Landelijke Gebieden zijn
daarom interessant omdat ze het
-.verschil weergeven tussen advies
en beleid; de Minister van CRM is
namelijk" mede verantwoordelijk
voor de Nota Landelijke Gebieden.
Bij vergelijking van tekst en legenda van de regeringsbeslissing1) en
de inventarisatie van de Bolwerkgroep vallen een aantal verschillen
op. In de Nota Landelijke Gebieden worden de grote wateren (IJsselmeer, randmeren, Oosterschelde) niet, door de Bolwerkgroep
wel apart onderscheiden.
Terwijl de Bolwerkgroep uitgaat
van functies van gebieden gaat de
Nota Landelijke Gebieden veel
meer uit van schaal en zonering. In
het beleid lijkt meer scheiding, in
het advies meer verweving van
functies opgenomen.
Het uitgestrekte gebied van de
Noordvaardersplassen en het aangrenzende gebied rond de Knardijk wordt door de Bolwerkgroep
aangegeven als natuurgebied en
ganzengebied. Op de kaart van de
Nota Landelijke Gebieden is dit
gebied ondanks zijn grootte niet

aangegeven. Betekent dit dat de
regering besloten heeft hier de
landbouw en wegenbouw te laten
prevaleren boven de natuurfunctie? Is het advies van de natuurbescherming genegeerd?
De inventarisatie van de Bolwerkgroep leent zich, behalve voor
het toetsen van het rijksbeleid, ook
voor het signaleren van mogelijke
problemen bij het lokaliseren en
uitvoeren van grootschalige werken. De nationaal gezien, belangrijkste natuur-, bos- en vogelgebieden zijn aangegeven. Relaties
daartussen en met de omgeving
zijn niet aangegeven. De inventarisatie heeft slechts een signaleringsfunctie en pretendeert volgens de tekst geenszins volledigheid. Leerzaam is in deze bijvoorbeeld de vergelijking van de kaarten van dit rapport met de stand
van zaken ten aanzien van aangevraagde, in voorbereiding en in
uitvoering zijnde ruilverkavelingen2). Vele van de op de Bolwerkkaarten aangegeven bijzondere
landschappen vallen ermee samen. In Zeeland bijvoorbeeld lerseke Moer en de Poel-Heinkenszand, in Noord-Brabant Alphen en
Riel, Baarle-Nassau, Zundert en
St. Oedenrode, in Limburg Mergelland, in Gelderland Winterswijk-West,
Brummen-Voorst,
Groesbeek en Ooij en in NoordHolland Waterland. Bij deze ruilverkavelingen zijn belangrijke cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden in het geding, die zeker niet alle ongemoeid
zullen worden gelaten. Cynisch
klinkt in dit verband de uitspraak
van de staatssecretaris in het
voorwoord: "Voorts dient men zich
te realiseren, dat het hier gaat om
een "momentopname" in een
ruimtelijk proces, ook ten aanzien
'I Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening, deel 3.
Nota Landelijke Gebieden, regeringsbeslissing met
Nota van Toelichting s-Gravenhage 1979
') Centrale Cultuurtechnische Commissie, Landinrichtingsdienst Jaarverslag 1978
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van natuur en landschap, ten gevolge waarvan het beeld steeds In
mindere of meerdere mate aan
verandering onderhevig is. Hierdoor zal een herziening van de
kaart te zijner tijd noodzakelijk
zijn."
R. Jongman
Bericht
Opleiding in de boomverzorging binnenkort officieel in Nederland
Er bestaat in Nederland al geruime
tijd een sterke behoefte aan een
opleiding in de boomverzorging.
Dit blijkt onder meer uit de grote
belangstelling voor de oriëntatiecursussen die de afgelopen jaren
zijn georganiseerd door o.a. de
agrarische scholen te Dordrecht
en Leeuwarden, de Kring voor
Tuin- en Landschapsvoorziening
en de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem.
Geen van deze cursussen was
echter officieel, in die zin dat het
volgen ervan al dan niet resulteerde in het behalen van een erkend
diploma of getuigschrift, zoals dat
bijvoorbeeld bij de hoveniersopleidingen het geval is. Toch is het
zo langzamerhand wel duidelijk
geworden dat de boomverzorging
een apart vakbebled is met een
geheel eigen karakter en als zodanig een steeds belangrijker plaats
inneemt binnen de groenvoorziening en -verzorging. Dit bracht de
directeur van het landbouwonderwijs ertoe om een werkgroep te
formeren die moest onderzoeken
op welke wijze een officiële opleiding (met diploma) in Nederland
tot stand zou moeten komen.
Deze Werkgroep
Onderwijs
Boomverzorging (kortweg WOB) is
op 27 juni 1978 ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van
de Directie Landbouwonderwijs,
het Staatsbosbeheer, de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek, de COEC-Hoveniers, het
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Consulentschap
in
Algemene
Dienst voor Tuinaanleg en -onderhoud en het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp".
De groep ging in december
1978 van start en in augustus 1979
'verscheen het eerste (interlm)rapport waarin onder andere is voorgesteld om:
- een viertal cursussen te organiseren, te weten:
a een basiscursus boomverzorging,
b een cursus boomverzorging
voor gevorderden,
c een cursus speciale boomverzorging,
d een cursus beleid en beheer
met betrekking tot de boomverzorging.
- de basiscursussen plaats te laten vinden aan regionale cursuscentra en de specifieke praktijkinstructies van de tweede en derde
cursus aan de Praktijkschool voor
Bosbouw en Cultuurtechniek (Arnhem);
- de cursussen te laten bestaan
uit:
- vakonderricht met behulp van
lesbrieven,
- vakvaardigheidsonderwijs
(praktijkinstructie) en
- excursies.
. Tevens werd voorgesteld om als
eerste, zo spoedig mogelijk, te
starten met een bijscholingscur-

sus voor lesgevenden in de boomverzorging. Voor deze bijscholingscursus zouden in aanmerking
komen:
- onderwijskrachten die in het
bezit zijn van sommige varianten
van de LV-akte, de LVIII of L-IXakte, en
- deskundigen van (semi)overheidsinstanties die bij de boomverzorging betrokken zijn.
De bijscholingscursus wordt afgesloten met een examen. Een diploma zal worden uitgereikt.
De werkgroep heeft sinds het
verschijnen van dit interim-rapport
niet stilgezeten. Een en ander
heeft ertoe geleid dat er reeds dit
voorjaar door een groep deskundigen wordt begonnen met het samenstellen van de lesstof voor de
basiscursus en dat in september
1980 definitief gestart wordt met
een bijscholingscursus voor lesgevenden! Nader bericht hierover zal
binnenkort in de vakbladen verschijnen.
Het ligt zodoende in de lijn der
verwachtingen dat er reeds in
1981 op redelijk grote schaal met
de basiscursus kan worden gestart.
Werkgroep Onderwijs Boomverzorging
contactadres: Koningsweg 35E,
6816 TG Arnhem (Schaarsbergen)
de heer G. Klarenberg.
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