een nationaal landschap in dat gebied als een logisch sluitstuk worden gezien.
Bemoedigend in zijn slotsom is
het artikel van Bosch, waarin de
ervaringen over vijf jaar Proefgebied Nationaal Landschap Noordwest-OverlJssel staan beschreven.
Ook deze auteur verwerpt de
naam "landschapspark".
Na een aanvankelijk wat verwarrende ontwikkeling werd in dit
proefgebied tot een andere werkwijze besloten. Daarbij heeft men
zich beperkt tot alléén die activiteiten weike tot concrete maatregelen leiden. Welnu, de resultaten
daarvan blijken dusdanig, dat
deze praktische aanpak naar mijn
mening als richting gevend voor
de andere nationale landschappen
kan worden aanbevolen. Door
tastbare voorbeelden op velerlei
gebied, die het karakter van het
landschap versterken en het landschapsbeeld ten goede komen,
ontstaat begrip en medewerking

bij de plaatselijke bevolking. Kenmerkend is de zinsnede in het verhaal van Bosch: "Nu al kijken bewoners van buiten het proefgebied
jaloers naar hun collega's in het
gebied die voor alle mogelijke projecten financiële steun kunnen
krijgen. Het staat onomstotelijk
vast: onderdeel uitmaken van een
Nationaal Landschap heeft tot nu
toe alleen maar voordelen opgeleverd, over nadelen praat men niet
eens meer. Wie weet wordt daarom straks met steun van de hele
bevolking het voorlopige proefgebied uitgebreid". En tenslotte verwacht hij dat, dankzij de hier gevolgde werkwijze, de discussies
over de status en de formele procedure (Planologische Kernbeslissing) waarschijnlijk geen beletsel
meer vormen voor de totstandkoming van het Nationaal Landschap
Noordwest-Overijssel.
In het proefgebied Veluwe,
waarover Dorresteyn schrijft, blijkt
de tegenstelling natuurbehoud-

landbouw veel minder sterk dan In
andere proefgebieden. Dat is niet
verwonderlijk want de agrarische
belangen zijn er relatief gering.
Met Van der Kloet vraag Ik mij dan
ook af of een groot deel van de Veluwe niet beter als nationaal park
kon worden aangewezen. Dorresteyn snijdt overigens een interessant punt aan in zijn beschouwing
over de mogelijk toe te passen beheersvormen op de Veluwe. Zijn
stelling, dat de huidige verdeling in
open en gesloten terreintypen uit
een oogpunt van natuur- en iandschapsbescherming niet als statisch mag gelden, en dat de handhaving van die bestaande verdeling dan ook geen "must" is, zal tot
een boeiende discussie kunnen
leiden over het toekomstige landschap van de Veluwe.
Dat landschap kan er in zijn visie wel eens geheel anders uitzien
dan het tegenwoordige.

Commentaar vanuit Limburg
M. H. C. Lodewljks
Lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, belast met zaken als nationale
landachap($)p(ark)en
Tar Inleiding
Het Interimadvies Nationale Landschapsparken dat in februari 1975,
samen met de nota betreffende
nationale parken en de nota betreffende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud (de zgn. relatienota) het
licht zag, wees het Zuidlimburgse
Mergelland aan als één van de vijf
proefgebieden nationale iandschap(s)p(ark)en, nèèst Waterland, Veluwe, het gebied rond
Winterswijk en Noordwest-Overijssel.
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Mijn commentaar moet worden
gezien tegen de achtergrond van
de Limburgse situatie en de ervaringen die in de afgelopen vijf jaren alhier zijn opgedaan met betrekking
tot
nationale
landschap(s)p(ark)en.
Vijfjaar proefgebied nationaal
landschapspark) Mergelland
Mergelland is een relatief dun bevolkt gebied, dat gelegen Is temidden van de steeds sterker verstedelijkte zones van de oostelijke en
westelijke Mijnstreek en Maas-

tricht. Door de aanwezigheid van
een voor Nederland uniek landschapsschoon, gevormd door de
totaliteit van plateaus, heuvelruggen, rivier- en beekdalen, monumenten en beschermde dorpsgezichten stelt het gebied zijn eigen
specifieke eisen.
Het provinciaal bestuur, de
streek èn de georganiseerde landbouw hebben zich van meet af aan
positief opgesteld tegenover de
aanwijzing van het Mergelland als
proefgebied
nationaal
landschapspark).
Een provinciale werkgroep stel-
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de in 1976 een voorlopige begrenzing van het proefgebied vast.
Hen andere provinciale werkgroep onder leiding van de hoofdingenieur-directeur voor Landinrichting, grond en bosbeheer begeleidde het Inventariseren van de
in het gebied voorkomende elementen en analyseerde de mogelijke gevolgen van de aanwijzing
tot proefgebied voor het landschap, de recreatie, de ruilverkaveling en het streekplan. Het bleek
dat de gegevens voor het gebied
van de ruilverkaveling Mergelland,
beslaande ongeveer de helft van
het proefgebied, vrijwel compleet
waren, doch dat er ten aanzien van
het restgebied er nauwelijks gegevens voorhanden waren. Aanvullende inventarisatie heeft plaatsgevonden door het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer. Eén van de
conclusies van deze werkgroep
was, dat het inrichtingsplan voor
de ruilverkaveling
Mergelland
goed in te passen zou zijn in de gedachte
van
nationaal
landschapspark) en dat de uitvoering
van die ruilverkaveling zou bijdragen tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van het interimadvies.
Zoals uit het vorenstaande blijkt
spelen in het Zuidlimburgse de
kwestie proefgebied èn de kwestie
ruilverkaveling Mergelland naast
elkaar. Het gebied van de ruilverkaveling beslaat zoals gezegd ongeveer de helft van het proefgebied.
Naast verbeteringen voor de
landbouw beoogt het ruilverkavelingsplan handhaving en versterking van de landschappelijke en
natuurwetenschappelijke
waarden, handhaving van bos- en natuurterrein alsmede een versterking en uitbreiding van de bestaande natuurgebieden en wel
door reservaatsvorming (ca. 500
ha) en beheersmaatregelen (op
vrijwillige basis) in het kader van
beheersgebied (ca. 770 ha). Ver-
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der zijn in het rullverkavelingsplan
ca. 100 ha gereserveerd voor herstel of vervanging van verdwenen
landschapselementen en de aanleg van nieuwe ter ondersteuning
van het typisch Zuidlimburgse
landschap. Voor het gebied van de
ruilverkaveling is een beheersplan
ontwikkeld. Voor het restgebied is
een beheersvisie in voorbereiding.
Het provinciaal bestuur heeft zich
achter het plan gesteld, zijnde een
aanvaardbaar compromis bij de
diversiteit van de hier spelende,
vaak conflicterende belangen van
landbouw, natuur, landschap en
cultuurhistorie. Aanvaarding ervan
wordt een uitermate goede zaak
geacht voor de boeren, voor het
landschap èn voor de werkgelegenheid. De stemming over de
ruilverkaveling Mergelland zal
plaatshebben op 27 november a.s.
Het interimadvies
nationale
landschapsparken wees de provincie aan als bestuurlijk kader
voor de proefgebieden.
In november 1976 besloot het
Provinciaal Bestuur tot instelling
van een begeleidingscommissie
(een commissie ad hoe) proefgebied nationaal landschap(spark)
Mergelland, die als taak meekreeg
Gedeputeerde Staten gevraagd of
uit eigen beweging van advies te
dienen of voorstellen te doen omtrent vraagstukken, welke verband
houden met de voorbereiding en
realisering van een nationaal landschapspark Mergelland.
Lag het aanvankelijk in de bedoeling daarnaast te gaan werken
met zgn. projectgroepen, sinds
kort gaan de gedachten meer in de
richting van een soort regiobureau, dat in de streek zelf werkzaam zal zijn en dat op een streekgerichte wijze de aanpak van
maatregelen in het kader van het
landschap(spark) zal gaan effectueren.
Binnenkort zal worden overgegaan tot aanstelling van een fulltime coördinator. Deze coördina-

ii i i M :

i iK.:iTrn

„:

tor zal gaan functioneren als intermediair tussen de onderscheidene
overheidsniveaus, georganiseerde
belangengroeperingen en de bevolking en daarnaast gaan optreden als stimulator en begeleider
van door begeleidingscommissie,
gemeenten,
samenwerkingsverbanden en particuliere organisaties te ontplooien landschaps(park)activiteiten.
De
begeleidingscommissie
heeft tot nog toe veel aandacht besteed aan de zgn. kleine landschapselementen:
meidoornhagen, graften, knotwilgen, drinkpoelen e.d. Het behoud van deze
landschapselementen wordt veilig
gesteld door het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten. Zo zijn
in Mergelland op vrijwillige basis
ten aanzien van 350 km meidoornhagen onderhoudsovereenkomsten afgesloten met ca. 1200 agrariërs en particulieren. Verder zijn
inmiddels 100 van de in totaal 250
karakteristieke drinkpoelen gerestaureerd. In de maak Is een onderhoudsregeling voor graften, terwijl
nog wordt gestudeerd op een regeling met betrekking tot de knotwilgen.
Naar aanleiding van een door
een Overleggroep beheer kleine
landschapselementen, opgestelde
nota "Beheer van kleine landschapselementen in Limburg",
heeft het provinciaal bestuur besloten ten aanzien van het beheer
van deze kleine landschapselementen een proef te nemen (van
één jaar) in Beek/Spaubeek. Het
proefobject Spaubeek heeft intussen een aanvang genomen. Bij de
uitvoering hiervan worden de uitgangspunten van de nota getoetst,
aan de praktijk.
Aanstaande is verder de oprichting van een provinciale stichting
landschapsonderhoud, die zich zal
gaan bezighouden met het onderhoud door vrijwilligers, werklozen
en agrariërs en waarmee een professionele begeleiding van het vrij307

willig landschapsbeheer zal zijn
verzekerd.
Op experimentele basis is voor
Mergelland een regeling verzwaard welstandstoezicht In werking gezet. Een drietal projecten
staat In dit verband ter discussie.
Voorts is van start gegaan een
werkgroep die tot taak heeft het
doen van voorstellen inzake de
toekomstige
beheersstructuur
voor een tweetal riviertjes in het
Mergelland, t.w. de Geul en de
Gulp, met Inbegrip van de daarmee verband houdende kostenaspecten en rekening houdende
met de landschappelijke en natuurwetenschappelijke belangen
welke daarbij spelen.
Tot slot mogen hier vermeld
worden twee resultaten die op
deelgebieden zijn geboekt: de restauratie van een vuursteengrot en
de sanering van een tweetal campings, gelegen op zeer kwetsbare
plaatsen in het landschap.
Het artikel van W. G. van der Kloet
De ondertitel van het artikel "Tien
jaren denken, praten, schrijven en
(weinig) doen" doet niet helemaal
recht aan allen die zich In de afgelopen (tien) jaren hebben ingezet
voor het van de grond brengen
van
nationale
landschap(s)p(ark)en. Met name "het (weinig)
doen" is in dit verband niet geheel
op zijn plaats.
Waar het hier voor Nederland
om iets totaal nieuws ging en de
gegeven voorlichting zonder meer
als onvoldoende werd ervaren
mag het resultaat dat o.a. in Limburg op dit gebied werd bereikt,
op zijn minst redelijk worden genoemd.
Dat de 20 parken voorlopig alleen nog maar op papier zouden
staan is een ontkenning van de
aanwezige landschappen in Nederland. Het plan voor de nationale landschappen als bedoeld in de
Interimnota en het in mei van dit

jaar verschenen eindadvies van de
Commissie Verhoeve houdt op de
allereerste plaats In een veiligstelling van de aanwezige waardevolle
landschapseenheden. Met Van
der Kloet stem ik in wanneer deze
zegt dat alle (20) parken niet meteen en tegelijk zullen worden aangepakt.
In Limburg is nèóst Mergelland
nog een ander gebied (MiddenLimburg) als potentieel park aangemerkt. Of het zover komt Is nog
een open vraag; de georganiseerde landbouw heeft zich zeer recent
tégen zodanig landschap uitgesproken.
Het gebrek aan voorlichting van
de zijde van de overheid, het overvallen worden en het niet weten
waar men aan toe is (zowel de
agrariërs als bestuurders In de regio) is In mijn ogen de hoofdoorzaak dat de ideeën van de interimnota niet datgene gebracht hebben wat de opstellers ervan voor
ogen heeft gestaan. Dat de regio
daarnaast toch met eigen ideeën
en gedachten zou zijn mogen komen, zal uitgangspunt moeten zijn,
temeer vanwege het feit dat het instellen van proefgebieden geen
enkel rechtsgevolg voor de eigenaar van de grond mag hebben.
Dat in de procedure van ruilverkavelingen de landbouw met steeds
grotere claims van de zijde van de
natuurbescherming werd geconfronteerd is duidelijk te zien bij de
binnen enige dagen te beslissen
ruilverkaveling Mergelland. De Indruk bestaat hier dat de agrariër
redelijk tevreden is met het bereikte compromis en dit in tegenstelling tot de natuurbeschermers die
in hun ogen nog te weinig bedeeld
zijn ln het ruilverkavelingsplan.
De naamswijziging "nationaal,
landschapspark" In "nationaal
landschap" heeft mijn instemming.
Met de ten aanzien daarvan gemaakte (twee) aantekeningen kan
ik meegaan. Dat de problematiek
niet zo zeer is gelegen in de naam-

geving, doch in de wijze waarop en
de mate waarin de doelstellingen
van een nationaal landschap zullen worden gerealiseerd beaam ik
ten volle. De hiervoor omschreven
ontwikkelingen in Mergelland zijn
hiervan het beste bewijs.
Met Van der Kloet ben ik het
eens, wanneer deze zegt dat het
een misrekening, een gebrek aan
realiteitszin van bepaalde natuuren landschapsbeschermers Is geweest te denken dat alleen al door
het instellen van een nationaal
landschap een halt zou worden
toegeroepen aan de steeds verdergaande ontsluiting van het
landschap en men van de ene dag
op de andere tot een horizontale
(= conserverende), ja zelfs tot een
stijgende lijn (conservering + ontwikkeling in positieve zin) zou kunnen komen. Hetgeen Van der
Kloet als "de andere weg" aangeeft is In Mergelland reeds tèn
dele een feit en heeft ook overigens mijn instemming.
De stelling van Van der Kloet,
dat de bevordering van het toerisme een essentieel onderdeel zou
moeten vormen van het "park" als
ontwikkelingsgebied wordt door
mij beaamd.
Het artikel van M. van Genne
Met Van Genne ben ik het eens,
wanneer deze zegt dat de naam
"nationaal landschap" een vlag is
die de beleidslading beter dekt
dan de naam "nationaal landschapspark".
De opmerking van Van Genne in
het onderdeel "voorgeschiedenis",
dat in Waterland en in het gebied
rond Winterswijk tot nog toe nog
maar weinig van de landschaps(park)idee terecht is gekomen neem ik voor kennisgeving
aan. Voor wat betreft Waterland
zou dit een gevolg zijn van het feit
dat voor dit gebied een ruilverkaveling werd voorbereid. Ten aanzien hiervan merk ik op, dat in het

• IHI.«..!...»«!. UMWU.M 1 llf. m, . ^ • . • • i i i F ' i v . i T t

proefgebied Mergelland tegelijk
de landschaps(park)idee in de
praktijk Is gebracht èn een ruilverkaveling van diezelfde naam tot
stand Is gebracht. De "stelling"
van Van Genne is het onderdeel
"de aanwijzingsprocedure", dat
een "nationaal landschap pas succesvol kan zijn wanneer het in brede zin door de bevolking wordt geaccepteerd" onderschrijf ik ten
volle.
Met Van Genne ben ik het eens,
wanneer deze zegt dat het - gezien
deze (p.b.k.-)procedure en vanwege organisatorische en financiële
overwegingen - niet te verwachten
is dat er in 1984 plotseling 20 nationale landschappen zullen komen.
Ook heb ik geen moeite met Van
Genne's stelling dat in het onderdeel "Beheer en ontwikkeling" een
nationaal landschap geen middel
is tot bijvoorbeeld een algemene
streekbetiteling. Het (natuurlijk te
weinige) geld dat de overheid hiervoor ter beschikking stelt moet
goed besteed worden. Wat betreft
de opmerking van Van Genne over
de experimentele regeling die o.a.
in Limburg wordt opgezet voor
verhoogd welstandstoezicht, wijs
ik erop, dat in Limburg momenteel
een drietal projecten ter discussie
staat. Als alles goed gaat zullen
deze nog dit jaar in aanmerking
gebracht worden voor de (ministeriële) bijdrageregeling.
Wat betreft de zgn. reiatle-(nota)gebieden werden in het kader
van de ruilverkaveling Mergelland
in oktober voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hoe met
name de agrariërs in het gebied
hierop zullen reageren, moet worden afgewacht. Met Van Genne
ben ik het eens, wanneer deze zegt
dat het normale planologische beleid niet ophoudt bij de grens van
een nationaal landschap.
Het recreatief aspect van het nationaal landschap(spark) Mergelland is van bijzonder groot belang.
Een provinciale werkgroep is mo-
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menteel bezig met het maken van
een toeristisch overall-plan voor
de hele provincie Limburg, doch
met de nadruk op Mergelland. Zoals ik in het begin van dit verhaal
reeds heb gesteld wordt ook in
Mergelland er alles aan gedaan
om uitwassen in dit verband als
door Van Genne bedoeld te vermijden.
Met Van Genne ben ik het in
grote lijnen eens wanneer deze
stelt dat de reacties op het eindadvies van de Commissie Verhoeve van drieërlei aard zijn. Wat betreft de financiële consequenties
van het landschaps(parken)beleid
ben ik van mening dat - wil het
provinciaal bestuur de hem toegedachte functie ais initiator en coördinator ook in de toekomst waarmaken - daaraan een adequate financiële onderbouw niet zal mogen ontbreken; er zullen derhalve
garanties dienen te komen, dat de
nodige financiële middelen voorhanden zijn.
Het artikel van Huizinga
De bijdrage van mijn ambtgenoot
van Drenthe (Huizinga) stelt mij
enigermate teleur.
Bestuurlijk gezien kan het misschien wel juist zijn dat de vraag of
in Drenthe een landschapspark
wenselijk is, beantwoord is, wanneer een commissie ter voorbereiding van het streekplan van dat
parkgebied dit parkidee in het
programma van hoofdlijnen afwijst, wanneer Gedeputeerde Staten zich met dit stuk verenigen en
wanneer de Staten van Drenthe
zich niet hebben uitgesproken tegen de mening van Gedeputeerde
Staten. Ik ben evenwel van mening, dat als men het hierbij laat,
men zich wel erg gemakkelijk van
deze zaak afmaakt.
De "proeven" in Limburg (Mergelland), maar ook in NoordwestOverijssel hebben naar mijn mening voldoende bewezen, dat een

landschap(spark), mits voldoende
financiële middelen ter beschikking komen, een haalbare zaak
kèn zijn.
Het artikel van Bosch
Het artikel geeft er een goed Inzicht in hoe de landschaps(park)gedachte in NoordwestOverijssel gestalte heeft gekregen;
het laat daarnaast zien dat ook
hier "niet alles van een leien dakje
ging".
De opmerking van Bosch over
de aanduiding "park", over vragen
als wat de voor-/nadelen zijn voor
de boeren en de natuur- en landschapsbeschermers, wie de schade betaalt, waarop hij het antwoord schuldig moet blijven en de
"start" en de andere gemaakte
"fouten" (o.a. van aanpak) hebben
mijn volledige instemming. Veel
van wat in Noordwest-Overijssel
tot stand kwam vindt zijn parallel
in het Limburgse (Mergelland).
De "slotconclusie" van Bosch
wil ik zonder meerook tot de mijne
maken waarbij Ik met name op het
voorlichtingsaspect zou willen wijzen. Dit kan in mijn ogen niet genoeg benadrukt worden.
Het artikel van Dorresteyn
Dit artikel is alleen al daarom interessant omdat het handelt over
een wel zeer specifiek iandschap(spark-gebied), de Veluwe.
Hier zijn bijna geen agrarische belangen dus ook geen conflict tussen landbouw en natuur- en landschapsbescherming. Voor het
overige kan ik mij wel vinden in
wat Dorresteyn hier van de Veluwe
te berde brengt. Voor zoveel mogelijk kunnen de bosbouwkundigen van Limburg hiermede hun
voordeel doen.
Als ik aan het slot enige persoonlijke opmerkingen mag maken dan
zijn dat de volgende:
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1 een nationaal landschapspark) is een goede zaak, die zoals
in Noordwest-Overijssel en In Mergelland is gebleken een kans van
slagen heeft;
2 een nationaal landschapspark) kan alleen maar slagen, Indien de streek, de plaatselijke bevolking, daaraan meewerkt; hiervoor Is nodig dat er een grote mate
van vertrouwen bestaat tussen de
plaatselijke bevolking, de belanghebbenden, de lokale bestuurders
en de instantie die belast wordt
met de voorbereiding en uitvoering; gezocht moet worden naar
een manier waarop de vereiste
medewerking het beste kan worden verkregen;
3 medewerking houdt automatisch In inspraak èn Inschakeling
van de plaatselijke bevolking; er
moeten dan voldoende waarborgen komen voor een eigen inbreng, ook in bestuurlijke zin, van
de kant van deze bevolking;
4 een zeer beiangrijk, zo niet het
allerbelangrijkste aspect is, hoe je
de bevolking het beste bijbrengt
wat een nationaal landschap Is;
een zo uitgebreid mogelijke voorlichting is daarvoor een eerste vereiste;

5 • wat de naamgeving betreft:
kies een naam die duidelijk aangeeft wat de bedoeling is en zo
weinig mogelijk weerstand oproept bij de burgers die het aangaat; in dit verband lijkt de naam
"nationaal landschap" een betere
keuze dan de benaming "nationaal
landschapspark";
6 wat tenslotte de toekomst van
de nationale landschap(s)p(ark)en
betreft; deze zullen veel inspanningen vergen van allen die er hoe
dan ook bij betrokken zijn; maar
dat niet alleen;
7 er zulJlen ook voldoende financiële middelen aan de provincie
ter beschikking moeten worden
gesteld. Als de politieke wil er Is,
dan kan er naar mijn mening een
{beperkt) aantal nationale landschappen worden gerealiseerd.
Reactie van D. Huizinga
De opmerkingen van mijn ambtgenoot van Limburg prikkelen mii tot
een verdere verduidelijking.
ik heb gezegd: „Daarmee is bestuurlijk gezien de vraag beantwoord. ik voeg hier echter wel iets
aan toe. (...)" Vervolgens heb ik
verwezen naar de procedure van

de pkb., waarbij vooral de mening
van de bevolking voor mij belangrijk is. Als in het kader van die procedure de mogelijkheden voor instelling van een nationaai landschap zullen blijken, behoeft een
bestuurlijke heroverweging naar
mijn mening niet uitgesloten te
worden. Overigens heeft de zorg
voor het Zuidwestdrentse landschap een hoofdrol gespeeld in
het in juni jl. vastgestelde streekplan voor Zuidwest-Drenthe. Voor
20% van de cultuurgrond zullen
natuur en landschap bijzondere
zorg verkrijgen, waarvan zoals ik
af zei, 10,5% onder de relatienota
zal worden gebracht. Daarnaast is
bepaald dat in Zuidwest-Drenthe
drie nationale parken ingesteld
kunnen worden. Laat niemand
zeggen dat wij er ons in ZuidwestDrenthe gemakkelijk van afmaken.
Ik heb in mijn bijdrage een aantal voorwaarden genoemd voordat
verder over nationale landschappen gesproken kan worden. De
belangrijkste daarvan: biedt duidelijkheid, ook in financiële zin.
Welnu, die kans is er voor de rijksoverheid door nu eindelijk eens de
zgn. „groene" structuurschema's
op tafel te leggen.

Landschapsparken in Nederland?
D. Luteijn
Voorzitter Koninklijk Nederlands Landbouw-comité

Agrarisch Nederland stelt inderdaad een groot vraagteken achter
het streven om zgn. Nationale
Landschapsparken tot stand te
brengen. In ons land met zijn grote
bevolkingsdichtheid
wordt
de
schaarse grond intensief gebruikt,
waardoor het aanwijzen van grote
gebieden tot landschapspark wel
310

tot grote problemen van allerlei
aard moet lelden.
Toch toonde de landbouw in beginsel wel de bereidheid om deel
te nemen aan proefneming in een
vijftal gebieden, doch deze experimenten kunnen toch moeilijk als
geslaagd worden betiteld.

Op de eerste plaats bleek het
begrip "landschapspark" grote
weerstanden op te roepen, vooral
in Winterswijk. Deze gevoelens
zullen bepaald niet verdwenen
zijn, nu de voorkeur gegeven
wordt aan de naam "Nationale
Landschappen". Het proefgebied
Veluwe had ook een moeilijke

