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Onze oude agrarische landschappen.
Hoe zijn ze te behouden?
J. A. Hand.lla
Staatsbosbeheer

a De verschillende vormen van oude agrarische
landschappen en hun ontwikkeling
De eerste sporen van bewoning in Nederland dateren uit
het laatst van de Würm-ijstijd, globaal ongeveer 12.000 v.

Chr.; de eerste sporen van landbouwers dateren van
omstreeks 4.000 v. Chr.
De landbouwers hebben in ons land het eerst de
lössplateaus in de buurt van de rivieren en later de
zandgronden bezet. Dat waren de makkelijkst te bewonen
en t.e ontginnen gebieden. in tegenstelling tot bijv. de
rivierklei en de moerassen, die veel onherbergzamer
waren.
De nederzettingsyormen waren in ons vlakke land
meestal van ongeveer gelijke structuur: men vestigde zich
in een dicht bijeen gelegen groep woningen en
bedrijfsgebouwen, die schijnbaar onsystematisch ten
opzichte van elkaar gegroepeerd waren, doch ondanks
hun grillig aandoende situering, vanuit de historische
ontwikkeling een goed verklaarbare ligging hadden.
In de zandgebieden bevonden zich deze soort
nederzettingen, die wij tegenwoordig nog als brinkdorpen
kennen, vaak tussen hooggelegen heidegronden, die
door schapen werden beweid en waarop ook de akkers
waren gelegen, en de Jager liggende beekdalen, die als
weilanden werden gebruikt. De zandakkers moesten
jaarlijks worden bemest met de potstalmest, die door de
schapen en koeien werd geproduceerd, zodat de heide
een onmisbaar onderdeel (meestal gemeenschappelijk
bezit) van het bedrijf was. Het cultuurlandschap, dat al
deze elementen omvat, noemen wij brinkdorpenfBndschap
of eSdorpen/Bndschap
In de Fries-Groningse en Zeeuwse kleigebieden
bevonden zich ook dergelijke groepsgewijze
nederzettingen, die bijna geheel van de veeteelt
bestonden en die reeds eerder ontstaan waren dan de
brinkdorpen. Omdat de bewoners van deze
klei-nederzettingen zich vooral in later tijd tegen de zee
moesten beveiligen, werd hun gemeenschappelijk
woonoord steeds meer opgehoogd met natuurlijk afval en
aangebrachte grond zodat er verhogingen ontstonden,
waar zich een heel dorp op kon bevinden. Deze
terpdorpen of de resten ervan kunnen wij heden ten dage
nog terugvinden in Zeeland en in Friesland, Groningen en
Noord-Duitsland. Zij Vormen in deze streken met hun
omgeving het z.g. terpdorpen/andschBp

Dat de oudste nederzettingsvormen in ons land vrijwel
steeds groepsgewijs van opzet waren, is goed
verklaarbaar. Een verspreide vestiging van afzonderlijk
gelegen bedrijven was veel kwetsbaarder. Men was in
sterke mate op elkaars hulp en bescherming tegen de
vele vijanden aangewezen. Toen ,echter in de loop van de
middeleeuwen en nog later de maatschappij wat beter
werd geordend, begon men zich op grote schaal
afzonderlijk 1e vestigen. De voordelen waren groot: men
had het land dicht bij het bedrijfsgebouwen men had de
ruimte.
In de zandgebieden vestigde men zich op deze wijze
vooral langs de beken, waar de grond het vruchtbaarst is.
Aldus ontstond ,een van de mooiste oude landschapstypen,
die in Nederland ,voorkomen, het zeer afwisselende
hoeven/andschap. Was zulk een vestiging langs de beken
niet mogelijk, dan was men vaak gedoemd tot een
armzalig keuterbeslaan op gronden, die voorheen al door
de dorpsgemeenschap_ afgeplagd en begraasd en
daardoor uitgemergeld waren, of die op andere wijze
minder geschikt waren vaar de landbouw.
Ook in de kleig-ebieden zien we boerderijen afzonderlijk
op het land verschijnen. In streken, die minder veilig
tegen het water waren, stonden ze nog op een terp. Het
rivierengebied, Midden-Friesland, het Kampereiland en de
Mastenbroekpolder zijn mooie voorbeelden daarvan.
Was het land goed bedijkt, dan kwam al spoedig
individuele boerderijvestiging verspreid door het
kleigebied op gang, zoals we bijvoorbeeld -in Groningen,
de rivierenstreek en de Zeeuwse en ZuidhoJlandse
eilanden waarnemen. We zien daarbij vaak een duidelijke
voorkeur voor vestiging bij de dijken, uiteraard vanwege
de grotere veiligheid.
In de middeleeuwen ontstond ook nog een heel ander
soort van grondgebruik: de laagveenontginning. In deze
tijd, waarin de lokale adel en geestelijkheid zo'n
dominante rol speelden, werden de laagvenen in het
westen en noorden van ons land grotendeels onder hun
,?estuur ontgonnen en t01 weidegrond (soms ook tot
ijkkers) omgezet.
De veengebieden vergden een totaal andere aanpak dan
het zand en de klei. Men kon zich in het moeras niet
zomaar vestigen, doch moest beginnen met een
ontSluiting van het gebied, om het daarna te ontwateren
en te ontginnen. Als ontsluiting diende vaak een waterloop
of een bestaande weg of dijk. Soms ook werd de
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Folo 1. Terpdorp Godlinze
(Groningen)

ontsluiting nieuw gemaakt. Van 'hieruit begon dan iedere
toekomstige boer (die vaak nog horige was, doch voor zijn
ontginningswerk de vrijheid kreeg) over een bepaalde
afstand van de weg, die meestal niet meer was dan'100
meter, het land te ontginnen. Op deze wijze ontstonden
vele lange kavels in evenwijdige rijen naast elkaar. Door
vererving konden deze dan steeds smaller worden, zodat
hier en daar kavels ontstonden van 10 à 20 meter breed
en meer dan een kilometer lang.
De kavelscheidingen bestonden meestal uit sloten
(Zuid-Holland), die soms nog verbreed werden om met
bagger de kavel op te hogen (Broek op Langendijk).
Soms werden de sloten met lange rijen elzen of
knotwilgen beplant (Langstraat), terwijl op hogere
gronden, waar een sloot niet meer mogelijk was als
kavelscheiding, een struikensingel van els, eik, meidoorn,
etc. de enige oplossing was (Staphorst, westelijke rand van
het Gooi, Berghem, Berghuizen). Langs de weg, waterloop
of dijk, die als uitgangspunt had gediend, vestigden de
boeren zich met 'hun boerderijen, meestal in de richting
van hun kavel, die schuin op de weg kon staan. Zo
konden kilorheterslange boerderijdorpen onts~aan, die als
lange linten het uitgestrekte weidegebied markeren. We
noemen het landschap dat zij vormden:
slagenlandschap 1). Dorpen als Loosdrecht, Alblasserdam,
Vlijmen, Noord- en Zuid-Scharwou, Giethoorn, Staphorst,
Vriezenveen. Sappemeer e.a. zijn er nog karakteristieke
voorbeelden van.
Veel later dan de laagvenen werden de hoogvenen
1) Een "slag" is een complete nederzetting met bIjbehorende lange
evenwijdige kavels.
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ontgonnen. De turf en de gewone landbouwgrond waren
van geringere kwaliteit, terwijl de ontsluiting vaak
moeilijker was.
Reeds in de 17e eeuw is men in Groningen en Drente
begonnen met het aanleggen van lange kanalen, die de
turf moesten afvoeren en het gebied moesten ontsluiten.
Omdat men in technisch opzicht toen al verder
ontwikkeld was. mist het .
hoogveenontgfnningslandschap de door de
terreinomstandigheden veroorzaakte grillige lijnen. De
dorpen, die. net als bij het slagenlandschap, bestonden uit
reeksen boerderijen langs het ontsluitingskanaai, zijn veel
rechter en daardoor veel eentoniger. Ook zijn de
boerderijen vaak minder fraai dan in het slagenlandschap,
hoewel er soms een rijke beplanting aanwezig Is die het
gebied een geheel eigen schoonheid kan verlenen
(Hollandscheveld). In het Peelgebied tussen Brabant en
Limburg bevindt zich één kanaaldorp naar Gronings
voorbeeld: Helenaveen-Griendtsveen. Voor het overige is
dit gebied vooral vanuit de randen afgegraven en
ontgonnen, omdat het veelal een vrij droge ondergrond
had.
Door de turfwinning in de laagvenen Zijn in de loop der
eeuwen vrij aanzienlijke plassen ontstaan, die door
golfslag tegen de zwakke oevers vaak nog
sterk In grootte toenamen (Loosdrechtse en
VJnkeveense plassen, Beulaker- en Belterwijde). Nadat
men de techniek van de bedijking en bemaling met
windmolens goed onder de knie had gekregen, begon
men in de 16e en 17e eeuw in Noord-Holland deze
plassen leeg te malen. Dergelijke droogmakerijen hadden
ook reeds sedert de 13e eeuw in Noordwest-Brabant.
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Kaart 1. BrJnkdorpenlandschap rond Dwingeloo. Zuidwest-Drente. Top. Diensi, opname 1895
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Kaart 2. Hoevenlandschap In Noord-Twente, Top. Dienst, opname 1895.
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Zeeland, Zuid-Holland, Friesland (Middelzee) en in
Overijssel (Mastenbroekpolder) plaatsgehad, doch hier ging
het meer om het bedijken van reeds bijna drooggevallen
gronden, die geen zware bemaling vereisten
In Noord-Holland ontstonden aldus de poldergebieden
van de Beemster, Purmer, Schermer en Wormer, die
behalve als landbouwgebied soms ook als buitenplaats
voor hun vermogende eigenaren dienden en derhalve met
veel beplanting en fraaie boerderijen verrijkt werden. De
indeling was van tevoren berekend: een rechthoekig
kavelpatroon met boerderijen op de kavel, ontsloten door
haaks op elkaar staande, rechte landbouwwegen.
De droogmakerijen uit dit tijdperk van de "Gouden
Eeuw" vormen in ons land het eerste voorbeeld van een
agrarisch landschap, waarin op grote schaal bewust
aandacht is besteed aan verhoging van de
aantrekkelijkheid door laan- en erfbeplanting en door een
boerderij-architectuur, die een meer dan gebruikelijke
aandacht kreeg.
De vele inpolderingen, droogmakerijen en
landaanwinningen, die in ons land nà deze eerste royaal
opgezette droogmakerijen zijn ontstaan, bezitten
tot de 20e eeuw alle in grote lijnen hetzelfde patroon,
dat zoveel mogelijk de ideale vorm vertoont
van een doelmatige, technisch berekende,
landbouwkundig optimale indeling. De beplanting heeft
meestal slechts een geringe plaats gekregen, zodat
de toch reeds vrIj eentonige opzet nauwelijks verlevendigd
werd. Alleen erfbeplantingen bij boerderijen,
dijkbeplantingen, oude kreekresten en op enkele plaatsen
een weg- of dijkbeplanting brengen de nodige afwisseling.

b De problematiek van het behoud der verschillende
typen oude landschappen

Algemeen
Het is uit het voorgaande duidelijk, dat ongeveer 6000
jaar landbouwgeschiedenis in Nederland een groot aantal
sporen heeft achtergelaten, die alom nog Zijn terug te
vinden in een uitgebreide archeologische rijkdom in de
bodem en die zich vOorts manifesteert in een nog
bestaand cultuurlandschap, dat vele trekken vertoont uit
zijn lange verleden. Daarenboven vertoont dit landschap
nog ,een grote vormenrijkdom als gevolg van de zeer
verschillende mogelijkheden, die het agrarische
grondgebruik vanouds te bieden heeft. Mede in verband
hiermede vertonen ook de agrarische nederzettingsvormen
en de traditonele boerenarchitectuur vaak op kleine
afstanden grote verschillen. Hoewel dit oude landschap
voortdurend onderhevig was aan veranderingen, die
meestal een geleidelijk verloop te zien gaven, bleef een
harmonisch evenwicht tussen het natuurlijke gegeven en
de menselijke beïnvloeding meestal bewaard. Daardoor
konden we ons land in het begin van deze eeuw in feite
nog zien als één grote, belangwekkende spiegel van het
verleden, die door geleidelijke ,evolutie Zijn harmonische
karakter kon bewaren.

Pas door de ingrijpende technische ontwikkelingen in het
landschap tijdens deze eeuwen een snel om zich heen
grijpende verstedelijking werd deze situatie radicaal
doorbroken. De traditionele samenhang van functies ging
verloren door de nieuwe, revolutionaire eisen des tijds met
als gevolg: aftakeling, zonder dat een nieuw evenwicht
hervonden werd.
Juist deze aftakeling riep bij velen een nieuwe
waardering wakker voor hetgeen zienderogen begon te
verdwijnen en daarmede de wens, althans iets van het
oude landschap te handhaven, al was het maar als een
mOnument uit het verleden. De problematiek, die met .zulk
een behoud samenhangt, bezit uiteraard vele aspecten.
Eén belangrijk uitgangspunt is wel, dat de nieuwe
waardering voor het landschap vooral stoelt op
cultuurhistorische en recreatieve overwegingen. Daarin
verschilt ze dus met de oude waardering, die in de eerste
plaats traditioneel-economisch gericht was.
Dit betekent, dat het in stand houden van oude
cultuurlandschappen niet alleen conservering van de oude
vormen met zich meebrengt, doch meestal ook tot
bezinning dwingt op volkomen nieuwe functies en
daarmee samenhangend een geheel nieuwe wijze van
beheer vergt Het komt erop neer, een zo goed mogelijke
harmonie tussen de oude vorm en de nieuwe functie te
bereiken. In een aantal gevallen blijkt dit zonder al te
veel ingrijpen te kunnen.

Droogmakerijen, hoogveenontginningen,
terpenlandschappen en rivierkleigebieden
Globaal gesproken kan men namelijk stellen, dat zich in
het noorden en westen van ons land en in de rivierstreken
nog landschappen bevinden met redelijke
toekomstmogelijkheden als agrarisch produktiegebied,
mits andere planologische factoren van buitenaf
(verstedelijking, wegenaanleg, vestiging van oefenterreinen,
recreatieontwikkeling, enz.) dit niet verhinderen.
Hiertoe behoren de meeste droogmakerijen,
hoogveenontginningen, terpenlandschappen en
rivierkleigebeiden.
Behoud van het karakter van deze landschappen, die in
een aantal gevallen al van de 15e en 169 eeuw dateren,
kan meestal beperkt worden tot beSCherming van een
aantal specifieke kenmerken ervan.
Het minst problematisch ligt de situatie wellicht in de
zeekleipolders, die we aantreffen op de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden, Noordwest-Brabant,
Noord-Holland, Friesland en Groningen en de
droogmakerijen in Noord- en Zuid-Holland en Overijssel.
In deze gebieden bestaan de kwetsbaarste elementen
meestal uit kreekrestanten, dijken (eventueel met kolken),
veen restanten en de eventueel aanwezige oude
boerenarchitectuur.
In het algemeen kan planologische bescherming op
afdoende wijze het behoud ervan garanderen, hoewel het
in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn, tot aankoop
over te gaan, teneinde instandhouding te garanderen.
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Kaart 3. Het oorspronkelijke slagenlandschap van Staphorst vóór de ruilverkaveling.

De oude boerderijen in deze gebieden zijn meestal zo
royaal en degelijk van opzet, dat gebruik en bewoning in
de tegenwoordige tijd veel minder problemen met zich
meebrengt dan in de armere landbouwstreken.
Enigszins afwijkend ligt de situatie in het rivierengebied
en enkele van de aJleroudste droogmakerijen, zoals de
polder Mastenbroek. Langs bijvoorbeeld de Linge en de
Kamperzeedijk bevinden zich vele prachtige boerderijtjes,
die nauwelijks toekomstmogelijkheden bezitten als
agrarische bedrijfjes. De enige methode tot
inslandhouding op grote schaal blijkt in 'deze gevallen te
liggen in de bestemming tot burgerwoning. Steeds meer
stedelingen ontvluchten, zoals bekend, tijdelijk of
permanent de stad en vinden de door hen gezochte rust
o.a. in de landeliJke harmonie van deze boerderijtjes, die
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overigens door te romantisch gerichte verbouwing nogal
eens deerlijk verminkt kunnen worden. Een specifieke
problematiek dient zich aan In het noorden van ons land,
in het terpenlandschap rondom de terpgehuchten in
Friesland en Groningen. In de loop der tijden hebben deze
oudste, nog bestaande woonkernen in ons land, die
reeds van vóór onze jaartelling dateren, steeds meer hun
oude functie verloren. Evenals met de terpdorpen in
Zeeland reeds in een veel vroegere fase gebeurd is, raken
zij meer -en meer ontvolkt, ,en de prachtige, laat-Romaanse
zadeldakkerkjes geraken daardoor in onbruik. Hierdoor
dreigt het terpenlandschap zijn meest kenmerkende
elementen gele}delijk aan te verliezen. Bovendien gaat bij
ruilverkaveling ook nog het kenmerkende grillig~
kavelpatroon verloren. ,Mooie voorbeelden van terpdorpen,

Kaart 4. Droogmakerij "de Beemster" In Noord·Holland. Tot stand gekomen in de 17e eeuw. Top. Dienst, opname vóór 1895.
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Foto 2. Centrale

gracht~ontsluillng

in Glethoorn

waarvan het bijbehorende kavelpatroon nog zeer
oorspronkelijke karaktertrekken vertoont, liggen pal ten
westen van Delfzijl. Het zijn de door de Monumentenzorg
beschermde terpdorpen Biesum, Marssum en Uitwierde.
Door de te verwachten zware verstedelijking in het
Eemsmondgebied, waarbij Delfzijl, Appingedam en Bierurn
tot een groot woongebied aan elkaar zouden kunnen gaan
groeien, is in een structuurplan van 1969 voor het
"Eemsmondgebied" naar behoud van deze terpen
gestreefd in de vorm van een centraal gelegen "groene"
kern, die aan de omringende verstedelijking van het
Eemsmondgebied wel een zeer eigen cachet zal kunnen
verschaffen.
Overigens Is een zó radicale oplossing voor het behoud
van een stuk oud cultuurlandschap vrijwel nooit nodig
voor de terpenlandschappen, inpolderingen en
droogmakerijen in het noorden en westen van ons land.
Meestal kan worden volstaan met de zorg, die in sommige
ruilverkavelingen aan de dag gelegd wordt (bijv.
ruilverkaveling Oost- en WestdongeradeeO, waarbij behoud
van elementaire waarden een dominerende plaats inneemt.

Slagenlandschappen
Enigszins anders ligt de landschappelijke problematiek
van de uit de middeleeuwen daterende
slagenlandschappen, die behalve in het noorden en
westen van ons land ook op verschillende plaatsen in
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant voorkomen.
Door de concentratie van boerderijen in lintbebouwingen
langs de oorspronkelijke ontsluiting en de bijbehorende
lange, smalle kavels zijn deze landschappen in zeer veel
gevallen voor een moderne uitoefening van de landbouw
volkomen 'ongeschikt geworden. Er bestaan dan ook in de
ruilverkavelingsgeschiedenis verschillende klassieke
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voorbeelden, waarbij door radicaal ingrijpen gepoogd Is,
hierin verbetering te brengen. In dit verband kunnen
worden genoemd de ruilverkavelingen Staphorst,
Vriezenveen, Geesterambacht, Grootslag, Maarsseveense
plassen en Zuiderafwateringskanaal-Beneden Donge.
In verschillende van deze ruilverkavelingen is men erin
geslaagd, een aantal zeer kenmerkende en representatieve
gedeelten van slagenlandschappen (zonder de
bijbehorende nederzettingen daarbij te betrekken). door
eankoop te bestemmen tot natuur- en
landschapsreservaat. Van behoud van slagenlandschappen
in hun totaliteit, dus met de bijbehorende dorpen, is in
deze gevallen evenwel geen sprake.
Verreweg de mooiste voorbeelden van
slagenlandschappen in ,hun oorspronkelijke vorm zjjn te
vinden in Noordwest-Overijssel. Het zijn respectievelijk
Staphorst~Rouveen, het complex
Gielhoorn~Wanneperveen-Dwarsgracht met daaromheen
het grote natuurreservaat "de Wieden" en het
natuurreservaat "de Weerribben" met het gehucht
Kalenberg.
De bijzondere positie van Staphorst-Rouveen is
genoegzaam bekend. Door de buitengewone
behoudendheid van de bewoners en ondanks de
ruilverkaveling Staphorst (een van de eerste in ons land)
Is het kilometers lange dorp als een soort levend
openluchtmuseum voor een groot deel tot heden intact
gebleven. De laatste jaren is echter een duidelijke erosie
in de gaafheid van het oorspronk,elijke dorp aan de gang.
Hoewel het in beg'insel voorop diende staan, dat deze
zeer uitzonderlijke, oeroude nederzetting voor de toekomst
bewaard zou moeten blijven als één van de meest
belangwekkende cultuurmonumenten in ons land, Is het
momenteel ,volkomen ondUidelijk, op welke wijze dit zou
moeten geschieden.
Landbouwkundig gebruik van de boerderijen zal in de
huidige bedrijfsvorm globaal gesproken binnen niet al te
lange tijd geheel tot het verleden behoren. In toenemende
mate zal dus verbouwing van de bestaande boerderijen,
maar ook nieuwe burgerbouw, een uitbreidende
middenstand, kleine industrievestiging enzovoort als een
onvermijdelijke -noodzaak gevoeld worden. Alleen zeer
diep ingrijpende planologische maatregelen en een
ongewoon doelgericht, energiek, vindingrijk en financieel
draagkrachtig bestuur ZOU in staat zjjn, deze nieuwe
ontwikkelingen in goede harmonie met het historische
gegeven tot stand te laten komen.
Het is vrijwel zeker, dat zelfs In de huidige tijd de
noodzakelijke interesse en armslag volslagen ontoereikend
zullen zijn, om een dergelijke uitdaging tot een enigszins
verantwoorde oplossing te brengen. Niettemin dient op de
noodzaak om zulk een oplossing te vinden met klem te
worden gewezen zolang het nog niet te laat is.
Heel anders ligt de situatie door .een aantal bijzondere
omstandIgheden rondom Giethoorn-Dwarsgracht en
Kalenberg en de omliggende natuurreservaten de Wieden
(circa 3400 ha, eigendom "Natuurmonumenten") en de
Weerribben (circa 2050 ha, eigendom Staatsbosbeheer).
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Door hun uitgestrektheid en verscheidenheid zijn beide
reservaten te beschouwen als "het in
natuurwetenschappelijk opzicht belangrijkste
moerasgebied van Noordwest-Europa. Daarbij komt nog,
dat zij tevens een indrukwekkend beeld te zien geven van
een eeuwenlang specIfiek menselijk ingriJpen, dat op
essentiële wijze bijgedragen heeft tot de rijkdom ervan en
er daarom ook niet uit weg te denken is. De bij de
Wieden en Weerribben behorende nederzettingen
Giethoorn, Dwarsgracht, Jonen en Kalenberg zijn ondanks
of dank zij het intensieve toerisme tot op vandaag
waardige componenten te noemen van het hun
omringende landschap. Zoals elders ook veelvuldig het
geval is, worden de slechts in deze nederzettingen
voorkomende boerderijtypen, die geheel op het verkeer te
water zijn ingesteld, opgekocht door de watertoeristen, die
er een !deaal vakantieverblijf in vinden. Hoewel ze
hierdoor van functie veranderen, vormt deze bestemming
om voor de hand liggende redenen een betere garantie
voor een duurzaam behoud dan gebruik voor agrarische
doeleinden.
Bijna overal in ons land zijn de streekdorpen met hun
karakteristieke agrarische lintbebouwing en overigens
gedurende de laatste 40 jaar in sterke mate aangetast
door verbouwing, burgerbouw, dorpsuitbreiding en
industrialisatie.
Zoals aan het voorbeeld van Staphorst te zien is, komt
men bij pogingen tot behoud van het karakter en de
structuur van deze grote nederzettingen vaak voor vrijwel
onoverzienbare problemen te staan. Totale
bestemmingsveranderJngen van het hele gebied, zoals bij
Giethoorn, waarbij het dorpskarakier voor een groot deel
bewaard kan blijven is vrijwel nergens mogelijk.
Handhaving van het agrarische gebruik betekent vroeg of
laat ook sterke aantasting van het karakter van de oude
boerderijen. Daar komt dan nog bij, dat bij verdere groei
van het dorp de structuur van de oude lintbebouwing
vrijwel zeker radicaal doorbroken moet worden door
centrumvorming, concentrisch gerichte dorpsuitbreiding,
enzovoort.
Het bovenstaande leidt dus enerzijds tot een somber
perspectief ten aanzien van het behoud van een van de
meest karakteristieke cultuurlandschappen, die vandaag
nog een prachtige weerspiegeling vormen van een deel
van de Nederlandse ontginningshistorie. Anderzijds is het
evenwel te hopen, dat althans de allerbelangwekkendste
voorbeelden van het slagenlan"dschap binnen niet al te
lange tijd toch nog de Intensieve en vergaande aandacht
zullen krijgen, die momenteel nog tot de onhaalbare zaken
schijnt te behoren.
Enige van deze voorbeelden mogen hier genoemd
worden; het zijn (behalve de reeds genoemde): Waterland
ten noorden van Amsterdam, enkele na de
ruilverkavelingen nog resterende vaarpolders in
Noord-Holland, de Fries"e Stellingwerven, het Drentse
Ruinerwold-Berghuizen, de Grote Zuidhollandse en
Utrechtse waarden en het westelijk gedeelte van de
Brabante langstraat.
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Hoevenlandschappen
In de meer zandige struken In het oosten en zuiden van
ons land is in het verleden door het stichten van
landgoederen reeds sprake geweest van behoud van
oude cultuurlandschappen in hun totaliteit. Dit gebeurde
met name ten aanzien van de hoeven landschappen,
die zich hiertoe biJ uitstek blijken te lenen.
De verspreide ligging en relatieve welvarendheid van de
boerderijen, die geheel opgenomen zijn in het landschap,
de natuurlijke rijkdom, schoonheid en afwisseling van het
landschap zelf, de specifieke situering tussen hoog en
laag vormden uitzonderlijk gunstige uitgangspunten, die
konden leiden tot integratie in een landgoed. Aldus zijn in
grote delen van Twente (Twickel, Eerde), de Achterhoek
(Ruurlo, Beekvliet), Noord-Brabant (Wamberg, Heeswijk,
landgoederen rond Rijsbergen) en Limburg (Genhoes)
uitgestrekte cultuurlandschappen soms eeuwenlang vrijwel
in hun originele status behouden gebleven.
Zoals bekend, doet zich momenteel de problematiek
voor, dat door verhoogde kosten en verminderde
opbrengsten de economische basis van vrijwel alle grote
landgoederen zodanig is afgenomen, dat reeds gedurende
tientallen jaren een steeds groter aantal particuliere
landgoedbezitters zich gedwongen ziet, bijzondere
rególingen te treffen of zelfs tot gehele of gedeeltelijke
verkoop over te gaan. Gelukkig heeft dit in een zeer groot
aantal gevallen niet tot versnippering van het bezit geleid,
maar tot overdracht aan de overheid, de Vereniging tot
behoud van Natuurmomumenten in Nederland of de
provinciale "landschappen".
Een zeer specifiek voorbeeld is het 289 ha grote "Eerder
Achterbroek" ten zuidoosten van Ommen, dat in 1949 door
"Natuurmonumenten" van de vorige (partiCUliere) eigenaar
werd gekocht.
Ook een aantal andere hoevenlandschappen, die vanouds
bij grootgrondbezit behoorden, worden momenteel door
provinCiale "landschappen" aangekocht. Een van de
mooiste voorbeelden is het tot nu toe door het Overijssels
en Drents landschap verworyen bezit in het Reestdal op
de grens van Drente en Overijssel.
Net zoals de kwaliteiten van het hoeven landschap zonder
veel moeite in landgoedtermen ie vertalen waren, vormen
zij door hun grote natuurlijke rijkdom een zeer voor de
hand liggend gegeven ter verheffing tot de status van
natuur- en landschapsmonument.
Een belangrijk punt is daarbij steeds geweest, dat tot
dusver de oorspronkelijke functie van het agrarische
grondgebruik meestal niet fundamenteel hoefde te worden
aangetast. Binnen de status van lan"dgoed of
natuurmonument was de rijkdom van de bodem en de
bedrijfsstructuur in de meeste gevallen van voldoende
gehalte om een behoorlijk agrarisch grondgebruik te
waarborgen.
Sedert enkele jaren dient zich echter in deze gebieden
een snel toenemend conflict aan tussen de moderne
technische e.isen van "het landbouwbedrijf en het
traditionele landschapsschoon. Wanneer behoud van het

landschapsschoon voorop staat, betekent dit vroeg of laat,
dat de dan achteroprakende traditionele boerenbedrijven
als zodanig op de één of andere wijze in het zadel
dienen te worden gehouden of radicaal van bestemming
moeten veranderen.
In het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van juli/augustus
1971 beschrijft B. C. Kijlstra de problematische situatie
waarin het huidige Twentse landschap verkeert. Naast een
tunctieverlies bij een modern agrarisch gebruik ziet hij
bij adequate maatregelen de mogelijkheid van een
functie behoud voor het natuurlijke evenwicht en een
functiewinst ten aanzien van de recreatieve
gebruikswaarde. Uiteindelijk lijkt de ontwikkeling zich
volgens zijn visie te bewegen in de richting van een
ecologisch landschapsbeheer: naast blijvende rendabele
landbouwarealen zullen bepaalde delen geheel aan de
landbouw onttrokken moeten worden, terwijl allerlei
overgangen denkbaar zijn.
Het is daarbij echter van belang, dat een
landschapsreservaat ontstaat van een zodanige omvang,
dat het inderdaad als landschap wordt ervaren en
niet als een landschapsrelict.

Brinkdorpenlandschappen
Zoals in het eerste gedeelte van dit artikel summier is
aangehaald, komen op de zandgronden naast de
hoevenlandschappen tevens de nog oudere
brinkdorpenlandschappen voor; meestal op de wat
uitgestrektere zandplateaus, zoals de Utrechtse Heuvelrug,
de Veluwe, het grootste deel van Drente, de Brabantse

Kempen en Midden-Limburg. In menig opzicht kan voor
deze gebieden ongeveer hetzelfde worden gezegd als
wat voor de hoeven landschappen geldt, hoewel
verschillende accenten anders gelegd moeten worden.
Vanouds is ook in de brinkdorpenlandschappen sprake
geweest van de aanleg van landgoederen, die tot behoud
van het oude cultuurlandschap bijdroegen; het blijkt
echter dat de brinkdorpen zelf vrijwel nooit in deze
landgoedaanleg direct werden betrokken. In de
Nederlandse verhoudingen was het van meet af aan
duidelijk een te omvangrijke en ingrijpende opgave, om
over te gaan tot aankoop (of onderwerping) van gehele
dorpsgemeenschappen, iets wat in de meeste
Westeuropes·e landen onder de veel machtiger hoge adel
in vorige eeuwen wel kon gebeuren.
De landgoederen waren in Nederland ook doorgaans niet
van een zodanige grootte, dat deze brinkdorpen een
wezenlijke functie in het landgoed konden vervullen.
Landgoedaanleg beperkte zich dus vrijwel steeds tot
verwerving en inrichting van de meest natuurlijke
elementen van de .oude cultuurlandschappen, zoals de
heidevelden, zandverstuivingen, oude markebossen en
dergelijke. Verreweg het machtigste voorbeeld van dit
soort landgoedaanleg kwam tot stand, toen
Koning-Stadhouder Willem 111 in 1684 aanving met de .
vestiging van de nu ongeveer 10.000 ha grote,
aaneengesloten Koninklijke houtvesterijen van het Loo.
Het is in ons land vrijwel een unieke zaak, "dat reeds in
die tijd een Barokpark met alle entourage op de hogere
zandgronden werd geprojecteerd; vrijwel steeds vestigde
men zich in de 17e en lBe eeuw in het lage land 6f

Foto 3. Slagenlendschap met
vael geboomte in
Berghuizen,
Zuidwest-Orente
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precies op de grens tussen hoog en laag 6f in de
duinstreken in het westen van ons land.
Op het Loo prevaleerde echter het jachtbelang; voor de
aanleg in de omgeving van het paleis werd het water naar
het park gebracht in plaats van andersom. Veel
oorspronkelijke brinkdorpen liggen in de nabijheid:
Apeldoorn, Vaassen, Epe, Vierhouten, Elspeet, Uddel,
Garderen en Kootwijk. De drie gehuchtjes Hoog Soeren,
GorteJ en Niersen worden zelfs geheel door het
landgoedbezit omsloten. Hun zelfstandigheid bleef echter
intact, ondanks de toch aanzienlijke macht van de
Koning-Stadhouder.
Op de Veluwe kwamen naast de brinkdorpen zeer
armoedige, zich vaak verplaatsende
eenmansnederzettingen voor, waarvan een vrij groot
aantal destijds door Willem 111 wél werd uitgekocht of
verplaatst naar elders.
Deze neiging tot terugdringen of dienstbaar maken van
kleine keuterboertjes op de Veluwe ten gerieve van het
jachtbelang zien we bij latere landgoedaanleg ook
optreden. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het
huidige Nationale Park "de Hooge Veluwe", waarin de
meeste vroegere eenmansbedrijfjes werden uitgekocht en
enkele (de Pampal, Everwijnserf) dienstbaar werden
gemaakt aan de functies van het landgoed. Er bevindt
zich momenteel zelfs een reconstructie van een primitief
keuterbedrijfje, zoals dat voorheen op de zeer arme
gronden voorkwam.
De belangrijkste drijfveer van vestiging van landgoederen
op de bovenbeschreven wijze was onmiskenbaar de jacht.
Hieraan is mede te danken, dat in eerste instantie grote
delen van natuurgebieden op de Veluwe in min of meer
ongerepte staat zijn gebleven. Behalve de genoemde
voorbeelden denke men aan het Planken Wambuis, het
Deelerwoud, het Loenense Bos, het park Rozendaal en
vele andere landgoederen op de Veluwe.
Ook in Orente, Limburg en de Brabantse Kempen gelden
vele voorbeelden, waaronder landgoed Mensinge (Drente),
de Witreit (Brabant) en de 'Hamert (Limburg).
Met ,ongeveer dezelfde problematiek als bij de
landgoedaanleg wordt men geconfronteerd wanneer men
pogingen gaat aanwenden, die integraal behoud van het
brinkdorpenlandschap als monument zouden beogen. De
grote moeilijkheden, die met ,een dergelijke opgave
samenhangen, worden in de tegenwoordige tijd nog
onderstreept door de nog meer dan in het
hoevenlandschap verouderde agrarische
gebruiksmogelijkheden, zowel van het dorp zelf als van
het eromheen liggende landschap.
De heide, die voorheen een essentieel bestanddeel van
het brinkdorpenlandschap uitmaakte, verloor reeds
ongeveer honderd jaar geleden zijn nut als voedselgebied
voor de schapen.
De rogge, die voorheen op de hoge akkers werd geteeld,
maakt steeds meer plaats voor gras. De oude, besloten
beekdalen Zijn in de meeste gevallen grotendeels van hun
beplanting ontdaan en een niet genormaliseerde beek is
langzamerhand een zeer uitzonderlijk verschijnsel
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geworden.
Daar kom~ nog bij, dat de meeste brinkdorpen, vooral in
het midden en zuiden van ons land, hun karakter van
boerendorp grotendeels hebben verloren door de sterk
toegenomen burgerbouw, die de oeroude samenhang met
het omgevende landschap in meer of minder sterke mate
teniet heeft gedaan.
Het lijdt geen twijfel, dat de meest geëigende
mogelijkheid van integraal behoud van de
brinkdorpenlandschappen in ons land ligt in de
ontwikkeling ervan tot natuurparken van regionaal en
nationaal belang.
In het buitenland bestaan enkele voorbeelden van
regionale en nationale parken, waarin verscheidene
gehuchten en dorpen geïntegreerd ziJn, die in hun
samenhang met de omgeving beschermd worden en
meestal een min of meer belangrijke toeristische
betekenis bezitten. Waarschijnlijk het mooiste voorbeeld,
dat verwantschap vertoont met ons brinkdorpenlandschap
is het ongeveer 20.000 -ha grote natuurpark "Lüneburger
Helde".
Hiervan bezit de "Verein Naturschutzpark E.V.", die als
privévereniging in 1909 opgericht is, een oppervlakte van
ongeveer 7.000 ha, die samengesteld is uit 2.000 ha
militair oefenterrein, 4.000 ha heide, wat cultuurland en
1.000 ha bos. De heide is rijk aan accidentatie en een
gevarieerd vegetatiepatroon, bevat talloze schaapskuddes
en speciaal hiervoor gebouwde schaapskooien.
Het midden in de heide gelegen brinkdorpje Wilsede is
dé grote attractie van het heidepark. Het werd tussen 1910
en 1955 geheel aangekocht en in een later stadium geheel
gerestaureerd. Men heeft alle gebouwen, hekken,
keiwegen, perceelmuurtjes en begroeiingen in de oude
staat weten te handhaven of daarin teruggebracht. De
gebouwen hebben allereerst een museale
conserveringsbestemming en daarnaast praktische
bestemmingen als restaurant, "ontvangstzaal",
heidemuseum, dienstwoningen en schaapskooien. In het
dorp wonen de beheerders, enkele schaapherders, de
museumbewaarder, enkele arbeiders en een politieman.
WiJsede is voor de bezoekers niet via gemotoriseerd
verkeer toegankeliJk, doch dit blijkt de attractiviteit ervan
slechts te verhogen. Per jaar begeven zich 2' /2 à 3 miljoen
bezoekers erheen te voet, per fiets .of in de vele koetsjes
en boerenwagens, die als een soort openbaar vervoer in
het park fungeren.
Zoals het genoemde bezoekersaantal reeds doet
vermoeden, blijkt het toerisme vooral in de maand
augustus in dermate grote aantallen het gehucht Wilsede
te overspoelen, dat ondanks de grote opnamecapaciteit
van het dorp de situatie uit de hand dreigt te lopen. Er
wordt dan ook gezocht naar nieuwe concentratiepunten in
de omgeving. Gelukkig wordt de horeca-bedrijvigheid
reeds in de wijde omgeving door vele andere dorpen
opgevangen, terwijl er in het algemeen voor wordt
gewaakt, dat er geen vormen van attrakties ontstaan, die
niets met het specifieke karakter van het gebied te maken
hebben. Het bovenstaande illustreert wel enigszins de .

aard van de moeilijkheden, waarmee men in ons land te
kampen zal krijgen bij pogingen tot behoud van een
brinkdorpenlandschap in zijn totaliteit.
De meest uitgesproken voorbeelden van behoud en
restauratie van brinkdorpen en brinkdorpenlandschappen
in ons land bevinden zich ongetwijfeld in Drente. In dit
verband dienen genoemd te worden:
a De Dwingeloose Heide ·en de Boswachterij Dwingeloo
met eromheen de brinkdorpen Dwingeloo, Lhee, Ruinen,
Eursinge, Kraloo, Spier en Wijster. Het accent in dit
gebied valt op de heide: het is het laatste uitgestrekte
heidegebied in Drente. Vooral rondom het gehuchtje
Kraloo is het brinkdorpenlandschap in samenhang met de
heide van een zeer uitzonderlijke gaafheid. Het totale
complex aan natuurgebieden is ca. 2.500 ha. groot; het is
in bezit bij "Natuurmonumenten" en Staatsbosbeheer.
b Het Stroomdallandschap Drentsche Aa met vele
brinkdorpen eromheen, waaronder Anderen, Anloo,
Gasteren. Ballo, Loon, Taarloo, Zeegse, Schipborg e.a. in
dit gebied vormt een groot gedeelte van het stroomdal van
de Drentsche Aa het belangrijkste element. Het is een
landschapsreservaat in wording van ongeveer 2.500 ha.,
dat in vele opzichten (natuurwetenschappelijk, geologisch
en archeologisch) van groot belang is.
De samenhang van verschillende waardevolle
brinkdorpen met het beekdalencomplex is van grote
betekenis. Het mooiste is wellicht de ligging van het
prachtige dorpje Anloo tegen het beekdal van het Anlose
Diepje.
c Het brinkdorpencomplex Westerbork, Orvelte, Zweeloo,
AaIden, Meppen, Sleen. In dit gebied bevinden zich
ongetwijfeld de mooist bewaard gebleven brinkdorpen van
Drente. Van grote betekenis is het plan tot integrale
restauratie van het brinkdorpje Orvelte, dat op initiatief
van de burgemeester van Westerbork tot stand kwam en
momenteel volop in uitvoering is.
Om tot behoud te komen werden de volgende
maatregelen genomen:
- aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht, conform de
Monumentenwet.
- oprichting van de "Stichting Orvelte", die tot doel
heeft restauratie, reconstructie en aankoop en beheer van
grond en gebouwen ter hand te nemen.
- vastleggen van de bestemmingen in het
bestemmingsplan voor dorp en omgeving.
- restauratie van het omringende landschap door middel
van het landschapsplan in de ruilverkaveling
"Westerbork".
- restauratie van bepaalde wegen in
ruilverkavelingsverband.
Elke boerderij krijgt een eigentijdse bestemming als de
agrarische bedrijfsuitoefening eindigt, zodanig, dat aan het
historische karakter geen afbreuk wordt gedaan. Er wordt
daarbij getracht, zoveel mogelijk oude ambachten in ere
te herstellen, bijvoorbeeld een koperslagerij,

wagenmakerij, smidse, enz. Andere bestemmingen zijn
een pottenbakkerscentrum, een platlelandsbibliotheek,
een oude kijkboerderij, een grafisch centrum,
centrum voor paardesport en huifkartoerisme en een
ontvangstcentrum. BIJ dit alles blijkt men zich
bewust te zijn van het gevaar van een te museale opzet
van het geheel: Parkeergelegenheid wordt in de toekomst
buiten het dorp geschapen: ook aan kleine, karakteristieke
elementen rondom de boerderijen wordt aandacht
besteed. Hiertoe behoren de stapels brandhout en
heining paaltjes, bijenkorven en een zogenaamde
branddobbe (een vijver, die zich op de brink bevond en als
drinkplaats voor paarden en vee diende. terwijl er bij
brand water uit betrokken kon worden). Via het wegen- en
waterlopenplan en het landschapsplan van de
ruilverkaveling "Westerbork" zal ook aan het omgevende
landschap de nodige aandacht worden besteed. Zo wordt
de aanleg en restauratie van oude wegen en een nieuwe
"rondweg" met parkeerplaatsen door de ruilverkaveling
gesubsidieerd. Bij de opstelling van het landschapsplan
door het Staatsbosbeheer is gestreefd naar een logische

Foto 4. Houtwallen In het hoevenlandschap biJ Ootmarsum in Twente
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samenhang van de kern van Orvelte met het omringende
landschap. Maatgevend is daarbij geweest, dat de
agrarische belangen aangepast dienden te worden aan de
voor de karakteristiek van het landschap vereiste schaal.
Dit 'is bereikt door accentuering van 'de verschillende
landschapselementen, bijvçorbeeld door uitbreiding van de
beplantingen langs de perceelsgrenzen, waardoor de
beslotenheid van het coulissenlandschap werd verhoogçl,
De beplantingen in de buurt van de geprojecteerde
rondwegen hebben ten dele de functie van begrenzing van
de essen. Anderzijds leiden ze de aandacht af van de
minder aantrekkelijke bebouwingselementen aan de
oostzijde van het dorp. Er wordt gestreefd naar een
blijvend behoud en beheer van de meest waardevolle en
kwetsbare gedeelten van het brinkdorp, waarvoor aankoop
via de ruilverkaveling vereist is. Hierdoor ontstaat een
landschapsreservaat met een "groenkader" van 77 ha. Het
enige element, dat vrijwel ontbreekt en nlet •
gereconstrueerd wordt, is de heide, die voorheen in
overvloed aanwezig was en waarvan momenteel nog
slechts enkele stukken over zijn. Deze restanten zullen
uiteraard gehandhaafd blijven.
Naast de bovenstaande spectaculaire restauratie van het
brinkdorp Orvelte wordt ook veel gedaan aan behoud en
restauratie van verschillende andere brinkdorpen in de
omgeving ervan, zoals Aaiden en Meppen, die rijker zijn
aan geboomte dan Orvelte.
Aan de bovenstaande voorbeelden van min of meer
behouden brinkdorpenlandschappen is goed te zien, dat
zeer ingrijpende maatregelen voor het behoud vereist zijn.
Planologische bescherming alleen is beslist niet
voldoende; meestal is een min of meer radicale
functiewijziging ,vereist, die vrijwel steeds de
cultuurhistorische waarden met een toeristische functie
moet zien te verenigen. Het is onnodig te zeggen, dat
hiermee veel visie, energie en financiën gemoeid zijn.
Toch zullen veel van de toekomstige recreatieruimten op
de zandgronden in ons land waarSChijnlijk 'in de
brinkdorpenlandschappen tot stand kunnen komen, omdat
juist hier de sterk teruggetreden agraris~he
gebruikswaarde grote mogelijkheden voor nieuwe functies
opent. Het is van essentieel belang, dat bij c;teze
ontwikkelingen de aanpassing en het behoud van de oude
landschapsstructuur als een waardevol kader niet uit het
oog worden verloren. Het is ook geen toeval, dat in de
structuurschets van de 2e Nota over de Ruimtelijke

100

Ordening juist de belangrijkste brinkdorpenlandschappen
in Drente, de Veluwe, het Gooi en Noord-Brabant als
parkgebieden van regionale e,n nationale betekenis zijn
aangedUid.
Tenslotte lijkt het van belang, op een gevaar te wijzen,
dat per definitie inherent is aan het behoud en de daarbij

noodzakelijke restauratie en functieverschuiving van oude
agrariSChe dorpen in hun algemeenheid en dat zelfs blijkt
toe te nemen, naarmate de dorpen in een zuiverder vorm
bewaard zijn, of naarmate de omgeving meer
mogelijkheden biedt voor toeristische en recreatieve
ontwikkelingen. Naar aanleiding van een soortgelijke
problematiek In Zwitserland signaleert R. Blijstra in
"Heemschut" van oktober 1971 het volgende:
"Er is hier in Zwitserland een wezenlijk gevaar aanwezig,
dat door de Zwitserse vereniging voor Heimatschutz ook
wel degelijk wordt onderkend: de al te radicale restauratie
van betrekkelijk kleine eenheden leidt tot een vals beeld,
dat dan misschien wel een aantal autobussen met
toeristen trekt, maar dat het slachtoffer, namelijk het
gerestaureerde dorp of stadje tot een wassenbeeldenspul
degradeert. Een triest voorbeeld hiervan vormt het op
zichzelf uiterst romantische en goed bewoonde dorpje
Gruyères, dat naar het mij voorkwam uitsluitend uit een te
bezichtigen kasteel, een aantal restaurants,
souvenirwinkels, enkele zogenaamde boetiekjes en
caféterrassen bestaat, waar de toeristen zich amechtig
neervlijen na al het gebodene ietwat gelaten over zich
heen te hebben laten gaan. Het zij verre van mij de
democratisering van het toerisme met minachting te
bejegenen of te ridiculiseren, maar een al te rigoureuze
restauratie maakte in dit geval van een ongetwijfeld
levendig geheel een dode bezienswaardigheid".
Het bovenstaande betoog houdt in wezen een zware
opgave in: bij het op zich allesbehalve gemakkelijke
proces van behoud en restauratie van onze oude,
agrarische dorpen en de omgevende landschappen is het
weliswaar onvermijdelijk, tot een verregaande
functiewijziging over te gaan, doch men schiet zijn doel
voorbij, wanneer niet van meet af aan alles in het werk
wordt gesteld, zoveel mogelijk (tot in de details) van
de authenticiteit van het oorspronkelijke gebruik te
behouden of althans te vertalen in de nieuwe functies.
Alleen op deze wijze kan een ongewilde vervlakking, zoals
boven omschreven, tot het uiterste worden beperkt.

Floriade Amsterdam 1972
Een Internationale tuinbouwtentoonstellIng is een
yroots project, waarvoor langdurige voorbereidingen nodig
zijn. Tien jaar geleden, onmiddellijk na de Floriade
in Rotterdam, is Amsterdam dan ook begonnen met de
eerste voorbereidingen. Naast een technisch apparaat
moest een organisatiebureau worden opgebouwd. AI het
voorbereidende werk is nu achter de rug.
Op 30 maart 1972 is de tentoonstelling geopend.
Op een tentoonstelling wil men op een overzichtelijke
wijze zoveel mogelijk laten zien. Dit is altijd een
moeilijke opgave: het grondpatroon van de terreininrichting
van de Floriade Is goed gekozen. De beschikbare
terreinen werkten dit in de hand. Er zijn twee
hoofdterreinen te onderscheiden, nl. één bestaande uit
het Beatrixpark. gelegen naast de RAl met enkele
aangrenzende terreinen en één gelegen langs de Amstel.
Beide zijn zeer vernuftig verbonden door een
overgangsstrook, verhoogd aangelegd op de hellingen
en de kruin van een in aanleg zijnde autosnelweg en
het daarbij behorende viaduct over de Europa Boulevard.
Een nadeel is dat de totale lengte van het
tentoonstellingsterrein vrij groot is. Dit nadeel is echter
grotendeels opgevangen door juist gebruik te maken
van de genoemde tweedeling en de inrichting van de
tussenstrook.
Wandelend door het terrein ziet men plotseling vanaf de
verhoogde tussenstrook de hoge stedelijke bebouwing
langs de Europa Boulevard; die men nauwelijks of niet
ervaart, wanneer men wandelt door de kleinschalige
elementen van de twee hoofdterreinen.

De totale oppervlakte van de tentoonstelling is 70 ha;
het grootste deel ligt tussen de Amstel en de
Europa Boulevard. In 1965 is men begonnen met de aanleg.
Het terrein langs de Amstel werd opgespoten met
twee ineter zand. Deze zandvlakte is in zeven jaar
omgf:toverd tot een tentoonstellingspark: een geweldige
prestatie. Natuurlijk is daarbij op grote schaal gebruik
gemaakt van het planten/verplanten van "grote" bomen.
voornamelijk afkomstig uit het Amsterdamse Bos.
15.000 bomen zijn gebruikt voor de Floriade.
In de gehele opzet van de tentoonstelling vindt men
duidelijk het streven om de relatie tussen de mens
en zijn groene omgeving zo breed mogelijk weer te geven.
Naast de meer tuinachtige afdelingen. zoals b.V. het
bloemenpark. - een groot aantal verhoogde. bolvormige
bloembedden -. de lelietuin. de Cascadentuin. de
Dahliatuin. zijn er ook zeer interessante meer
landschappelijke afdelingen, als 60s- en Inlands Hout,
Bedreigde Flora, het Natuurgebied en de Instructieve Tuin.
waar enkele natuurlijke of half-natuurlijke vegetaties,
op een wijze die zoveel mogelijk beantwoordt aan
het beeld dat wij hebben van de vrije natuur worden
getoond.
In dit beeld passen vooral de inzendingen van een
twintigtal Nederlandse gemeenten uit sterk verschillende
gedeelten van Nederland. Zij geven alle een visie
op de samenhang tussen "groen" en het wonen. werken
en recreëren van de bevolking. Elke gemeente heeft
daarvoor een motief gekozen, afgeleid van haar specifieke
omgeving of functie.

Instructieve tuin
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ondersteunen. De inrichters hebben dit uitstekend
gerealiseerd.
Er zijn op de Floriade bijna honderd attracties
te beleven, talloze bloemen, heesters, boomsoorten zijn
er te zien, er zijn restaurants en winkeltjes,
voorbeeldtuinen, speeltuinen, landentuinen, afwisselende
binnententoonstellingen in de Amstelhal van de RAl, enz.
Attractief gegroepeerd in een geheel van een fraaie
parkaanleg. De Floriade is open van 30 maart tot
1 oktober 1972. Er is dus genoeg tijd om er één of meer
dagen rond te dwalen.

Bloempalet

Een internationale tentoonstelling moet gericht zijn op
vakman en leek. Presentatie en vorm moeten dit
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Wij wijzen onze lezers er speciaal op dat
Cultuurtechnische Dienst en Staatsbosbeheer - hierin
bijgestaan door de Wageningse instituten voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (I.C.W.),
Bodemkartering ("Stikoba") en het Bosbouwproefstation
"De Dorschkamp" - een paviljoen naar het actuele
thema "Het leefbare landschap" hebben ingericht.
Aan de hand van de plannen voor het Recreatiegebied
Spaarnwoude wordt getoond wat op het gebied
van de 'v~:)Qrzieningen voor openluchtrecreatie met o.a.
bosaanleg kan worden bereikt.
Voorts wordt met als voorbeeld de nieuwe landinrichting
van de TieJerwaard een beeld verschaft van de vele
voorzieningen die - naast een verbeterde landbouw~
structuur - in een ruilverkavelingsgebied mogelijk zijn
t.a.v. natuurbehoud, recreatie, landschapsbouw en
bosaanleg.
"Het landschap Is, wat wij er zelf van maken":
dit is de indruk die de bezoekers aan deze Inzending
kunnen meenemen.

