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De verzorgingvan hetlandschapinDrenthe

Voorwoord
"Gut,wat is het aardig hier." staat er aan het slotvande
introductie door de schrijver op zijn werkstuk. Veel
bewonersenbezoekersvanDrenthe zullenhunlandschap
inderdaad zo ervaren. Het landschap lijkt zo
vanzelf-sprekend maar erisharden mettoewijding voor
gewerkt om het zo te krijgen; zorg voor het landschap
noemenwedat.
Het is een taak voor het landschapsbouwkundige
onderzoekomonsinzicht indelandschapsverzorgingvan
de laatste decennia te verruimen en te verdiepen. Het
onderzoek voert ons naar personen, want het resultaat is
danweluitdeaardderzaakanoniem,hetzijnpersonendie
ideeën ontwikkelen, doelen stellen en middelen inzetten
omdiedoelen tebereiken.Eénvan diepersonen isH.W.
deVroome,diebereidbleekomHenkvanBlercktehelpen
bijhetopzettenvandezestudie.
In een tijd datveelorganisaties in hunvoegen kraken,is
hetvan extrabelangdathetwerk aan hetlandschapgoed
wordt beschreven en gedocumenteerd. Andere
landschapsverzorgers en landschapsbouwers kunnen er
huneigenverhaal aantoevoegen.Zovormthetlandschap
eenverhaaldatnooituitis zolangernogmensen zijn die
hetwillenvertellen.
M.C.VandenBerg
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Samenvatting
Ditonderzoekiséénvandestudies dieplaatsvinden inhet
kadervanhetonderzoekmet alsgemeenschappelijk thema:
'theorie en praktijk van de Landschapsbouw'. In deze
studiesvindtdocumentatieenanalyseplaatsvanhetgeener
in de laatste vijftig jaar verricht is in het kader van
landschapsbouw. Met dit materiaal wordt getracht een
stevigerbasisteleggenvoorhetwerkvanlandschapsbouw
in de toekomst. In deze beschouwende studie is de
landschapsbouw in Drenthe onderwerp van studie. De
verzorgende manier waarop daar het vak is beoefend
vertegenwoordigt een belangrijke stroming binnen
landschapsbouw. De landschapsarchitect en natuurbeschermer H.W. de Vroome is in die verzorging een
hoofdpersoon geweest. Daarom staan zijn opvattingenen
werkindezestudiecentraal.
In het eerste deel van deze beschouwing komen de
opvattingenvanDeVroomeaandeorde.Hetlandschapis
voorhemindeeersteplaatseenverhaal.Hetverhaalover
hoemensenomgaanmetdenatuurruimtewaarzeinleven
en die ze beleven in het landschap. Een aantal andere
aspecten van zijn filosofie en zijn visieophet landschap
zijn: een fascinatie voor de historie van het oude
cultuurlandschap, terughoudendheid met ingrepen in het
landschap,eenvaakmeedenkendeopstellingtenopzichte
van voorgenomen plannen zoals eenruilverkaveling, het
met verfijning en zorg uitvoeren van de ingrepen inhet
landschap en het tegengaan van de nivellering van de
typerende verschillen in het landschap. De Vroome
gebruiktediplomatie,proceduresenlandschapsarchitectuur
als middelen om aan een, in zijn ogen, verantwoorde
ontwikkelingvanhetlandschaptewerken.
Inditrapportworden drieruilverkavelingen geanalyseerd
en met elkaar vergeleken. De ruilverkavelingsgebieden
liggenalledrieinhetnoordenvanDrenthe.Hetlandschap
is een esdorpenlandschap. De drie ruilverkavelingen
volgen elkaaropindetijd endeaanpakisrepresentatief
voordelandschapsbouw indietijd. Deontwikkelingvan
landschapsbouw in Drenthe is gedeeltelijk aan dezedrie
plannenaftelezen.
Peize-Bunneiseenruilverkavelingdietyperendisvoorhet
eind van de vijftiger jaren. De ontginning van een
uitgestrekt hoogveengebied stond centraal. De
ruilver-kaveling was gericht op het uitbreiden van de
oppervlakte aan landbouwgrond. Landschapsverzorging,
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zo heette Landschapsbouw toen nog, kreeg zeer weinig
mogelijk-heden.Menmoestzicheigenlijk beperkentothet
aankle-den van de bermen. In overleg heeft men nog
bewerkstelligddatdoorhetaanbrengen vanknikpunten in
het wegtracé de nieuwe wegen genuanceerder in het
landschap zijn komen te liggen. Bij de analyse van het
oorspronkelijke ideevoorhetlandschapsplan blijkt datDe
Vroomeeen aanpak van het gehele landschap voorogen
had. Daarin wordt deuitgestrekte openheid gehandhaafd
die karakteristiek voor het hoogveengebied was. In de
ontginning zoalsdieheeft plaatsgevonden isdieopenheid
geheelverdwenen.
RuilverkavelingPeizermadeistyperendvoorhetbeginvan
de zestiger jaren. Een landschapsplan was in de
ruilvelingswetvan 1954welverplichtgesteldmaardatgaf
geen enkele garantie voor de mogelijkheid om een goed
landschapsplan voor te bereiden. Daarnaast waren
elementen van hetlandschapsplan nietverzekerd vaneen
toekomst wat betreft eigendom, beheer en onderhoud. In
Peizermade is vanuit Landschapsverzorging
bewerk-stelligddatlosseplantstrokenlangsdewegbijde
eigendomvandeweggevoegdkondenworden.Elementen
die niet aan een weg gekoppeld waren hadden een
onzekere toekomst. Landschapsverzorging, later
Land-schapsbouw, heeft moeten knokken om een plaats
onderdezonteverwerven.
TentijdevanRuilverkaveling Vriesheeft DeVroomeeen
ideeontwikkeldhoehetesdorpenlandschap terenoverenis
naar de eisen van deze tijd. In Vries is voor het eerst
bereikt dat Staatsbosbeheer garant stond voor het
eigendom,beheerenonderhoudvanalleelementendieop
hetlandschapsplan stonden.Hierdoorkonhetideevoorde
renovatie van het landschap redelijk uitgewerkt worden.
Dat idee gaat uit van de plaats van waaruit mensen het
landschap beleven. Dat zijn de nederzettingen en de
boerenerven, en de wegen vanuit de woonplaatsen de
omgeving in. De omgeving is het landschap dat uit
verschillende landschapseenheden bestaan. Iedere
land-schapseenheidheeftzijneigenarchitectonischeaanpak
gekregen. Die is gebaseerd opeen stilering van hetoude
landschap. Daardoor kan het huidige landgebruik in dit
vernieuwdelandschapuitdevoetenenkunnenwaardevolle
restenvan hetoudelandschapeenfunctie vervullen inhet
landschapvandezetijd.
Inditrapportwordtbijdebevindingeninhetonderzoekdit
concept beschreven. De Vroome's concept is in latere
6
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ruilverkavelingen opeen vergelijkbare manier toegepast.
Uit de analyse vande plannen blijkt dat DeVroomeeen
synthetiserende taakopvatting heeft, in weerwil van de
proceduresdievaakafgesteld zijnopeensectoraleinbreng
van Landschapsbouw. Het dilemma: scheppen of
behoudenblijktvoorDeVroomegeendilemmatezijn.In
zijn visiewordt ergeen nieuw landschap geschapen.Het
landschap is er al en moet goed verzorgd worden. Het
scheppende zit hem in het vinden van de meest
verantwoordemanierwaaropnieuweingrependeelkunnen
wordenvanhetlandschap.
Summary
In this century the landscape of The Netherlands is
changing rapidly. Many reallotments and consoladations
have been carried out in the land outsidethe cities.Asa
reaction on these actionslandscape planning cametothe
sceneandlandscapeplannerstriedtoplaytheirpart.Care
for natureandeastheticsweretheirgoals.Thiswasahard
job, for the very powerful agrarian sector had different
goals.
Fifty yearsoflandscape planningdeserve documentation
and analysis of its results. At De Dorschkamp such
research is being carried out. This report is a result ofa
project concerning landscape planning in Drenthe. In
Drenthe,oneofthetwelveprovincesinTheNetherlands,a
special carefor nature and landscape was given byH.W.
de Vroome.In this study hisvisions and work arebeing
described. De Vroome sees landscape as a story or a
drama. In the landscape one can "read" about the way
people lived and are living in the space of nature.
Landscape planning by De Vroome is more or less the
sameas"landscapecaring".
In theearly fifties DeVroomemade landscape-plans for
eastern and southern, higher, parts of The Netherlands.
LaterheworkedmostlyintheprovincesofGroningenand
Drenthe. In this study the planning of the landscape has
been analysed from threereallotments. All of themwere
carried out in the north of Drenthe in the same kind of
landscape, but in different periods. These three
reallotments give a view on the history of the way in
whichlandscapeplanningwasdeveloppedinDrenthe.
First example is Peize-Bunne, which was voted for in
7
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1956.It wasn't really areallotment, but a consoladation.
The agrarian sector was after gaining more productive
land, so a great area with peat soils was reclaimed: The
Bunnerveen. Peize-Bunne is typical for the fifties when
landscape planning was unknown and unloved. In the
procedure of reallotment, landscape planning was only
called in attheend when all theimportant decisions had
alreadybeenmade.Landscapeplanningcouldnotbringin
avision for theentirelandscape but wasonly allowed to
makeaplan for trees andhedgerowsontheroadsides.In
discussions with the landsurveyors, while they were
tracing outthenewroads,DeVroomecouldrefine these
traces,butthiswasnotapartoftheformalprocedure.
Thereallotment Peizermade was carried out in the early
sixties. The landscape consists of brookbasins and the
gradientsfrom brookstothehighergrounds.Theagrarian
sectorcouldnot reclaimmoregroundsbecauseofadegree
bythegovernment.Therefore thelandthatwasalreadyin
agrarian use should be made more productive. In the
Consoladation Lawof 1954hasbeenputdown that,apart
from aplanforroadsandwaterways,there shouldbeone
for the landscape as well. Despite of this law
landscape-plans could not have a great influence. The
future oftheelementsontheplanforPeizermadethatwere
notconnectedtoroadsorwaterwayswerenotguaranteed.
WhenthereallotmentVrieswascarriedoutDeVroomehad
worked out a concept for the entire landscape. Through
diplomacyhegotenoughsupporttomakeStaatsbosbeheer
take the responsibility for all the elements on the
landscapeplan thatnootherpersonororganisationwanted,
thismadeitpossibletoform alandscapeplan thatwasnot
onlyconnectedwithroadsandwaterways.Itwaspossible
tobuildupaplanthattooktheentirelandscapeinvision.
This does not mean that landscape planning now got
everything it wanted. The agrarian sector stayed the
strongest.
Still,DeVroome'sconceptisvisibleinthelandscape after
thereallotment.Itstartsatplaceswerepeoplelive,feeland
gothroughthelandscape:thevillagesandfarmhouses,and
the roads and waterways to the surrounding landscape.
Partsof thelandscape aresimilarin geomorfological and
antropogenical structure. These landscape-units have a
typical architectural approach in the concept that makes
8
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these units recognisable.This approach never becomesa
recipe, because every part keeps its own identity in the
details of the plan. In the concept the units and their
approach are inspired by the landscape of the
"esdorpen-culture"inancient ages.Thatmakesitpossible
totakestillexistingelementsofthoseagesasapartofthe
landscape-plan. New and old elements unite and theold
landscapelivesintheonethatismadesuitablefortheway
in which people use the land in our times. In later
reallotmentsthisconceptisusedinasimilarway.
ThisinvestigationpointsoutthatDeVroometakeshistask
asa synthesizingone, allthough in theformal procedures
he was expected to care for just one sector: forests and
plantations. Also is found out that the making or the
keeping of thelandscape is not really adilemma for De
Vroome. He doesn't want to create a new landscape.
Beingcreativeinthelandscapeisinhisopinion:searching
for the way in which operations in the landscape can
becomepartoftheentirelandscape.

DeverzorgingvanhetlandschapinDrenthe
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Introductie
"Als ik een afspraak maak met iemand die ik nog nooit
ontmoet heb,ben ik teherkennen aan een opgerolde kaart
ondermijn arm."
Toen deheerH.W.deVroomemeophaaldevan het station
begon het gelijk al. In de auto vertelde hij over de
geschiedenis van Assen. Overdeligging van Assen inhet
landschap. Over de Drentse Hoofdvaart en waar die
vandaan kwam.Hij hadveel tevertellen,enhijvondin mij
eenleergierigeluisteraar. HeteerstegesprekbijdeheerDe
Vroome thuisverliep goed. In detrein naar huis,luisterde
ik stukken van de cassettebandjes af waarop ons gesprek
van die middag was opgenomen. Later kwam ik erachter
dat alles wat hij zegt een betekenis heeft. Hij zegt niets
zomaar.
In de lente van 1986 zette Ir M.C. van den Berg, hoofd
van de hoofdafdeling Landschapsbouw van de
Dorsch-kamp, mij op het spoor van H.W. de Vroome, die
hij alscollega bij hetStaatsbosbeheer hadlerenkennen. Hij
verwachtte dat een studie naardeopvattingen en het werk
van DeVroome een waardevolle bijdrage zou zijn aanhet
onderzoek dat onder het thema 'theorie en praktijk van
Landschapsbouw' werd verricht. Later vertelde hij mij
*Ditverhaalkwamuit: over een verhaal* dat hij had voorgelezen op de laatste
Leeuw,CA.de, 1978. bijeenkomst van consulenten landschapsbouw van het
Mythen alswegwijzers.SBB waarop DeVroome alsconsulent aanwezig was.Het
VanGorcum,Assen. verhaalhandelde overeen groep mensen dieop zoek gaan
naar het werk en de beweegredenen van een tuinarchitect
uitdeoudheid. Candidus heette die.Ze gingen op zoeken
ze vonden wel het een en ander. Enkele schetsen,
beschrijvingen door Candidus zelf of door de trotse
bezittersvandetuin.Maarwatnuechtdedrijfveren waren
van die man, wat hem echt bezig heeft gehouden, daar
konden zegeen greep opkrijgen. Watvoelde Candidusals
hij in de zon stond in z'n tuin, terwijl de vogels floten en
de bloemen geurden. Misschien speelde zijn zoontje, ik
weetnietof Candiduseen zoon heeft gehad,maarlatenwe
dateven aannemen,welindietuinmet eenbal,diemidden
tussendebloemen viel.Kwam Candidusweleensindelen
van het land waar mensenhanden de natuur nog niet in
toom hielden, maar waar de wind door de bomen van het
woud ging,waar wilde dieren heersten? Of waar de maan
een wittestreeptrokover het watervan derivierdatzacht
naar zee kabbelde of woest het aangrenzende land
11

DeverzorgingvanhetlandschapinDrenthe

overspoelde?HoordehijoverPompeii?
Zozagikditonderzoekalseenspeurtocht.Ikbenopzoek
gegaan naar het werk van een van de pioniers van de
landschapsverzorging en landschapsbouw in Nederland.
Watwarenzijnopvattingen,ofwatwaszijnfilosofie? Hoe
dacht hij over natuur,overlandschap,overmensen?Wat
zaghijalszijntaak?Wantdathadikalvernomen,dathet
eenmanisdiebijzonder begaanismethetlandschap.Met
namehetlandschapvanDrenthe.Watvoorplannenmaakte
hij en wat is ervan zijn werk terug tevinden? Alsje nu
doorhetDrentselandschaprijdtkunjedanervarendatdaar
specialezorgisbesteedaanhetlandschap?
Onder de stimulerende begeleiding van Martin van den
ToornenKlaasdePoelhebiktweejaaraanditonderzoek
mogenbesteden.Ikdeeldehetgrootstedeelvandietijdeen
kamer op de Dorschkamp met Rik de Visser. Al die tijd
zijn wij in één lange dialoog geweest die veel aan dit
onderzoekheeft bijgedragen.
Ik hoop dat dit onderzoek het begrip voor de verzorging
vanhetlandschapzalbevorderenenbijzaldragenaaneen
verantwoorde ontwikkeling van het landschap in de
toekomst.Hetisdebedoelingdatditrapportzijnplaatszal
krijgen in de discussie tussen landbouwvertegenwoordigers,natuurbeheerdersenlandschapsarchitecten.
Ik wil hier iedereen bedanken die mij op één of andere
manier bij dit werk heeft geholpen. Boven aldank ik de
heer De Vroome zelf. Deze twee jaar waren zeer
inspirerend voor mij.Ik zal trachten in detoekomst mijn
bijdrage te leveren aan een goede verzorging van het
landschap.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat in Drenthe de
invloed van Landschapsverzorging en Landschapsbouw
grootisgeweestindeafgelopen veertigjaar.Hetnieuwein
het landschap is één geworden met het oude landschap.
Hiervoor isveelwerknodig geweest. Demensen diehet
meesteprofijt hiervanhebbenzullenechteramperervaren
datdatzoveelwerkisgeweest.Datzijndemensendie,als
zein hetDrentselandschap zijn,denken: "Gut,watishet
aardighier."
HenkvanBlerck
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1.1. Kader waarin dit project plaatsvond
Dit project is onderdeel van de groep projecten met als
gemeenschappelijk thema: Theorie en praktijk van de
landschapsbouw.Indezeprojecten vindtdocumentatieen
analyse plaats van opvattingen en werkwijzen binnen
landschapsbouw, en van de resultaten van landschapsbouw.Hierbij komt het landschapsbouwkundig werkaan
deordedatindepolders,inhetDeltagebied,in stedelijke
gebieden,inhetkadervanruilverkavelingen, inhetkader
van de landschappelijke begeleiding van rijkswegen en
-kanalen verricht is. Doel van deze projecten is het
verzamelenvanmateriaaldateenbasismoet vormenvoor
eentheoretischkadertenbehoevevandepraktijk.
Indiepraktijk ontbreektmeestal demogelijkheid omvan
ervaringen, vaak door individuen opgedaan, te leren.
Daaromis,naasthetanalyserenvanplantekeningen enhet
uiteindelijke resultaat van plannen in het landschap, het
interviewenvandieindividueneenbelangrijke basisvoor
dezeonderzoeksprojecten. Inhetonderhavigeonderzoek
staathetwerkvaning.H.W.deVroomecentraal.
Het moge duidelijk zijn dat in de praktijk van
landschaps-verzorging en landschapsbouw een ruime
ervaringisopgedaan.Ditproject kanertoebijdragen dat
dieopgedanekennisnietverdwijnt ophetmomentdatde
personen die die kennis hebben ontwikkeld de
pensioengerechtigdeleeftijd bereiken.Deontwikkelingvan
een theorie voor landschapsbouw moet mede gebaseerd
zijn op die praktijk-ervaring: het wiel hoeft niet altijd
opnieuwuitgevondenteworden.
1.2. Doel van het project
Dit project heeft als doel het werk en de opvattingen te
beschrijven van H.W. de Vroome. De Vroome was van
1948tot 1984medewerkervandeAfdeling Landschapsverzorging, laterhetdienstvak Landschapsbouw, vanhet
Staatsbosbeheer. Hij heeft een belangrijke invloed gehad
opdemanierwaarophetlandschapvanDrenthezichheeft
ontwikkeld. Aandehandvanuitgevoerdeplannen wordt
getracht te beschrijven welke aspecten hierbij een rol
speelden en welke ontwikkeling zich in de loop der tijd
heeftvoorgedaaninzijn vakuitoefening.
14
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1.3. Karakter van deze studie
Er kunnen verschillende vormen van onderzoek worden
onderscheiden. In het Engels zijn er ook twee woorden
voor het Nederlandse woord onderzoek: investigation en
research. Hethangtvan hetonderwerp van studie af welke
vormvan onderzoek geschiktis.
Inhet "research-onderzoek" wilmenkennisvergaren door
middel van experimenten waarin een aspect of onderdeel
van dewerkelijkheid wordt nagebootst. Die experimenten
moeten een hypothese over hoedewerkelijkheid inelkaar
zit toetsen. Is de uitkomst van het experiment een
bevestiging van die hypothese en is het experiment
herhaalbaarmetdezelfde uitkomstdanwordtdehypothese
verheven totkennisoverde werkelijkheid.
In het "investigate-onderzoek" gaat men meer op een
beschouwende manier te werk. Men verzamelt allerlei
informatie overeenonderwerp enprobeert daar verbanden
in te ontdekken. Het isniet zozeer gericht opkennis over
delen van hettotaal maarmeer opinzicht inhet geheel.In
de Nederlandse taal is het onderscheid tussen die twee
soorten onderzoek heel onduidelijk. Het inzicht van een
vakman wordt bijvoorbeeld omschreven met het woord
ambachtskennis.
Het zal duidelijk zijn dat beide soorten onderzoek andere
methodieken, instrumentaria en beoordelingscriteria met
zich mee brengen. Het verzamelen van informatie over
iemand's ambachtskennis en het inzichtelijk maken van
zijn of haarvakmanschap iseen onderwerp datnietopeen
"research-manier" benaderd kan worden. Het onderwerp
van deze studie over het werk en de opvattingen van een
landschapsarchitect is er zo een. In dit project is daarom
vooreen beschouwende onderzoeksvorm gekozen.

1.4. Probleemstelling en onderzoeksvragen
Deprobleemstellingvoorditonderzoek isalsvolgt:
Hoe heeft H.W. de Vroome vorm gegeven aan het
landschapvanDrenthe?
Wat zijn de opvattingen van H.W. de Vroome en hoe is
zijn werk alslandschapsbouwer te karakteriseren?

15
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1.5. Gebruikte theorie en begrippen
Voordat menop speurtocht gaatnaardeopvattingen en het
werk van iemand die aan het landschap heeft vorm
gegeven moet men eerst weten wat de begrippen vorm en
landschap inhouden. Vandaar dat in dit hoofdstuk wordt
ingegaan opeen aantal begrippen.
Landschap
Dat is geen eenduidig begrip. Sommigen denken bij het
woord landschap zelfs eerst aan een bepaald genre in de
schilderkunst. Het schilderen van een landschap levert
immers een beeld van een landschap op dat ook weer een
landschap wordt genoemd, maar dat is dan een
twee-dimensionaal iets,terwijlje doorhet landschap waar
een landschapsarchitect zich mee bezig houdt heen kunt
lopen.Jekunt indatlandschap zijn.
Als men het over het landschap heeft waar de landschapsarchitect aanvorm geeft, zijn ernogheelveel visies
mogelijk op het landschap en wat haar aard is. Later in
dezeparagraaf komen driehoudingen opdenatuur aan de
orde. Daarblijken ook verschillende visies opde aard van
hetlandschap uittevolgen.
In sommige visies heeft de nadruk dat het landschap de
belevingswereld van mensen is. In andere visies is het
landschap eenverzameling vanproduktiefactoren. In weer
andere visies is het landschap een ecologisch, of
bio-energetisch systeem.
Het landschap isinieder gevalinontwikkeling enis altijd
in ontwikkeling geweest. Die ontwikkeling vindt plaats
door processen in de abiotische onderdelen van het
landschap, door biotische processen en door processen in
de manier waarop mensen in een samenleving met hun
omgeving omgaan.
De processen in het niet-levende deel van onze wereld
spelen vaak over een lange tijd, zoals de geologische
processen tijdens de ijstijden. De stuwwallen ontstonden
bijvoorbeeld doordat gigantische gletsjers vanuit het
noorden langzaam over ons land schoven. De stuwwallen
en valleien, resten van de uitschuring en opstuwing door
die enorme hoeveelheid ijs, zijn zoveel duizenden jaren
later structurerende elementen in het landschap. Rivieren
verleggen steeds weer hun loop en in een proces van vele
eeuwen ontstaat een estuarium alshetwestelijke deel van
ons land. Processen als bodemvorming en veenvorming
beslaan vele mensenlevens. En aldie tijd zoekt het water
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een weg over het land, in de bodem en door de diepe
ondergrond.
De processen in de levende delen van de wereld passen
zich aan aan dieprocessen in de niet-levende delenvan
onzewereld.Daarnaastpassendebiotischeprocessenzich
aan aan de manier waarop mensen de grond gebruiken.
Mensen beïnvloeden door demanier waarop zedegrond
gebruikendevoorwaardenwaaronderplantenendierenin
onderlingesamenhangkunnenleven.Mensenkunnenzelfs
bouwen aan ontwikkeling van natuur. Zekunnen ervoor
zorgendatnaastplekkeninhetlandschapdiemetnameop
produktie en distributie van consumptiegoederen gericht
zijn, ookplaatsen in het landschap gereserveerd worden
waardenatuurmeerderuimtekrijgtomhaareigengangte
gaan.
Mensen willen overleven. De voorwaarden daarvoor
vinden ze in het landschap, of ze zorgen ervoor dat die
voorwaarden in het landschap verwezenlijkt worden.In
verschillende culturen, metverschillende technologische
ontwikkeling enverschillende ethiek, grijpen mensenop
een anderemanierinhunomgeving in.Tezamenmetde
reedsaanwezigeverschilleninhetlandschaplevertdatzich
verschillendontwikkelende landschappen op.Omdekost
teverdienen nemenmensen hunomgevingincultuur.Dit
gebeurt in een bepaalde samenlevingsorganisatie. Hetis
eendeelvandeaardvanhetlandschapdatdeontwikkeling
ervan bepaald wordt door de manier waarop mensen in
hun maatschappelijke organisatie met hun omgeving
omgaan.
Vorm
Hetwoord"vorm"iseenmoeilijk begrip.Vaakdenktmen
ineersteinstantiealleenaanietsalseencirkel,eenvierkant
of een bol.Maar een muziekstuk heeft ookeen vormen
eenideekanookvormkrijgen.
Bij nadere beschouwing kunnen drie aspecten aan een
vormworden onderscheiden.Ten eerstedatdeelvaneen
objectdatdirectmetdezintuigenwordtwaargenomen.Ten
tweede is de aard van het materiaal waaruit het object
bestaateenbelangrijk aspectvandevormvandatobject.
Het derde aspect is de band die de waarnemer met het
object heeft.
Vormgeven
Aandemanierwaaropeenvormervarenwordtzittendus
drie aspecten. Ergens vorm aan geven is nog iets heel
17
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anders. Aan het begin van een vormgevingsproces is die
vorm er nog niet. Maar aan de hand van de drie aspecten
die aan een vorm kunnen worden onderscheiden kan wel
een indruk gegeven worden over de manier waarop een
vormgevingsproces verloopt.
De vormgever probeert allereerst duidelijk te krijgen wat
hij of zij vorm moet geven. Wat is het idee dat vorm
gegeven moet worden? Is het een kast waar dingen in
opgeborgen moeten worden en die tevens in het interieur
moet passen? Of is het een ideaal, bijvoorbeeld het recht
voor iedere mens om zich naar eigen geweten te
ont-plooien? Of is het een landschap dat op een
verantwoordemaniereenvormmoetkrijgen diegeschikt is
voordeze tijd?
Dit idee dat vorm gegeven moet worden is te vergelijken
met het derde aspect van de vorm: de band die de
waarnemer methet object heeft. Dewaarnemer ervaart dit
aspectvaneenvorm,terwijl devormgever erjuistvoorwil
zorgendatditaspecteenvorm krijgt.
Als men een idee wil vormgeven moet men rekening
houden met de aard van het materiaal waar men mee
werkt.Deaardvanhetmateriaal bepaalt demanier waarop
een vorm wordt waargenomen en het stelt voorwaarden
aan de wijze waarop er met dat materiaal vorm gegeven
kan worden. Met iedere soort verf moet je weer anders
werken.Metklei gaje andersomdanmetsteen ofmet was
of met brons. Met gewapend beton bouw je anders dan
metbakstenen.Eenchoreograaf moetrekeninghouden met
de bewegingen die dansers kunnen maken en met het feit
dathetmensen zijn die gevoelens hebben.De aardvan het
materiaal waaruit een landschap bestaat is net als in een
choreografie eenheelbijzondere. Vooreen grootdeel leeft
ditmateriaalenerlevenmensenin.
Als derde aspectvan hetvormgeven iste onderscheiden :
de concrete middelen die een vormgever tot beschikking
heeft. Metkleurvlakken enlijnen in eencompositieophet
doek maakt men een schilderij. Door het combineren van
verticale vlakken (muren) met horizontale, of schuine
vlakken (vloeren en daken),waarin ruimtevoor deuren is
opengelaten en trappen zijn gemaakt, geeft men concreet
vorm aan een huis.Met deopeenvolging van bewegingen
maaktmen een choreografie.
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Ontwerpen
Hetisbelangrijk ineen studiealsdezedatvanbegrippen
dievoorvelen synoniemen lijken te zijn duidelijk wordt
omschrevenhoezeindebetreffende studiezijngebruikt.
Voorbeeldenvanschijnbare synoniemenzijn debegrippen
vormgeven en ontwerpen. In deze studie worden die
begrippenalletweegebruikt.Vormgevenishiervoorreeds
omschreven. Onderontwerpen wordt hetprocesverstaan
waaringezochtwordtnaardevorm.Hetiseenprocesdat
bestaatuitintuïtief "vallenenopstaan"gecombineerdmet
logischredeneren,programma'svaneisenduidelijkmaken
enkijkenwatdaaruitvolgtvoordeuiteindelijkevorm.Het
resultaat van dat zoeken is een ontwerp. Een ontwerp is
eenbewustvormgegeven object
Architectuur
Van Dale geeft vier betekenissen van het woord
architectuur.Teneersteishet"bouwkunst,dekunstende
leervanhetontwerpenenuitvoerenvanbouwwerken".Dit
betreft dus het handelend, bouwend bezig zijn van
mensen. Men denkt dan meestal alleen aan gebouwen,
huizenofkerkenenz.,maarvoorlandschapsarchitecten is
hetlandschapookeenbouwwerk.
Ten tweede is architectuur een bouwstijl, een wijze van
bouwen vanuit bepaalde karakteristieke principes die
va-ker wordt toegepast. Ten derde betekent het "bouw,
constructie". Ten vierde kan men er het "bouwsel,
bouwwerk"zelfmeebedoelen.
Van Dale noemt niet deruimtelijkheid van architectuur.
Over het algemeen verstaat men er echter toch het
ruimtelijk bouwenonder.
De architectuur van een landschap
Wanneer in deze studie het begrip "architectuur vaneen
landschap"wordtgebruikt,danwordthiermeegedoeldop
deconstructie van het landschap. De manier waarop het
landschapruimtelijk isopgebouwd.
Vormgeven aan een landschap: landschapsarchitectuur
Bij het gebruik van het begrip "landschapsarchitectuur"
wordt met name gedoeld op het handelend, ontwerpend
bezig zijn met het landschap. Het is bewust werken aan
eenbepaalderuimtelijke opbouw.Landschapsarchitectuur
wordt in deze studie omschreven als de concrete
compositievanlandschapselementeninderuimte.
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Landschapiseenbijzonder objectomvormtegeven.Het
vormgeven aan een landschap is zeer complex. Het is
andersdanhetmakenvaneenschilderij ofhetmakenvan
eenbeelduitsteenofinbrons.Tenminsteindiezindater
veel meer zaken zijn waar de vormgever niet als enige
invloedopheeft. Hetvormgevenaaneenlandschapisdeel
vaneenmaatschappelijk proces.Indatprocesspelenvele
mensen, instanties en belangen een rol. De
landschaps-architectishierdoorsterkgebondenwat betreft
middelen om zijn ideeën vorm te geven. In dit
maatschappelijk proces zijn regels en wetten ontwikkeld
waarinhetwerkvaneenlandschapsarchitect eenwettelijke
basisenbeschermingvindt.
Deaardvan hetlandschap alsmateriaal ommeevormte
geven is daarnaast bijzonder omdat het landschap
natuurlijke aspecten heeft. Hierover meer bij de
behandelingvanhetbegrip"natuur".
Middelen om vorm aan het landschap te geven
Alsconcretevormgevingsmiddelen wordenindezestudie
onderscheiden: diplomatieke middelen, procedurele
mid-delenenlandschapsarchitectonische middelen.Ditis
wellicht niet voor iedereen zo'n logisch rijtje, maar het
volgt uit de visie van De Vroome op de aard van het
landschap.Hierovermeerinhoofdstuk 2.
Diplomatieke middelen
Met onderhandelen, praten, discussiëren, voorlichting
geven en contacten onderhouden kan men invloed
uitoefenen opdeontwikkelingvanhetlandschap.Alwas
het maar om goede voorwaarden te stimuleren door
"goodwill" ofombegriptekweken.

Dekoffermetmiddelendie
delandschapsarchitectter
beschikkingstaanomaan
landschapsbouwtedoen.
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Procedurele middelen
Veranderingen in het landschap zijn vaak hetgevolgvan
processen in de maatschappij. De manier waarop die
veranderingenplaatsvindenwordtgeregeldinprocedures.
Ominvloed tekunnenhebbenopdeveranderingen inhet
landschap is het vaak nodig dat de mogelijkheden tot
beïnvloeding in deprocedures zijn vastgelegd. Hiervoor
zijnwettennodigenprincipe-uitspraken vaninstantiesdie
eenrolspelenindeprocedures.
Landschapsarchitectonische middelen
Deeerderbesproken middelen zijn niettyperendvoorhet
werk van een landschapsbouwer. Die middelen zijn wel
heel belangrijk maar ook in andere beroepen zijn
procedurele middelen en diplomatie nodig. Waar een
landschapsbouwer zichdooronderscheidt isdathij of zij
architectonisch met het landschap omgaat. Een
landschapsbouwer wileen ruimtelijk geheel maken.Een
landschapsarchitect kan een beeld scheppen van een
landschap daternog niet zois,maar erwelkankomen,
een beeldvan hoeeen landschapkanveranderen. Zokan
een vernieuwd landschap ontstaan met, ondanks allerlei
ingrepeninhetbestaande landschap,een eigen identiteit,
waarin mensen hun plek en hun weg kunnen vinden.
Hiervoor is een duidelijke ruimtelijke samenhang nodig
tussenallerleiplekkenmeteeneigenuiterlijk.
Wat zijn nu de ruimtelijke middelen om dat ruimtelijk
geheel mee vorm te geven? Dat kunnen allerlei
beplan-tingen zijn,maarookbebouwingen alsboerderijen.
Datkunnen de wegen zijn maar ook de waterlopen.Dat
kunnen allerlei elementen zijn diereeds inhet landschap
aanwezig zijn zoals geomorfologische gegevenheden,
maarookcultuurhistorischeennatuurhistorischerelicten.
Natuur
•ZieBoerwinkel,H.WJ., 1°de omgevingspsychologie en de cultuurpsychologie*
l986.Cultuur, wordenvaakdriehoudingenvanmensentenopzichtevan
psychologie, fe natuuronderscheiden.Vanuitdiehoudingenkijktmen
omgevings-vormgevingen o o l.c ^
, ^ • i_ i •, .
T J
zelfoverstijging.
tegen de natuur m het landschap aan. In
de eerste
Wageningen:Boerwinkel, houdingwordtnatuur gezien alsietsoppermachtigs.Met
436p.. zo'n houding voelt men zich overgeleverd aan de
wille-keurvandekrachtenindenatuur.
Eentweedehoudingtenopzichtevandenatuurisdatmen
de natuur ziet als analyseerbare en volledig beheersbare
processenindeomgeving.Dieomgevingiseromgebruikt
te worden. Hiertoe kunnen natuurlijke processen nuttig
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gemaakt worden door ze naar eigen inzicht te sturen. Het
enige wat er, gezien vanuit deze houding, nodig is is
genoegkennisoverdienatuurlijke processen.
Erwordt ooknog een derdehouding onderscheiden. Deze
houding is gebaseerd op het uitgangspunt dat de natuur
nooit volledig analyseerbaar is.En wel om twee redenen.
Ten eerste isdienatuur oneindig ingewikkeld, zodat nooit
allekennis teverzamelen is.Ten tweede omdat het toeval
in de natuur op ieder moment in de processen een
onvoorspelbaarheid inbrengt.
Tegelijkertijd ziet men in dat men wel de natuur kan
beïnvloeden en zelfs vernietigen. Men gelooft daarbij dat
vernietiging van denatuur ookvernietiging van het eigen
leven betekent. Hieruit volgt een verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur.
Dehoudingvan devormgever ten opzichtevan de natuur
kan sterkbepalend zijnvoordemanierwaarophijof zijhet
vormgeven aanhetlandschap benadert.

1.6. Werkwijze in het onderzoek
In dit project zîjn de opvattingen en het werk van een
landschapsbouwer in beschouwing genomen. In deze
studie wordtlandschapsbouw gezien alseen vormgevende
activiteit. Kenmerkend voor deze studie isdaarom dat het
vormgeven centraal staat.Nietalleendeconcreteresultaten
zijn daarom onderzoeksobject geweest, maar met name
ookdeachterliggende opvattingen endewerkwijze van de
ontwerper. Dit is de reden dat interviews met de
vormgever belangrijk zijn in de onderzoeksmethodiek die
in dit project is toegepast.* Dit geldt met name voor het
deeldatingaatopdeopvattingen van DeVroome.
Gekoppeld aan deinterviewsmaar zoveel mogelijk vanuit
een onafhankelijke positie werd een aanpak voor de
plananalyses ontwikkeld. Dezeaanpak isgebaseerd op de
theorie en begrippen die in §1.5.van deze beschouwing
werden toegelicht. Bij de analyses van plannen zijn
literatuur,landschapsanalyse,plankaarten enhet landschap
zelf de bronnen.
In een studie als deze is het beter niet te spreken van
conclusies uit het onderzoek. Beter is het duidelijk de
bevindingen van deze beschouwing onder woorden te
brengen en aanzetten te geven voor een voortgaande
discussie overhetvakgebied landschapsbouw.
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1.7. Opzet van deze beschouwing
a.Inleiding
Inleidend hoofdstuk overhetkader waarin hetonderzoek
plaatsvond, hetdoelvan het project, de probleemstelling
en onderzoeksvragen, verduidelijking van de gebruikte
begrippen en theorie, werkwijze en opzet van het
document.
b.Opvattingen
InHoofdstuk 2volgteenbeschrijving vande filosofische
uitgangspunten van De Vroome, zijn visie op het
landschap en de middelen die hij wil gebruiken. Deze
beschrijving is gemaakt op grond van een persoonlijke
indruk verkregen uit gesprekken met De Vroome. Ze
vormteeninleidingvoordeplananalyses.
c.Werk
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komt het werk van De
Vroome aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een indruk van
waarhijaanheeft gewerktenwanneer.Tevenswordteen
kortetoelichtingophetlandschapvanDrenthegegeven.In
dathoofdstuk wordttevensdemotivatiegegevenvoorde
keuzevan dedrie landinrichtingsprojecten die in dedrie
daaropvolgendehoofdstukken wordenbehandeld.
d.Bevindingeninhetproject
In hoofdstuk 7 komt aan de orde wat op grond van het
verkregen inzicht in de opvattingen en de analyses van
plannen geconcludeerdkanwordenoverdewijze waarop
DeVroomeaanlandschapsbouwheeft gedaan.
e.Vervolg
Als afsluiting wordt de huidige praktijk van
landschapsbouw terdiscussie gesteld naaraanleidingvan
debevindingeninditonderzoek.
Aan deze beschouwing zijn ook enkele bijlages
toegevoegd: een lijst van projecten, een lijst van
publikaties, eenliteratuurlijst, een samenvatting en een
summary.
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"Hetiseengrootgegevendatjeditwerk
magdoen.Datje betrokkenbentbijhet
landschap.Hetiseenprachtigvak.Jewerkt
metlevendematerialenenjezietresultaten.
Jebentmaatschappelijkbezigwantnaeen
paarjaargenietmenervan.
Jekuntmetlevendmateriaalinhoudgeven
aanwatonzedagelijkseomgeving is, het
milieuwaarinwijleven, werken,genieten.
Benijdenswaardigtoch?"

2.1.Inleiding
2.2.Filosofie envisieophetlandschap
-Visieophetlandschap:hetlandschapiseenverhaal
-Natuurbelevingenoverwegingenoverdeecologievanhet
landschap
-Fascinatievoordehistorievanhetcultuurlandschap
-Onzekerheid
-Terughoudendheid
-Verfijning, zorg
-Meedenkenmetdeingreep
-"Omgaanmetlandschapisomgaanmetmensen."
-Recreatie
-"Lelijkisalsallesopallesgaatlijken."
2.3.Middelen
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2.1. Inleiding
In deze studie worden als uitgangspunten voor het
vormgeven aan het landschap in het kader van
landschapsbouw onderscheiden:
-filosofische overwegingen endevisieophet landschap
-demiddelen diedevormgever wil gebruiken

2.2. Filosofie en visie op het landschap
Iemands ideeën beschrijven is erg moeilijk. Het gevaar is
groot datje gaat "hinein interpretieren" of datje je laat
verleiden tot projectie van je eigen ideeën. De ideeën
beschrijven van iemand die veel ouder is en veel meer
levenservaring envakkennis heeft isdaarbij nogeens een
extrahachelijke zaak.
Daarom isinditproject aanditdeelvanhetonderzoek veel
aandacht besteed. Door een intensief contact tijdens een
twintigtalinterviews,waarvan demeesteinhetveld,iseen
redelijk beeld* ontstaan van de opvattingen van De
Vroome. Aan de hand van een aantal thema's wordt een
indruk gegeven van DeVroome'sideeën.
Visie op landschap: het landschap is een verhaal
In de visie van De Vroome is het landschap in de eerste
plaats de belevingswereld van mensen. Het landschap is
een verhaal. Een landschap kun je lezen, je kunt er naar
luisteren, je kunt een landschap ervaren. Je kunt er
wijsheid door opdoen. Mensen hebben er vroeger sporen
van wijsheid of onwijsheid achtergelaten. De oude
cultuurlandschappen kunnen bij aandachtige lezing een
diepgang bevatten zoalsdetragediesvan Shakespeare. Als
je er goed naar luistert is een landschap een symfonie. In
dezevisie kaneen landschap ook ontluisterd* worden. Dit
klinkt wellicht erg zweverig, maar de beleving van hun
omgeving door mensen is een psychologisch proces. En
depsychevanmensen werkt nietvolgensdewettenvan de
Aristoteliaanse logica.
HetlandschapisvoorDeVroomeeenverhaal.Datverhaal
begint bij dewoonplaatsen vanmensen en gaatvan daaruit
hun omgeving in. Aan een landschap vormgeven is in de
visievan DeVroome:indesamenhangvan elementen van
hetlandschapeenverhaalvertellen aandemensendieindit
landschap zijn enzich bewegen.
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*DoorDeVroomezelfen
doorenkelevanzijn
medewerkerswordtbeaamd
datindezebeschouwing op
eenaanvaardbarewijzeeen
indrukvanzijnopvattingen
wordtgegeven.
"Ja,hetlandschapisvoormijeen
verhaal.,eenlevendverhaal.Jemoet
uitkijkendathetlevennietuithet
landschapgaatonderhetijskoudemesvan
deanalyse. Wehebben hetgehadover
punt-enlijnvormigeelementenenmeer
vakjargon.Alsje hetlandschapzo
benadertwordtje betrokkenheid ermee
twijfelachtig."
*Inallerlei
plantoelichtin-gen
(bijvoorbeeldinhetrapport
voorderuilverkaveling
Vledder)komentermenals
"ontluisterdelandschappen"
voor.
"Inhetlandschapmoetje kunnenzien
waarietsaandehandis."
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De Vroome ziet het landschap als iets dat in ontwikkeling
is en altijd in ontwikkeling is geweest. Dat die
ontwikkeling verder gaat en verder moet gaan betekent
voor hem echter niet datje dan alles maar op elke manier
kunt doen in het landschap. Er zijn goede en slechte
manieren om met het landschap om te gaan. Het verhaal
van het landschap moet in iedere tijd opnieuw verteld
worden, maar blijft in grote lijnen hetzelfde verhaal. Hij
heeft het over de essentie van een landschap, over de
essentiële structuren inhetlandschap.Dieessentie uitzich
in de ruimtelijke samenhang van de elementen van het
landschap. Bij de essentie van een hoogveenlandschap
hoort een enorme openheid over het veen. Bij de essentie
van een esdorpenlandschap hoort een afwisseling in
besloten woongebieden metomsloten grotereruimten inde
buurt en grote openheid in heideveldruimten of
veldontginningsruimten. Zo heeft ieder landschap een
andere essentie. Door middel van het componeren van de
elementen ineen bepaalde samenhang inderuimte,ofdoor
het renoveren van een bestaande compositie, kan de
essentie van een landschap "leesbaar" blijven in de
belevingswereld van mensen. Waarschijnlijk is dat voor
DeVroome landschapsarchitectuur.

"Ecologieisdezorgvoorspecialesituaties
waarwereldenelkaarontmoeten,kijken
wat erindeomgevinggroeit, hoehet
historischgegroeidisendatvertaleninde
praktijk."
•HendrikCleijndertAzn
kwamgefortuneerdteruguit
IndiS. Hijwas tejongom
nietstedoen.Thijsseheeft
hemaangezetomzichte
gaaninzettenvoorde
natuurbescherming.Dit
heefthijmetvervegedaan.
Hijleverdezijnbijdrageaan
denatuurbeschermingals
diplomaatenals filosoof.
Zie:Gorter,H.P., Ruimte
voornatuur.Blz.287- 288.
Verenigingtotbehoudvan
Natuurmonumenten,
's-Graveland,1986.

Natuurbeleving, overwegingen over de ecologie
van het landschap
Maar het landschap is wel een bijzonder verhaal. Het
landschap en de mensen erin worden volgens De Vroome
doordenatuuroverkoepeld. Hetlandschap isnamelijk een
natuurlijk geheel.Hetlandschap wordtdoorDeVroomein
deeersteplaats gezien alsde "natuurruimte". En welinde
zin die Cleijndert er aan gaf, "...d.w.z ruimte, waar men
ademhaalt, dieper en voller dan op de straatsteenen
tusschen de huizenrijen mogelijk is" (Cleijndert, 1925,
blz.83). Het landschap is in De Vroome's visie de fysieke
verschijningsvorm van die natuurruimte. Dat landschap
moet je daarom ook als een samenhangend geheel
behandelen.Datisvoorwaardevoorhetverdergroeienvan
het landschap als één natuurlijk geheel. De plannen voor
verschillende gebieden moeten op elkaar aansluiten. Ze
moeten deel zijn van één groot totaalplan voor het hele
landschap. De Vroome had daarom een
landschapsstruc-tuurplan voor Drenthe in zijn hoofd
tijdens zijn verschillende werkzaamheden indieprovincie.
In eenvolgend hoofdstuk wordt dit alshetconceptvan De
Vroome toegelicht.
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In het landschap kunje door het met liefde bestuderen,
beluisteren en lezen ervan inzicht krijgen in levende
processen. Van die levende processen zijn mensen als
levende wezens afhankelijk. Hetisdusvan levensbelang
dat mensen zo verantwoord mogelijk met die levende
processen omgaan. Daarbij moeten zeterughoudend zijn
met hun ingrepen in dat landschap. De natuurlijke
systemeninhetlandschapherstellenzichlangzaamvaneen
misserdoor mensen. En wie zijn mensen omhetrecht te
hebbenomdenatuurnaarhunhandtezettenopeenmanier
dieonnodigingrijpendis.
Bepalendvoordemanier waaropDeVroome zijn beroep
heeft uitgeoefend isde manier waarop hij natuur beleeft.
Natuur is voor hem allesomvattend. Mensen kunnen de
natuur sterk bëinvloeden, en daaruit volgt een zware
verantwoordelijkheid van mensen voor de natuur, maar
steedszaldenatuurzijnwegweervinden. Ditisbepalend
voorDeVroome's visieopdeecologievanhetlandschap.
Hetonderzoeksveldvandelandschapsecologieheeftinde
laatste 20jaar een sterke groei gekend. Veel kennis over
hoe soorten in ecosystemen reageren is in die tijd
verzameld.Maaruitdiekennisvolgt nietmeteenookeen
ecologisch inzicht in het landschap. Dat inzicht heb je
nodigvoorje een plankuntmakenvoordeontwikkeling
van het landschap als geheel. Veel ervaring is
waarschijnlijk nodigomopeenzoverantwoord mogelijke
manier veranderingen in het grondgebruik een plaats te
geven in hetlandschap.Daarvoor moetje waarschijnlijk
jarenlang in het landschap zijn, zien hoe het landschap
zichontwikkeltenzienwatdeuitwerkingisvanbepaalde
ingrepen.
Depioniersvandelandschapsverzorging kwamen uitde
hoek van de natuurbescherming. Zij waren gedwongen
plannen te maken en hebben vanuit een gevoel voor de
opbouwvan hetlandschap ,voordeessentieervan ende
toenvoor handen zijnde plantensociologische kenniseen
ontwerpvisie ontwikkeld die rekening houdt met de
ecologievanhetlandschap.
Kenmerkendvoordievisieisdatwelwordtonderkenddat
de natuur zich volgens bepaalde successiereeksen
ontwikkelt, maar dat deze alleen achteraf aangetoond
kunnenworden.Denatuurneemthaarrechtenindatrecht
zit onvoorspelbaarheid en toeval. De natuur bevat
mysterie.Envoordatmysteriemoetmeneerbiedhebben.
Naaraanleidingvanallerleifactoren kandenatuurzichop
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verschillende manieren ontwikkelen. Dit betekent echter
nietdatdeprocessen indenatuurvolledig gedetermineerd
zijn. Er zijn allerlei momenten in die ontwikkelingen
waarop dezelfde factoren verschillende uitwerkingen
hebben. Het toeval beslistvaak. Met dieontwikkelingen is
het vaak als met een dubbeltje op zijn kant. Het kan
verschillende kanten opvallen zonder dat je kunt
achterhalenwaarom. Daarnaast zijn niet allekrachten inde
natuur bekend: daarom kan men nooit met alle factoren
rekening houden. Daarom blijven natuurlijke
ontwikkelingen mysterieuze aspecten houden, al weet je
nog zo veel over allerlei deelsystemen binnen de natuur.
De ontwerpvisie van De Vroome heeft op die manier een
visieopdenatuur als uitgangspunt.
Alsje met natuur gaat ontwerpen dan moetje in de visie
van De Vroome de natuur de ruimte geven en maar
afwachten wat er gebeurt. Mensen moeten juist nu die
natuur de ruimte geven, omdat tegenwoordig mensen in
staat zijn omdenatuurinhaarontwikkelingte beïnvloeden
op een manier die naar vernietiging van het aardse leven
kan leiden.Mensen moeten rekeninghouden metdenatuur
*Determtotaalbiotoopis omdat mensen "onderdeel zijn van een soort
opgetekend uitdemond totaalbiotoop"*. Van hetvoortleven van dat totaalbiotoop
vandeheerHoekstra.Deze zijn mensen afhankelijk. Menmoetervoor zorgen datdat
waszeerlange tijdDe
Vroome'sadjuncten totaalbiotoop van een zo hoog mogelijke kwaliteit is. De
rechterhand. achteruitgang in het aantal soorten planten en dieren is
volgens DeVroomedanooknietjammervoordie beestjes
en plantjes maar voor de mensen. Het zijn tekens van de
manier waaropmensen methun omgeving omgaan.
De Vroome gaatopeen bouwende manier met natuurom.
Deze bouwende manier is echter wel vol respect voor die
natuur. Inde landschapsplannen wordt de natuur alleenin
de hoofdstructuur geleid. Daarvoor worden beplantingen
aangebracht, daarvoor worden reservaten bepleit en
worden landschappen gerenoveerd. Daarbij hoort ook het
vrijstellen van gebieden van intensief landbouwkundig
gebruik. Bestaande natuurlijke elementen worden
opgenomen in die structuur en nieuwe natuurlijke
elementen worden aan die structuur gekoppeld. Hierdoor
wordt de ontwikkeling van natuur langs een structuur
geleid en daarna weer aan het toeval overgelaten. Bij de
analysesvandeplannen wordthieropdieperingegaan.
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Fascinatie voor de historie van het oude
cultuur-landschap
Een bijna mystieke fascinatie heeft De Vroome voor de
historie van het oude cultuurlandschap. Het landschap is
voor hem een onuitputtelijke bron van verhalen over de
mensen die er vroeger in geleefd hebben. Het landschap
verteltveelmaarroeptbijnaderebestudering steedsmeer
vragenop.Hoeleefden diemensen?Hoeontwikkelden zij
de vaak uitgekiende manieren waarop de grond werd
gebruikt?Watwarenhunbeweegredenen,waar geloofden
ze in? Zou op deze plek duizenden jaren geleden een
verliefd paar in de zon hebben gezeten? Waar komen
bepaalde namen vandaan? En wat is de historie van
sommige frappante hoogteverschillen in het landschap?
HoezagDrentheeruittoenhetnogvoorhetgrootstedeel
uitheibestond?
DeVroomeheeft eerbiedvoorhetgeen mensen inhunof
wijsheid ofonwijsheid hebbennagelateninhetlandschap.
Dieeerbieddaarvoorwordtnogeensversterktdoordatdie
nalatenschap doordenatuurisopgenomen in een levend
geheel: hetlandschap.
Onzekerheid
Hieropsluiteenvolgendpuntaandateenbelangrijk deelis
van de ideeën van De Vroome: onzekerheid. Er is voor
hemheelweinig zeker.Hij weetnietprecies hoemensen
vroegerleefden enhoewijszewaren.Hijweetniethoede
natuurwerkt,hoealdieecologischerelatiespreciesinhet
landschap liggen. Daaromishetookniet zekerwat erin
het landschap belangrijk is.Je weet niet wat er allemaal
nogvoorkrachteninonzeomgevingwerkenwaarmensen
geen weet van hebben: het zou best kunnen dat er
kabouters bestaan; de grootsheid van de natuur; de
weidsheidvanhetheelal.Mensenkunnennooitwetenwat
de gevolgen zijn van hun handelingen in hun omgeving.
Zo is De Vroome iemand met een bijna ongeëvenaard
inzicht in de ecologie van het landschap en tegelijkertijd
één van de meest onzekere mensen als het over de
ontwikkelingvandat landschapgaat.
Terughoudendheid
Vandaar datDeVroomeeen groteterughoudendheid wil
betrachten en bepleiten als hij meewerkt aan
herinrichtingen vandelenvanhetlandschap.Hijheeft als
uitgangspuntdatje bijna nietshoeft tedoeninhetbeheer
vanhetlandschap,datdenatuur zichzelf redt.Vanuitdat
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startpuntmoetjezeerzorgvuldighetlandschapbestuderen
enmetgevoeldatdoen waterwelmoetgebeuren omhet
landschapterenoveren zodathetverderzichzelf weerkan
redden ende natuur haarrechten weerkan nemen.Deze
houdingpasthijtoeophetbeheervanzowelbestaandeals
nieuw aan te planten beplantingselementen en op
landschapsreservaten. Deze houding is zelfs van
toepassingophetheleDrentselandschap.
Op de stelling dat het beste beheer niets doen is zijn
uitzonderingen. Voor natuurbeheer, met name waar het
gaat om heidevelden, heischrale graslanden, weiden en
hooilanden is uiteraard veel beheer nodig, omdat hetin
feite gaat om cultuurgronden die vroeger een onderdeel
uitmaakten van de agrarische bedrijfsvoering.
"Debouwersvandekathedralenende
schildersindemiddeleeuwenbleven
naamloos,maarzewarengeïnspireerden
hetwarenvakmensen!Zegeloofdeninhun
werk,ookalwarendaargeneratiesmee
bezig.Ikwilhiermeenietzeggendatwe
terugmoetennaar'demiddeleeuwen,maar
ookindezetijdisdieinspiratieendat
vakmanschap noodzakelijk."

Verfijning, zorg
Deze terughoudendheid gaat gepaard met een grotezorg
voorhetzichontwikkelendelandschapenverfijning inde
handelingen waarmee in die ontwikkeling wordt
ingegrepen. De Vroome kan zich heel kwaad maken als
bepaaldeingrepeninhetlandschapzonderdieaandachten
dat gevoel worden uitgevoerd. Men moet in zijn
overtuiging zorgvuldig zijn, dus kennis bezitten vanhet
landschap,creatiefzijn ènambachtelijk bezigzijn.
Meedenken met ingrepen
DatbetekentechternietdatDeVroomezichafwijzend en
defensief opstelt ten opzichte van ingrepen in het
landschap. Hij heeft zich altijd in principe meedenkend
opgesteldbijaanpassingenvanhetlandschap.Hijzegtook
dat hij in bepaalde gevallen een voorstander is van
ruilverkavelingen ofandererenovatiesvanhetlandschap.
Hetgaathemalleenomdemanierwaaropdieingrepenin
hetlandschapplaatsmoetenvinden.HierinisDeVroome
anders dan het prototype van de fanatieke
natuurbeschermer, die vaak tegen elk ingrijpen in het
landschapis.Hijzietelkeingreepookalseenmogelijkheid
omhetlandschapten goedeterenoveren,maardanmoet
aan de abiotische gegevens als bodem, reliëf en
waterhuishouding geen geweld worden aangedaan. De
Vroome had graag gezien dat er een speciaal instrument
was om een herinrichting van een landschap met als
hoofddoelstelling landschapsrenovatie, recreatie en
natuurbeheeruittevoeren.Maardatwas erinNederland
noueenmaalniet.Inderuilverkavelingsprocedures totnu
toewerdenlandbouwènlandschapnietopeenmildewijze
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alsgelijkwaardige partnersbehandeld. Naardemeningvan
DeVroomeisdateenvereisteom eengoedeinrichtingvan
hetlandschap mogelijk temaken.
"Omgaan met landschap is omgaan met mensen."
Dit is één van de stellingen van De Vroome. Aan deze
uitspraak zittentweekanten.
Ten eerste moet een landschapsarchitect met allerlei
mensen om kunnen gaan ombegrip en medewerking voor
zijn plannen te krijgen. Mensen die het ambtelijk beleid
bepalen, mensen in bestuursfuncties, boeren in een
ruilverkavelingsgebied, vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties, noem maar op, ze moeten
allemaal meewerken anders slaagt een landschapsarchitect
erniet in om zijn plannen uitgevoerd tekrijgen en op een
goedemanier beheerd te zien. DeVroome heeft altijd een
soort wantrouwen ten opzichte van iedereen die ingrepen
in het landschap voorstaat, maar ook met de tegenstander
moetje praten omietstebereiken.
Ten tweede wordt de ontwikkeling van het landschap
bepaald door de manier waarop mensen er in leven.
Mensen moeten verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor
hun omgeving. En ze moeten weten hoe het landschap in
elkaarzit.Daarommoetendiemensenweethebbenvan het
leven in het landschap, hoe planten en dieren in het
landschap datgene vinden wat ze nodig hebben om te
leven. Mensen moeten weten over hoe dat landschap
gegroeid is,hoe mensen ervroeger in gewoond hebben en
watje er nu nog van kunt zien. Daarom wil de Vroome
altijd zijn verhaaloverhetlandschap aanmensen vertellen.
Aan kinderen op een boomplantdag, aan
natuurbeschermers op een excursie, aan de gezinnen die
het dorp Orvelte bezoeken, aan jonge collega's die later
hunverhaal uitmoeten dragen, aan lezersvan bladen over
natuur en landschap. Illustratief inditverband ishet werk
dat De Vroome van 1946 tot en met 1948 heeft gedaan
voor de toenmalige Contactcommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming. Hij isdaar indienst getreden als
Propagandist voor de Natuur- en Landschapsbeschermingsgedachte. Ookinlaterepublikatiesklinkteen
educatieve houdingdoor.Datuitdragen vandie gedachteis
in de ogen van De Vroome dus een belangrijke
noodzakelijke taak voor de landschapsarchitect. Tijdens
zijn hele loopbaan isdit een belangrijk onderdeel van zijn
werkzaamheden geweest
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landschap.Gisteren,
vandaagenmorgen.
Staatsbosbeheer,1984.

Hoofdstuk2. Opvattingen vanH.W. de Vroome

Recreatie
Hiermee in verband staat ook zijn visie op recreatie inhet
landschap. Het woord recreatie is door H. Cleyndert Azn
(1880-1958) in Nederland geïntroduceerd. Hij achtte het
van levensbelang voor de gezonde ontwikkeling van
mensen dat er ruimte was, "natuurruimte", waar mensen
"kunnen ademhalen dieper dan op de straatsteenen en
tusschen huizenblokken mogelijk is". Opvallend is de
koppeling die gemaakt werd tussen de bescherming en de
belevingvan mensenvandie natuur.
De Vroome noemt zelf Cleijndert Azn als één van zijn
inspiratiebronnen. In zijn werk kunje zien dat hij sterke
aandacht heeft voorde mogelijkheid omde Natuurruimte
te beleven. Met name door het situeren enkortsluiten van
rondwandelingen van verschillende lengte vanuit de
dorpen. Deze rondwandelingen zijn dan ook nog eens zó
door het landschap gelegd dat ze de opbouw van het
landschap verduidelijken. Mensen zullen dit volgens De
Vroome meestal niet bewust ervaren, maar ze zullen wel
denken dat hetmooi isin Drenthe en andersdan in andere
landschappen.

Recreatieineenoudcultuulandschap.

"Tenslotte,wegeven demoed nietop.Er
zaleenblijvendedialoogmoetenplaats
vinden met de landbouwers en ikblijf
hopen,óók voor dekomende 25jaar, op
eengedifferentieerdlandschap waarniet
allesopallesgaat lijken.En,eenvoormij
essentiële toevoeging, dat in zon
landschapookplaats blijftvoor
biologischewaarden,zowelinhetkader
vaneenrentmeesterschapalszijndeeen
blijvendebronvaninspiratieen
levensvreugdevoortallozegebruikersvan
datlandschap."

"Lelijk is als alles op alles gaat lijken."
Datiederlandschap zijn eigenidentiteit heeft of zoumoeten
hebben is een uitwerking op een hoog schaalnivo van de
stelling dat het "lelijk is als alles op alles gaat lijken".
Landschapsarchitectuur in deze tijd is voor De Vroome
vechten tegen de nivellering die zich in de hele
maatschappij van de westerse wereld uit en ook in het
landschap is af te lezen. Nivellering van de verschillen
binnen en tussen landschappen zorgen ervoor dat het
landschap minder identiteit heeft voor mensen. Daardoor
zullen zeookminderverantwoordelijkheid voelenvoordat
landschap.Daardoor zaldeontwikkeling van hetlevenniet
beschermd worden door de mensen in het landschap.
Daarmee breekt men op den duur devoorwaarden af voor
het leven van mensen op deze aarde. En daarmee is het
verduidelijken van de opbouw van het landschap door de
verschillen in het landschap en de samenhangen erin
ervaarbaar te maken heel belangrijk werk voor een
propagandist
van
de
Natuuren
Landschaps-beschermingsgedachte.

DeVroomeineeninleidingopdestudiedagvan
hetNIROVmetalsthema:Functiescheiding:
detoekomstvanhetlandschap? 23-1-1985
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2.3. Middelen
De Vroome wil voor landschapsbouw drie soorten
middelen toepassen: diplomatieke middelen, procedurele
middelen en landschapsarchitectonische middelen. Op de
landschapsarchitectonische middelen wordt hier nader
ingegaan.
Landschapsarchitectonische

middelen

Diplomatieke en procedurele middelen zijn niet typerend
voor het werk van een landschapsbouwer. Die middelen
zijn wel heelbelangrijk maarookin andere beroepen zijn
procedurele middelen en diplomatie nodig. Waar een
landschapsbouwer zich door onderscheidt is dat hij of zij
architectonisch met het landschap omgaat. Een
landschapsarchitect kan eenruimtelijk geheel maken. Een
landschapsarchitect kan een beeld scheppen* van een
landschap dat er nog niet zó is, maar er wel kan komen:
een beeld van hoe een landschap kan veranderen. Zo kan
een vernieuwd landschap ontstaan met, ondanks allerlei
ingrepen in het bestaande landschap, een eigen identiteit,
waarin mensen zich een weg en een plek kunnen vinden.
Hiervoor is een duidelijke ruimtelijke samenhang nodig
tussen allerleiplekken meteeneigen uiterlijk.
Wat zijn nu de ruimtelijke middelen om dat ruimtelijk
geheel mee vorm te geven? Dat kunnen allerlei
beplantingen zijn, maarookbebouwingen als boerderijen.
Dat kunnen de wegen zijn maar ook de waterlopen. Dat
kunnen allerlei dingen zij die reeds in het landschap
aanwezig zijn, geomorfologische gegevenheden, maar ook
cultuurhistorische- en natuurhistorische relicten. Hudig
(1928)* geeft de volgende indeling in elementen van het
landschap:
A.Het geboomte
B. De wegen
-het profiel: breedte, verharding, berm, wegindeling,
sloten, hoogteligging
-beloop
-dijken
-spoorwegen
C.Het water
D.De nederzettingen
E.De architectuur
34

*Watbetrefthet
architectonischvormgeven
aanhetlandschapisNicode
Jongealtijdeengrote
inspiratiebronvoorDe
Vroomegeweest.

*Hudig, 1928
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OpaandringenvanDeVroomeisindezestudieeenandere
volgorde aangehouden bij de bespreking van
landschaps-plannen.Ditiseenvolgordediemeeraansluit
bij de manier waarop mensen het landschap ervaren. Hij
ziethetgeboomtebijvoorbeeld alseennadereinvullingvan
debasisgegevens,meerniet
Allereerst is voor hem "het abiotisch gegeven van de
oppervlaktevormen" belangrijk. Ten tweede het biotisch
gegeven: hoe ecosystemen reageren op de abiotische
gegevenheden en wat er in het bestaande landschap te
vinden isaanoudestructurenvandieecosystemen.
Voordeverdere benaderingwilhij uitgaanvandewijze
van occupatie van het landschap. Hiermee doelt hij
waarschijnlijk nietalleen opdeoccupatievanmensenuit
vervlogentijden,maarookophoemenseninalletijdenhet
landschapbenaderen:vanuithunwoonstee.
Alsvolgordestelthijvoor:
A.Devestigingsplaatsenvanmensen:denederzettingenen
deboerenerven.
B. Dewegen en het wegenpatroon. Dewegen verbinden
denederzettingen enzijn nodigvoordeingebruikneming
van het landschap en voor de relaties met verder weg
gelegengebieden.
C.Hetwateralszichtbaarelement,vroegermedebepalend
voorhetgeheleoccupatiepatroon.
D. De verdere invulling van de ruimte, zoals de
beplantingen.
Dearchitectuurheeft naarzijnmeningalleenindestaden
inbuitenplaatseneenrolgespeeld.
Verderishetfeit datdearchitectonische opbouwvanhet
landschap niet genoemd wordt een nadeel van de
opsomming van elementen zoals Hudig die geeft.
Architectuurwordtalleenopdebouwkunstbetrokken.Dit
terwijlhetlandschapookeenruimtelijk geheelis.Daarom
zal dit element apart moeten worden bekeken bij de
plananalyses.
Uitleggenwatarchitectuurnoueigenlijkis,ismeestalgeen
eenvoudigezaak.Weinigmensenhebbenooitgehoordvan
landschapsarchitectuur. Uitleggenwatdearchitectuurvan
hetlandschapisisdaaromhelemaal moeilijk. Wellichtis
het aan de hand van een aantal voorbeelden mogelijk
hieroverietsteverduidelijken.
Indepraktijkvandelandschapsverzorging zijn eenaantal
ruimtelijke beelden vaker in het landschap herkend of
herkenbaargemaakt.Hiertoe kunnenwordengerekend:de
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onbegrensde ruimte, losse elementen in de onbegrensde
ruimte, begrensde ruimtes, gelede ruimte, gedeelde ruimte
en de overdekte ruimte.
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Voorbeeldenvaneenonbegrensderuimtezijndewoestijn (links)endezee(rechts).Maarzezijnbijv.ookteherkenneninde
grotepolders,inweidselandschappenvanhetrivierengebied,inhoogveengebieden ofinuitgestrekteheidevelden.
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Boerenervenkunnenalslosseelementenindeopenruimtegesitueerdzijn.Zeliggendanals"eilandenvangroen"ineenzee
vanopen ruimte.

Degroteruimtekanopgedeeldzijninverschillenderuimtes(links) met"muren"vangroenofbebouwing.Ookkaneen
ruimtegeleedwordendoortransparanteschermenvanbijvoorbeeld populierenofdoorgroterelosseelementenindieruimte.
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Het geboomte
Aan het geboomte zitten verschillende kanten. De
toepassing van bepaalde boom- en struiksoorten in
bepaalde verhoudingen, het sortiment, is er één.
Plantverbanden enwijze vanplanten zijn ook belangrijk.
Hetbeheervanhetgeboomteinhetlandschapisweereen
apart verhaal. Daarnaast kan de architectuur van het
landschap,zoalshiervoor aleven aandeordekwam,met
geboomte beïnvloed worden. Van verschillende
verschijningsvormen van het geboomte worden, in het
kort, de architectonische toepassings-mogelijkheden
besproken.
-Solitaire bomen of kleine groepen bomen.
Solitairenzijngebondenaanplekkeninhetlandschap:een
tuintje,eenspecialeplaatslangseenweg,bijvoorbeeld bij
een steenofboomopdegrensvaneenmarke*.Vaakzijn
Een marke is het gebied
solitairen ook relicten van oude beplantingen in het
dat vanouds in gebruik
was van één
landschap,datkaneenrestantvaneenlaanzijn,dieverder
dorpsgemeenschap.
is gekapt, zijn of een relict uit een tijd waarin de grond
heelandersdoormensen werdgebruikt.Bijvoorbeeld een
oude eik in een gebied dat vroeger hei was en later is
ontgonnen. Deeikdieindehei stond staatnumiddenin
een landbouwperceel. Typerend voor solitairen isdatze
eenhistoriehebbenofsterkgekoppeldzijn aaneenplekin
de privé-sfeer. Dat is ook de reden dat De Vroome niet
vaak solitairen heeft opgenomen in zijn ontwerpen. Een
landschapsconsulent draagt zorgvoordevormgevingvan
de openbare ruimte in het landschap. Tuinen horen daar
meestalnietbijennieuwerelictenkunje nietontwerpen.
Erzijnechterwelbijzondereplekkenindeopenbareruimte
vanhetlandschapdieineenontwerpdoorhetplaatsenvan
een solitair extra aandacht kunnen krijgen. Eén linde bij
*Devermaarde archeoloog iederhunebed*bijvoorbeeld.
VanGiffen lietbijieder
-Solitaire struiken of kleine groepen struiken.
hunebeddathijonderzocht
Hiervoor
geldthetzelfde alsvoordesolitairebomen.
eenlindeplanten.
-Hagen. Vanouds een middel om terreinen mee af te
zonderen van hun omgeving. Wanneer de haag hogeris
danooghoogte isdieafzondering sterk. Isdiehaaglager
dan werkt de haag steeds minder afzonderend. Hagen
worden ook gebruikt voor decoratie. Hierbij kan men
denken aande barokke tuinen met hun gedraaide figuren
vanbuxus-hagen.Hierbij staathetruimtevormendeaspect
vandehaag sterkopdeachtergrond.Hetiszelfs vaakzo
datdehaagjes zolaagzijndatzetotaalgeenterreinenvan
deomgevingafzonderen, maartebeschouwenzijn alseen
37

Hoofdstuk2. Opvattingen vanH.W. de Vroome

versiering vande grond, alseen tegelvloer of een border
vanplanten.
-Beplantingen van bomenrijen zonder
onder-beplanting. Deze kunnen in verschillende
verbanden geplant worden, verschillende boomsoorten
kunnen gebruikt worden, langs wegen,langs waterlopen,
opkavelgrenzen, of op andere plaatsen. Ook kunnen de
bomen nog op taluds staan, of in een vlakke berm, die
weer allerlei breedtes kan hebben. Het bijzondere van
bomenrijen, tenopzichtevanhagenof singels,isdatje er
onder door kunt lopen. Ze markeren terreinen in het
landschap, maken er ruimtes van ten opzichte van de
omgeving.Dematewaarinzedieruimtesvormenhangtaf
vandeboomsoort,groei,plantafstandenhetplantverband.
De openheid of de beslotenheid van de omgeving is
natuurlijk ookvanbelang.
Eenveelvoorkomend gebruikvandebomenrijisdelaan.
Behalvevoorschoonheidofhoutproduktie zijn lanenook
vaak gebruikt voor de oriëntatie. Veel landschapsarchitecten gebruikendelaanomhetlandschapteordenen
door oriëntatie aan de hand van de lanen die vanuit de
omgevingzichtbaarzijnmogelijk temaken.
-Boomweides. Dit zijn grotere terreinen met bomen,
meestal van één soort, met gras eronder. In Limburg en
België ziet menvaker de boomweides van populieren in
gras dat beweid wordt. In Drenthe zijn de brinken een
specifiek soortboomweides.
-Bossen. Deze kunnen op verschillende manieren
ontstaan zijn. Ze kunnen geplant zijn door mensen voor
produktievan hout of indienstvanwandelaars ofjagers.
Bossenkunnenafhankelijk vandeomstandighedenookop
natuurlijke wijzeontstaan.Bossenkunnenuitinheemseen
uitniet-inheemseboomsoortenbestaan.
Bossen hebben door hun massa een sterkeinvloed opde
architectuur van een landschap, binnen een bos kunnen
weerallerleiruimtesaanwezigzijnofworden"uitgehakt".
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Verfijning enzorg:deweg
overdeesvan Balloo
moestverbreeden
geasfalteerd wordenten
behoevevan het
auto-verkeer.Omde
prachtige iepenlaante
spareniserdoor
landschapsbouwop
aangedrongendatde
verbredingzou moeten
plaatsvinden dooreen
aanstrating met klinkers
langshetasfalt. Opdeze
manierishetbeeld vande
wegnadeverbredingniet
datvaneendoorgaande
autoweggeworden.
3.1. Chronologie
3.2. Het werkgebied
3.3. Het Drentse landschap
3.4. Opzet van de plananalyse
3.5. Motivering van de keuze welke plannen geanalyseerd
zijn
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3.1. Chronologie
Om een indruk te geven van het maatschappelijk kader
waarin landschapsbouw plaatsvond en omdeplaats van
De Vroome daarin te verduidelijken volgt hier een
chronologie.
1900-1945
In de loop van deze eeuw is de natuur- en landschapsbescherming een belangrijke stroming in hetmaatschappelijk levengeworden.Aanvankelijk washeteenstrijddie
slechtsdooreenkleinegroepmensenwerdgevoerd.Sinds
de dertiger jaren mondden hun acties uit in enkele
wettelijke bepalingen ter bescherming van natuur en
landschap. Natuur en landschap werden toen nog in één
adem genoemd.
Tegelijkertijd was er een groep mensen die inzag dat de
ordeningvan allerleimenselijke activiteiten inderuimte,
niet alleen in de steden maar ook op het platteland,
planmatigterhandmoestwordengenomen.Daarbijmoest
sterkeaandachtzijnvoorschoonheidmaarzekerookvoor
functionaliteit.
Aanvankelijk beperkten de natuur- en landschapsbeschermers zich tot het veiligstellen van belangrijke
natuurrijke gebieden. Dit bereikte men door aankoop uit
particulierefondsen, ofdooreenactievepolitiekelobbyte
voeren. Hierdoor werd het rijk steeds meer een
verantwoordelijke instantie voor natuur- en
landschapsbescherming. Het Staatsbosbeheer werd de
overheidsdienst waar de overheidszorg voor natuur en
landschapwerdondergebracht.
Indedertigerjarenwerdheteengroeiendaantalnatuur-en
landschapsbeschermers duidelijk dat het behoud van
slechts enkele reservaten van natuurruimte op de lange
termijnniettotresultaatzouleiden.Menvonddatmenniet
alleen afwijzend moest staan tegenover de grote
ontwikkelingen in het landschap. De woeste gronden
werden in heel Nederland namelijk ontgonnen en
gedeeltelijk bebost. Hetaantalruilverkavelingen namtoe
en ingrepen als ontwatering en ontsluiting werden meer
omvattend.
1946
Naeenopleidingaandetuinbouwschool inFrederiksoord
enenkelejaren werkzaamgeweesttezijn alstuinarchitect
bijeenRotterdamshoveniersbedrijftradH.W.deVroome,
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"HoewelWesthoffmij nietde eerste
beginselenvanlandschapsarchitectuur
bijbrachtwas hijwe!mijneerste
leermeester.Met zijngroteeruditieweeshij
mijnietalleenopdebetekenisende
noodzaakvannatuurbehoud,maarheefthij
invelerleiopzichtaanmijnvorming
bijgedragen.Hijattendeerdemij toen
bijvoorbeeldalopbelangrijkeboekendiein
deboekhandelverkrijgbaarwarenzoalsde
nuwelbekendemaar toen "vergeten"
schrijfster
CarryvanBruggen.Vandaardathaar
Prometheus nogsteeds inmijn boekenkast
prijkt."

in 1946,in dienst van de Contactcommissie voor Natuuren Landschapsbescherming als "propagandist voor de
natuurbeschermingsgedachte". De Contactcommissie had
toen onderdak gekregen in het gebouw van de ANWB in
's-Gravenhage. De Vroome deelde daar een kamer met
Victor Westhoff. Westhoff was daar bezig met zijn
dissertatieoverdevegetatiederduin-enwadgebieden van
Terschelling, Vlieland en Texel waarop hij in 1947 zou
promoveren aan de universiteit van Utrecht. Als mens en
alswetenschapper isWesthoff voor De Vroome altijd een
voorbeeld gebleven.IndietijdvolgdeDeVroomecolleges
van Carel van Rijsinge en Jan Pilon over de opbouw van
hetNederlandse landschap.

1947
Een groep mensen zag in dat men deze grote
ontwikkelingen moest begeleiden met het oog op de
verzorging van natuur en landschap. Men wilde
meedenken overdevormvan hetvernieuwende landschap.
Men wilde de natuur beschermen door in het nieuwe
landschapvoorwaarden te scheppen voorde ontwikkeling
van de natuur.
Tevens komt er, wellicht daarmee samenhangend, een
organisatorische splitsing tussen de natuur- en
landschapsbeschermers ende landschapsverzorgers bijhet
Staatsbosbeheer. Dit kwam tot uiting in de splitsing van
de afdeling "natuurbescherming en landschapsverzorging"
in een afdeling "landschapsverzorging" en een afdeling
"natuurbescherming enlandschap"in 1947.
Hetwerkvan de afdeling "landschapsverzorging" bestond
aanvankelijk uithetmakenvanplannen voordeaankleding
van heideontginingen in Brabant, Limburg, Overijssel en
Drenthe,envan enkeleruilverkavelingen. Ookwerdwerk
gedaan in het kader van het herstel van oorlogsschade.
Verder was er werk aan losse objecten als vliegvelden en
vestingwallen. Al vrij snel werden ook gemeenten
geadviseerd bij de beplantingen van bermen, maar soms
ook voor bepaalde delen van de gemeenten, ook de
bebouwde kernen. Soms werden zelfs adviezen gegeven
voorhetgehelegemeentelijke grondgebied.
""Vooreen beschrijvingvan Men maakte kaartbeelden* van de toekomstige inrichting
hetuitvindenvanhet van delen van het landschap die ruilverkaveld of
"landschapsplan"doorRJ.
ontgonnen werden. Deze "landschapsplannen" moesten
Benthemwordtverwezen kaartbeelden zijn die vergelijkbaar waren met de kaarten
naaronderzoekvanDe
Visser. die de landmeter maakte voor een nieuwe verkaveling of
ontwatering vaneen gebied. Zoals gezegdmoestmenzich
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in de begintijd beperken tot de aankleding van reeds
aangenomen of zelfs uitgevoerde plannen*.
Het wasechter niet zodatmen zich neerlegde bij dezerol
van aankledersvanreeds gemaakteplannen. Men streefde
ernaarom eerder bij deplanvorming betrokken te worden,
zodat men meer een idee over de totale opbouw van het
landschap kon laten doorwerken in de uiteindelijke
inrichting van het gebied. In dat idee was de natuurlijke
opbouwvaneen gebied belangrijk ende geomorfologische
opbouw is daarvoor bepalend. Voor demotivering van de
plannen gebruikte men argumenten uit de
natuurbescherming. Het beschermen van de natuur was
eendoelopzichmaarhetverzorgen vannatuurruimte werd
noodzakelijk geacht voor de gezonde ontwikkeling van
mensen.
Belangrijk was echter dat de medewerkers van
"landschapsverzorging" zich in de eerste plaats
meedenkend opstelden indeherinrichtingsprojecten. Men
stelde zich echter teweer tegen de puur technische op
landbouwproduktie gerichte manier waarop die projecten
werden aangepakt.
In 1947werd aandelandbouwhogeschool in Wageningen
detotdan toealslectorwerkzaam zijnde J.T.P. Bijhouwer
tot hoogleraar in de tuin- en landschapsarchitectuur
benoemd.

1948
De Vroome solliciteerde in het begin van 1948 op een
vacature voorde functie van landschapsarchitect in dienst
van het Staatsbosbeheer. Afgestudeerde landschapsarchitecten waren niet voorradig dus moest Overdijkink,
die in die tijd inspecteur Landschapsverzorging was, De
Vroome aannemen, hoewel deze geen opleiding als
landschapsarchitect had genoten. De Vroomekreeg in het
begin geen duidelijke taak door Overdijkink toegewezen.
Benthem wastoenbezigmethetopzetten vanhetwerkaan
ruilverkavelingen en had daarvoor mensen te weinig. Op
verzoek van Benthem is De Vroome toen ingezet bij dat
werk.

1949-1953
Omdatdeafdeling in Utrecht zeerweinigmedewerkershad
en de opdrachten uit heel het land toestroomden, werd er
stilzwijgend een taakverdeling gemaakt. Nico de Jonge
kreeg het maken van landschapsplannen voorprojecten in
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•Benthemwaseenmeester
inhetopsporenvanpotjes
geldvoorhetrealiserenvan
deze"aankledingsplannen
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medewerkersnaarzo'n
gebiedmetdeopdrachtte
kijkenofze"hierendaar
nogwatbeplantingkwijt
konden".

"Hetlandschap iserookomgelukkiginte
zijn, zei ikdan." (Benthem 2-10-'86)

Hoofdstuk3.HetwerkvanDe Vroome

het lagere deel van Nederland opgedragen, Harry de
Vroomekreeg het hogere deel van het land toegewezen.
Anton Kipp specialiseerde zich aanvankelijk in de
bijzondereobjectenvankleinereschaal.Metnamemilitaire
oefenterreinen enhistorisch belangwekkendeobjecten als
fortenenbolwerkenkregenzijnaandacht.
Ruilverkavelingen gingen een steeds belangrijker deel
uitmakenvandeprojecten.
1953
Steedsmeermensenwerdhetinhetbeginvande vijftiger
jaren duidelijk dat landschapsarchitecten in een vroeg
stadiumbijdeplanvorming betrokkendiendenteworden.
Enerzijds door de voortgaande politieke lobby van de
natuurbeschermingsbeweging, anderzijdsdoordeconcrete
resultaten van de afdeling "landschapsverzorging" waar
Benthem zich als een diplomaat voor het werk
ontwikkelde. Dit begrip voor de noodzaak van
landschapsverzorging blijkt zeker ook uit het feit datde
minister in 1953 Benthem als speciaal adviseur bij de
ruilverkavelingopTexelaanstelde.
1954
Formeelvond het werkvan "landschapsverzorging" haar
erkenninginderuilverkavelingswetvan 1954.Indiewet
isverplichtgestelddatereenlandschapsplangemaaktmoet
worden, naast een plan voor wegen- en waterlopen,
voordatderuilverkaveling gestemdmagworden.
1955
Een probleem was dat het binnen de hierarchische
structuurvanhetStaatsbosbeheervrijwel onmogelijk was
om als niet-academicus op een leidinggevende positie
terecht tekomen.DeJongeenDeVroomewarenbeiden
nietacademisch geschooldalslandschapsarchitect terwijl
zij toch de specialisten waren geworden. Hun
werkervaringwaszelfs onovertroffen omdatditwerkniet
eerder werd gedaan. Landschapsarchitecten maakten tot
dietijdoverwegendplannenvoortuinenenparken.Alleen
enkelepolderswarenhieropeenuitzondering.
Om hun positie binnen het Staatsbosbeheer te
rechtvaardigen heeft Overdijkink in 1955DeJongeenDe
Vroome voorgedragen voor erkenning als
land-schapsarchitectdoordeBondvanNederlandseTuinen Landschapsarchitecten. Door een ballotagecommissie
meto.a. Bijhouwer, Vroom sr.enOverdijkink kregenDe
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Jonge en De Vroome de titel van Landschapsarchitect
officieel toegekend.
1956
In 1956werdlandschapsverzorging gedecentraliseerd.Er
bleefookeenafdeling centraalinUtrecht DeJongekreeg
hierdeleidingvande afdeling landschapsarchitectuur.De
Vroome wilde naar Drenthe, maar kreeg de provincie
Overijssel toegewezen.
1958
Natweejaar werd DeVroome naar Assen overgeplaatst
waar hij deprovincies Groningen en Drenthe onder zijn
hoede kreeg. Hij had de functie van landschapsarchitect
maar deed daar het werk van een consulent
landschapsverzorging incombinatiemethetwerkvaneen
consulentnatuurbescherming.
1958-1965
Tijdens dezestigerjarenneemtdeinvloedvanDeVroome
toe en boekt zijn consulentschap grote successen. Van
grote invloed is in die tijd de groei van de
natuur-beschermingsbeweging geweest en het feit datde
overheid ruime financiële middelen bezat. De oliecrisis
moestnogkomen.
1961
Stemmingruilverkaveling Peizermade.Erwordtbesloten
deruilverkavelinguittevoeren.
1965
Instellingdoordeprovincievan "het landschapsreservaat
vanhetstroomdallandschapvandeDrentscheA".
1965-1972
Halverwegedezestigerjarenneemteen "leerling"vanDe
Vroome, Feenstra, de provincie Groningen over. De
Vroome wordt bevorderd tot natuurbeschermings- en
landschapsconsulentvanDrenthe.
1966
HetvoorstelvoorRuilverkavelingVrieswordtgestemden
aangenomen. Bij de analysevan deze ruilverkaveling in
hoofdstuk 6 zal worden duidelijk gemaakt dat deze
ruilverkaveling een doorbraak is geweest voor
land-schapsbouwinDrenthe.
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1972-1983
Vanaf 1972is De Vroome landschapsconsulent engeen
natuurbeschermingsconsulent meer.Tijdensdezeventiger
jaren werd het succes bestendigd en veel plannen
uitgevoerd.
Debureaucratiseringnamechtersteedsmeertoe.Meeren
meertijdgaatopaanvergaderingen,terwijlhetechtewerk
inhetveldmoetgebeuren.Toendanindetachtigerjaren
hetwerkvan een consulent landschapsbouw steedsmeer
aan bureaucratische banden was gelegd, besloot De
Vroome dat hij zijn werk niet meer in de functie van
consulent landschapsbouw vanhetStaatsbosbeheerwilde
doen.
1976

"Ikwasvooralblijmetdieprijsomdat
hiermeeerkendwerddatwijdoorons
werkaanhetlandschapeenbelangrijke
cultureel-maatschappelijke taak
vervulden."

Toekenning van de Culturele Prijs van Drenthe aan De
Vroome.Dezeprijs wordtjaarlijks gegeven "aan hendie
doorhunkunsthetvernieuwdeDrenthedienden".
1983
DeVroomegaatop63-jarigeleeftijd indeVUT.
1984
De Vroome zet zijn werkzaamheden aan het landschap
voortindiversestichtingen enverenigingen,o.a.Stichting
Het Drentse Landschap, Vereniging voor
NatuurmonumenteninDrentheendeBoerderijen Stichting
Drenthe. Ook publiceert hij veel over het landschapvan
Drentheindiverse tijdschriften.
3.2. Het werkgebied

VoordegearceerdegedeeltesvanNederlandheeftDe
Vroomeplannengemaakt.

Het is ondoenlijk een volledige lijst te geven van de
plannen waar De Vroome aan heeft gewerkt. In zijn
begintijd bijStaatsbosbeheerheeft hijveelindehetzuiden
vanNoord-Brabant gewerktentot aan 1956heeft hijaan
vrijwel alle ruilverkavelingen in het hogere deel van
Nederland meegewerkt. Dat is een kwart van het totaal
aantalruilverkavelingeninNederland.
Van 1958tot 1965zijn deproviciesGroningen, Drenthe
enafen toeeenproject in Friesland zijn werkgebied.Na
1965isdatalleenDrenthe,maaropeenveelomvattendeen
invloedrijkemanier.
Inditrapportiseen lijst vanplannen vanDeVroomeals
bijlageopgenomen.
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3.3. Het landschap van Drenthe
Het gaat te ver om in het kader van deze studie een
uitgebreide analyse van het Drentse landschap uit te
voeren en in deze beschouwing op te nemen. Het drentse
landschap is geen onderwerp van deze studie. Voor een
recente analyse van het Drentse landschap kan o.a.
verwezen worden naar het Landschapsstruktuurplan
Noord Drenthe (Slabbers, S., P.Vrijlandt, 1985).

esdoryjwbndschop

ucaóorpe>r\lwr*ióch8f
\x^veenonia\nniro6 landschap

LandschapstypeninDrenthe:hetesdorpenlandschapophetDrentsPlateau,(waarzes
stroomdalstelselshetwatervanafdehogeregronden
ophetplateau,naarhetIJsselmeerendeWaddenzee
voeren),hetwegdorpenlandschapenhet
hoogveenontginningslandschap.
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InhetgrootstedeelvarihetDrentselandschap heeft
eenruilverkavelingplaatsgevonden.

10km

tot stand gekomen
Q

I in uitvoering
invoorbereiding
aangevraagd

LigginginDrenthevandegeanalyseerdeplannen.
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3.4. Opzet van de plananalyse
Eerst wordt getracht een beschrijving te geven van het
landschap zoals dat er lag ten tijde van de voorbereiding
van deze ruilverkaveling. Voor een goed begrip van de
ingreep in het landschap is het nodig om een beeld te
hebben van hetlandschapvan voorderuilverkaveling. De
indruk die het landschap tijdens de planvoorbereiding op
De Vroome gemaakt heeft iswaarschijnlijk van grote
invloed geweest op het plan. Naar aanleiding van de
bezoeken aandezegebieden samenmetDeVroomehebik
geprobeerd iets van de manier van kijken naar dat
landschap doorDeVroomeindeze landschapsbeschrijving
weerte geven.
Daarna volgen bij iedere planbespreking wat algemene
gegevens over de ruilverkaveling, de tijd waarin hij
plaatsvond, de situatie voordeafdeling Landschapsbouw
en de plaats van de natuur- en landschapsbescherming in
die tijd.
Bij de analyse van de landschapsplannen van deze
ruilverkavelingen zal ingegaan worden op de drie soorten
middelen die De Vroome ter beschikking stonden:
diplo-matie, procedurele middelen en de concrete
compositie van landschapselementen in de ruimte:
landschaps-architectuur.
Getracht wordt te ontdekken hoe de samenhang is tussen
De Vroome's ideeën in het plan en het landschap na de
uitvoering. Tevens wordt bezien of er een ontwikkeling
van deplanvorming indetijd is.

3.5. Motivering van de keuze welke plannen
ge-analyseerd zijn
Werden in het tweede hoofdstuk de opvattingen
behandeld,indithoofdstuk komt hetwerkvan De Vroome
aan de orde. Van drie ruilverkavelingen worden de
landschapsplannen geanalyseerd. Ruilverkaveling PeizeBunne, ruilverkaveling Peizermade en ruilverkaveling
Vries. Er is voor deze drie plannen gekozen om drie
redenen.Teneersteliggendedriegebieden dichtbij elkaar
in Noord-Drenthe. Dat is handig bij het veldwerk. Ten
tweede vonden deze ruilverkavelingen plaats in
verschillende elkaar opvolgende periodes. Na een eerste
verkennend onderzoekbleekdataandehandvandezedrie
voorbeelden demaniervanwerken endeontwikkeling
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daarin, goed toe telichten te zijn. Ten derde isindit deel
van Drenthe het landschapsreservaat van het
Stroomdallandschap van de Drentse A gelegen. In de
stichting en het beheer van dit reservaat isde invloed van
De Vroome groot geweest. Als achtergrond voor de
bespreking van de drie ruilverkavelingen is de historie
ervanverduidelijkend voordeopvattingen enhetwerkvan
DeVroome.
Dedrieruilverkavelingen vonden plaatsindezelfde soort
landschappen. Datiseen bewustekeuzeindeloopvanhet
project geweest. Het maakt de plannen enerzijds
makkelijker tevergelijken, anderzijds heeft het als nadeel
datalleen een beeldgegevenkan wordenvan DeVroome's
werk in het esdorpenlandschap en niet in de andere
landschapstypen die in Drenthe te onderscheiden zijn.
Wellicht dat in het kader van vervolgonderzoeken meer
aandacht aan het werk in die andere landschapstypen
besteedkanworden. Inditproject ontbrak daarvoor echter
de tijd.
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Hoofdstuk 4. Ruilverkaveling Peize-Bunne
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4.1. Het landschap
"Hetgrijpt meweerbij destrot,"zeiDeVroome toenhijer
over vertelde.
Hetwaseenuitgestrekt levendhoogveengebied zoalsje het
dertigjaar later inNederland nergens meer kunt zien. Het
moet een haast eindeloze ruimte zijn geweest, waardoor
slechts enkele paden liepen. Onder een naar alle kanten
zichtbare wolkenlucht moet het veenpluis een beetje
gewiebeld hebben in een verder bruinige vegetatie. De
wind suisdewaarschijnlijk langsje oren.
Mysterie.
Langs de hele rand ging het hoogveen over in beekdalen
dievoornamelijk zuid-noord lopen. Openkeleplaatsen op
die overgang van hoogveen naar beekdal lagen esdorpen.
Ze staken af tegen de horizon door het geboomte op de
brink en rond de es. Vanaf de randen hadden kleine
ontginningen plaatsgevonden. Langwerpige perceeltjes
stakenvanaf allekanten hetveengebied in,metnamevanaf
Peize.Langs de slotenvandezeperceeltjes zalopslag van
elzenenwilgen hebben gestaan.
Zoietsmoet het geweest zijn. In hetjubileumboek van Het
Drentse Landschap* schrijft De Vroome: "Een absoluut
dieptepunt wat betreft natuur-en landschapsvernietiging
wasderuilverkaveling Peize-Bunne (1956).Het gebied is
na de ingreep volkomen onherkenbaar tevoorschijn
gekomen: het Bunnerveen en het Bongeveen werden op
twee restanten na ontgonnen, een kompleet beekdal, de
Noord- en Zuid-Lange Aren, werd letterlijk van de kaart
geveegd en derelaties met het omringende landschap zijn
voorgoed verbroken."

*DeVroome, 1984.
blz.126.

4.2. Algemene gegevens over de ruilverkaveling
Deoorlogwasnogmaarnetvoorbij endemensen moesten
eten. Uit de puinhopen moest een welvarend Nederland
groeien.De groeivan dewelvaart was indevijftiger jaren
groot en een ieder kreeg consumptiegoederen ter
beschikkingwaar meneenpaai*jaardaarvoor nietvan had
durven dromen. Om de mensen goed te eten te geven
moesten gronden dietotdietijd extensief in gebruik waren
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Rechts:Deliggingvanhet
Bunnerveeninhetnoorden
vanDrenthe.
Topografischekaart1976
Schaal 1:100.000
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Het Bunnerveen voor deontginning. Alleen vanuitdeoude dorpen hebben kleine ontginningen op langwerpige
percelen plaatsgevonden. Topografische kaart 1958.Schaal 1:25.000.
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Het ontgonnen Bunnerveen opdetopografische kaart van 1978,schaal 1: 25.000.Alleen enkele reservaatjes
moeten noghethoogveen inhetgebiedbehouden. Ditluktechterniet,daarvoor zijn debeïnvloedingen door
ontwatering van hetomliggende gebied veeltegroot.Hetveen verdroogt en groeit dicht.
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ontgonnen worden en met de nieuwe cultuurtechnische
kennis geschikt gemaakt voorproduktie. Bijna niemand
twijfelde aanhetnutvandezeontginningen.Slechts een
kleinegroepmensenzagdekeerzijdevandemedaille.
Natuurenlandschap haddeninhunogen zwaartelijden.
Pasin 1961kondigdederegeringeenontginningsstop af.
Hetwastoentelaatom hetgrotehoogveengebiedtussen
PeizeenBunnealshoogveentebewaren.
In de vijftiger jaren werd Ruilverkaveling Peize-Bunne
voorbereid enuitgevoerd.Indietijd pastehetdusdathet
hoofddoel van de ruilverkaveling de ontginning van het
Peizer- enBunnerveen was.Menwildetoendeproduktie
van delandbouwverhogendoorhetproduktiegebieduitte
breiden.Tevenswasdeomlegging vandeafwatering via
de Masloot erg belangrijk omdat hierdoor de afwatering
landbouwkundig gezien optimaal kon geschieden. Van
minderbelangwaseenbeterekavelindelingomdaarmeede
produktie-omstandigheden en de produktie-intensiteit te
verbeteren. Dat werd pas in latere ruilverkavelingen het
hoofddoel. (CCC, 1963.Rapportvoorde Ruilverkaveling
Peizermade, blz. 2.). In het ontgonnen gebied werd dus
eenhelenieuwekavelindeling,wegenstructuurennieuwe
boerderijen aangelegd.
Dezeruilverkaveling heeft alles bij elkaar lang geduurd.
Waarschijnlijk is dit terug tevoeren ophet feit dat later
aansluiting is gezocht bij de aanliggende ruilverkaveling
Peizermade. In 1968 wordt het plan van wegen en
waterlopenvastgesteldenpasin 1973kwamhetplanvan
toedeling gereed.In 1977 zijn ook alle financiële en
bestuursrechtelijke zaken geregeld en wordt de
ruilverkaveling tegelijk met Ruilverkaveling Peizermade
afgesloten. Hetlandschapsplan vanPeize-Bunneisechter
welzevenjaarouderalsdatvanPeizermade.
4.3. Diplomatieke middelen
Erg belangrijk voor de gang van zaken was het feit dat
Landschapsverzorging nogeen ergjong werkterrein was
en er heel veel onbegrip was over haar werk. In 1956
begon landschapsverzorging pas echt met het aanstellen
van mensen in de provincies. Tot die tijd werd het
ontwerpwerkvoornamelijk gedaanop decentraleafdeling
in Utrecht.DeVroomekreegpas in 1958 Groningenen
Drenthe als ambtsgebied. Hij zat dus erg ver van deze
ruilverkaveling en de mensen en diensten die er bij
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betrokkenwaren.Voorhetdoenvandiplomatiekwerkzijn
indietijd nogampermogelijkheden. Datwerkwerdvoor
1956voornamelijk waargenomendoorBenthem.Na1958
deed De Vroome dit werk in samenwerking met de
distictsingenieurvandeCultuurtechnischeDienst.
4.4. Procedurele middelen
Deze ruilverkaveling is gestemd in een tijd dat de
ruilver-kavelingswet van 1954 aangenomen is. De
aanvraagvan dezeruilverkaveling isechtervoorhetvan
"Hetlandschapsplan, opgenomenindewet krachtwordenvandiewetgoedgekeurd.
van1954,wasnogzeerbeperktinzijn
Erwasindiewet,diemetnameeenwetwasgerichtophet
mogelijkheden.Hetbetrofaanvankelijk
stimulerenvaneenlandbouwbedrijfsvoering meteenhoge
beplantingenopwegbermenensomslangs productie,ookeenlandschapsplanverplichtgesteld.Indit
waterlopen(indienhetwaterschapdaarmee geval was een landschapsplan een groot woord. Het
accoordging).Peize-Bunnewasin
ontginningsplanmochtwatopgesierdworden.Hetwerkin
vergelijkingmetandereruilverkavelingen het kader van het landschapsplan was beperkt tot het
extrapijnlijkenrigoreus doorde
aankleden van de bermen die in het plan van wegen en
ontginningvanhetveengebied.
waterlopenwerdenuitgevoerd.Meermogelijkhedenkreeg
Ontginningenvanbosennatuurgebied
menniet.Hetlandschapsplan datbijdezeruilverkaveling
warenookna1954normaal.Pasna1961
is uitgevoerd is eigenlijk niet meer dan een versiering
konditnietmeermetgesubsieerdewerken.
achteraf vanhetontginningsplan.Indeprocedurewashet
DieontginninginPeize-Bunnewasin1961 makenvaneenlandschapsplanverplichtmaarveelinvloed
noglangnietklaar,maargingrustigdoor.
kon Landschapsverzorging niet krijgen. Het
Hetwarenimmersaangegane
landschaps-plan moest zich volledig richten op hetplan
verplichtingen."
vanwegenenwaterlopen.

4.5. Landschapsarchitectonische middelen
De nederzettingen
Op het landschapsplan staan voornamelijk
wegbeplantin-gen aangegeven. Gekoppeld aan de oude
nederzettingen Altena, Peize, Bunne en Donderen is
boombeplanting ontworpen. Langs de wegen naar de
dorpenzijneikenvoorgesteld. Alleenlangsdewegvanuit
Peize naar het oosten is het gedeelte door de
uitbreidingswijk op het plan niet met eik maar met
koningslindebeplant.
De boerenerven
Deplaatsing van de boerenerven werd bepaald doorhet
ontginningsplan.Gelijkmatig verspreidoverhetontgonnen
gebied liggen de boerenerven, op kavels die nu al weer
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lang te klein zijn. De architectuur van de boerderijen is
typisch voor die tijd en de erven zijn vaak ingericht als
stadse tuinen. De erven zijn ook al in de loop derjaren te
klein en ondoelmatig geworden. Er werden
werktuigloodsen en ligboxenstallen bijgebouwd buiten de
oude omrandingvan groen om deerven. De erfbeplanting
kon inditonderzoek teweinig bestudeerd worden.

"In tienvandetiengevallenwerden die
nieuwegebouwen nietopgenomenbinnen
nieuwaantebrengenbeplantingen
waardooreenzeeronevenwichtig beeld
ontstondenontstaat."

De wegen
Een ruitvormig patroon van wegen door het ontgonnen
gebied met aansluitingen op oudere wegen vanuit de
dorpen. Dit wegenpatroon is geënt op de ontginning.
Cirkeltjes staan op het landschapsplan over de wegen
aangegeven. Hiermee worden "knikpunten in het
wegtracé" voorgesteld.
Er zou nadere studie verricht moeten worden naar de
profielen van wegen en beplantingen, omdat die zeker in
die tijd toch de basis voor het plan moesten zijn. Het
landschapsplan behelst behalve de cirkeltjes voor de
wegtraceringentweereservaten, alleen wegbeplantingen.
\
~**'
„*•»'

•P

Linksboven:Opditfragment vandeplankaartstaandecirkeltjesop
hetwegtracé,dieaanmoestengevendatbijdeuiteindelijketracering
vandeweginhetveldknikpuntengewenstwaren.
Rechts: Foto'svanhetuiteindelijkebeloopdateen "cirkeltjes-weg"
heeftgekregen.
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Het water
Daar waar nieuwe waterlopen niet ongeveer een oude
beekloop volgen is ook geen poging gedaan om deze
nieuwewaterlopen eruitlaten zien alsnatuurlijke bekenof
genormaliseerde beken. Ze zijn behandeld als grote sloten
door een ontginningsruimte. Kaarsrecht. Dit geldt met
name voor de Grote Masloot, die zuid-noord middendoor
hetontginningsgebied loopt.
Debeekloop bij hetLieverder Neijland is genormaliseerd.
De kleine kronkeltjes zijn eruit gehaald en alleen grote
bochten van ongeveer een halvekilometer lang verwijzen
naar de oude beekloop. De Lange Aren, een beek in het
zuidwesten van dit gebied, is opgegaan in het
slotenpatroon tussen de rechthoekige landbouwpercelen.
Deinvloedvan Landschapsverzorging ophetuiterlijk van
hetwaterisindezeruilverkaveling waarschijnlijk miniem
geweest.
Het geboomte
Bij de nederzettingen kwam de wegbeplanting vanuit de
dorpen altersprake.Vanuit diedorpen gaandieeikenlanen
langs de oudere randveenontginningsboerderijen naar het
ontgonnen hoogveen. Op het landschapsplan stopt de
beplanting langs de wegen als ze het ontgonnen
hoogveengebied binnenkomen. Vandaaraf nemen 3meter
breedontworpen singelbeplantingen eenzijdig langswegen
en nieuwe perceelsgrenzen, het over. Het sortiment is
inlandse eik, berk, lijsterbes enz..
In gebieden ten zuiden van Peize,waar al veel randveenontginningen waren, en ten westen van Donderen en
Bunne in de beekdalen is nieuwe kavelgrensbeplanting
voorgesteld.Waarschijnlijk omdezevanoudskleinschalige
gebiedendatkaraktertelaten behouden.
Enkele wegen zijn anders aangepakt. De nieuwe
doorgaande noord-zuid lopendeNoordenveldweg doorhet
ontgonnen gebied is op het plan eenzijdig met eiken
beplant.Inde andereberm staatde3meterbrede singeldie
bij allewegen doorhetontgonnen gebied ophetplan staat.
Langs de noord-zuid lopende Vaartweg staat geen
singel-beplanting, maar tweerijige struikbeplanting van
zachte berk aangegeven. Het sortiment ervan is dus
anders dan die van de singels. Het is onduidelijk waarom
dit gedaan is. Wellicht is het sortiment anders omdat de
Vaartweg een oudere weg is dienaar een dorp loopt. Ook
oost-west loopt een doorgaande weg. Deze heeft een zeer
ruimprofiel gekregen.
59

Hoofdstuk4.RuilverkavelingPeize-Bunne
ISg^^^^v^^

RuffttrksvtUng PEIZE-BUWNE
LANDSCHAPSPLAN
*«#» **•* •**8ixx*p%m<i* tem** >&iiftM »* *«<

•x'

,-h--.\

FotovaneeningekleurdelichtdrukvandekaartwaarophetlandschapsplanvoorPeize-Bunnestaat
aangegeven.DezekaartkomtuithetarchiefvandetekenkamervanhetStaatsbosbeheerinUtrecht
DekaartisingekleurdmetviltstiftDezekaartishiersterkverkleindweergegeven.
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Overig reservaten etc.
Midden inhetontginningsgebied liggen nogvierrestanten
hoogveen als mageretegemoetkoming aandewensen van
de Natuur-Wetenschappelijke Commissie. Op het
landschapsplan staan er maar twee aangegeven. Of er
bleven later bij de toedeling stukken over of ze zijn later
aangekocht door een natuur-beschermingsorganisatie. Dit
zijn stukken hoogveen waar men een reservaat van heeft
gemaakt. Zij dragen nog de namen van de grote
veengebieden waarvan zij vroeger slechts een klein deel
waren. Doordat in die kleine gebieden devoorwaarden er
niet meer zijn om hoogveen levend te houden groeien die
gebiedendichtmetopslag.

Singelsdieheteensuitgestrektehoogveengebiedin
kleinereruimtenverdelen.

De architectuur van het landschap
Dearchitectuurvanhetlandschap istotaalveranderd door
dezeruilverkaveling. De grote open ruimte van ongeveer
tweebijdriekilometer metkleinschalige dorpsgebieden er
omheen is verdwenen. De grootste ruimte die nu in het
gebied aanwezig is is een halve kilometer lang en breed.
De restvan het landschap is "versingeld". Over de wegen
gaatmenlangsderandenvandeverschillende ruimtenvan
ongeveer 200meterlangenbreed.Denieuwe boerenerven
liggen er verspreid doorheen langs de wegen. De
eenzijdige singelbeplanting zorgt ervoor dat de blik van
mensen op de weg één kant op getrokken wordt. Het is
onduidelijk of hiereenbewustplan achterzit.
Dichterbijdedorpen worden deruimtes kleiner.
Deoudebeekdalen zijnruimtelijk teherkennen inhetplan.
Het dal van het Oostervoortsche Diep is een langwerpige
open ruimte. Het dal ten westen van Bunne en Donderen
heeft een afwijkende boombeplanting langs de wegen en
het heeft kavelgrensbeplantingen loodrecht op de
beekloop. De grote Masloot is niet als een beekdal
behandeld maar loopt zonder beplanting door de
omsingelderuimtes.

4.6. Uitwerking ideeën
De landschapsarchitectuur die in het kader van deze
ruilverkaveling bedreven is, is om twee redenen
inter-essant.Ten eerstekanmen aandeplankaartenvanhet
uitgevoerde plan aflezen op wat voor manier De Vroome
de "berm-landschapsarchitectuur" beoefende. Hiermee
wordt gedoeld opdewijze waarop men het landschapsplan
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moest maken met alleen bermbeplantingen als
architectonisch middel.De Vroomeheeft eenplan moeten
maken voor een ontginning die hij verschrikkelijk vond.
Noodgedwongen was dit toch de landschapsarchitectuur
die men heeft moeten bedrijven in de eerste periode van
Landschapsverzorging. Ten tweede omdat dit plan
vergeleken kan worden met het plan dat De Vroome
eigenlijk voor ogen stond. Inditplan wildehij de essentie
van het landschap zoals dat wasdoorlaten klinken in het
nieuwe landschap. De essentie was in zijn ogen juist die
open ruimte. Maar doordat de lijnen van verkaveling,
wegentracering en boerderijbouw al vast stonden, is daar
nietsvan overgebleven.
De Vroome wilde die ontginningsruimte helemaal open
houden. Daaromheen forse boselementen langsderanden,
aansluitend bij de elementen van het oude
kultuurlandschap: bij Boerenlaan, een randveenontginningsgebied in het noorden, bij de omliggende
beekdalen enbijdedorpsgebieden vanWinde,Lieveren en
het Lieverder Neijland. Tegen die boselementen, aan de
rand van de open ruimte, zouden de nieuwe boerderijen
moeten worden gebouwd. Alleen als er te weinig
boerderijkavels zouden zijn, konden enkele losse kavels
middenindeopenruimteworden geprojecteerd.

"....zodatje dieopen ruimtezou ervaren
mettegendiebebosterandende
boerderijen.Dan hadikdieontginning
acceptabelgevonden.Nu hebje hiereen
postzegel liggen(hetBunnerveen-reservaat,
hvb)zonderenigestructuurmidden inhet
gebied.Daar hadikdiepostzegelvoor
willenopofferen, dan hadhetvoormij
helemaalontgonnenmogen worden. Dit
restjeiszovanallekantenbeïnvloeddoor
ontwatering enzovoort."
(De Vroome ,1986)

Boselementenaanderandaansluitendbijde
elementenvanhetoudelandschap.

Een uitwerking van de ontginning op die manier zou veel
beter in het concept hebben gepast. Het was toen in
Drentheechternogondenkbaardateen landschapsarchitect
ineen stadiumvande planvorming, waarin de hoofdopzet
werd besproken, gehoord werd.
Misschien datdie groteopen ruimte toch tebehouden was
ondanks de nieuwe wegen, de nieuwe boerderijen en het
reservaat Dezeelementen hadden alseilandenvan groenin
de open ruimte behandeld kunnen worden. Dit is een
architectonisch beelddatinanderegebiedendoorDeJonge
en Benthem wel is toegepast. De Vroome heeft het in
eerdere en latere plannen ook gebruikt maar waarom dat
hier niet is gebeurd is onduidelijk. Wellicht waren er al
teveel elementen die dat beeld zouden verstoren, en dat
daarom bewust gekozen is voor de versingeling van dit
gebied.Vast staatdat DeVroome totaal geen zinmeer had
om een plan temaken voordit gebied toen duidelijk werd
dat zijn oorspronkelijk ideevoorditlandschap geen enkele
mogelijkheid kreeg.
De Vroome verkiest, in dit geval, een grote open ruimte
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Boerderijenaande
bosranden

Lossekavels

Schematischevoorstellingvanhetoorspronkelijk
ideedatDeVroomevoorhetlandschapsplanvoor
Peize-Bunnehad.NaareenschetsvanDeVroome.
(DeVroome,1987)
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"Datikinditgevaleenopenruimteverkies
bovenenkelenatuurgebiedjesmoetniet
opgevatwordenalseenpleidooivoorhet
tegenwoordig bepleitte "beheerbare
landschap".Natuurgebiedenzijnvoormij
eenessentieelonderdeelvanhetlandschap,
ook, nadrukkelijk, deomstredenkleine
elementen. Onzetaakishetomzetelaten
functionereninhetgeheel."

boven een natuurreservaat, omdat dat nog het beeld
oplevert dat herinnert aan het oude hoogveengebied.
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat De Vroomehet
landschapwillatensprekenviazijnruimtelijkeopbouw.
Elementenalsnatuurterreinen zijn pasbelangrijk alszein
grotergeheelpassen.Daarbijmoetendevoorwaardenvoor
natuurlijke ontwikkeling er wel zijn. Het
hoogveenreservaat was voor De Vroome niet nodig
geweest omdat hetkansloos was als hoogveen verder te
groeien. Het grotere geheel waar de natuurterreinen in
moetenpassenmoetaansluiten bijdegroterestructurenin
hetlandschap.
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5.1. Het landschap

Links:rfeliggingvan het
ruilverkavelingsblok
Peizermadeinhetnoorden
vanDrenthe.
Schaal1:100.000

Het landschap waarin deze ruilverkaveling werd
uitge-voerd iseen landschap metveelovergangen vanhoge
gronden naar lagere delen van het landschap. Door de
typischevormvan hetruilverkavelingsblok bestaat hetvoor
het grootste deel uit beekdalen. Aan de westkant is dithet
dal met het Grote Diep, het Kleine Diepje, het Lieverense
Diep en het Peizerdiep. Aan de oostkant het dal met de
Eekhoornse Loop,deEelderloop enhetEelderdiep.Vande
dalen van het Peizerdiep en het Eelderdiep ligt slechts de
helft inhetblok.Vooral inhet zuidenvandit gebied waren
dedalen opgedeeld inkleineweides doorhoutwallen langs
randen van de dalen en insteekwallen vanuit die randen
naardebeken toe.Typische Drentsebeekdalendus.
Daarnaast liggen nog de aan die beekdalen gelegen
esdorpen Langelo, Lieveren, Winde, Bunne en Donderen
met ieder zijn es in het ruilverkavelingsblok. De essen
waren meestal klein en bij de dorpen stonden vaak bomen
langs deweg.
Een gebied met kleinschalige randveenontginningen met
veel beplanting op deperceelsgrenzen, tussen Lieveren en
Peize,ligteveneensinhetruilverkavelingsgebied. Lieveren
heeft eenheel bijzonder bodem metpotklei 65cmonderhet
maaiveld. Dit maakte de grond moeilijk bewerkbaar.
Daarom heeft menop stukken waarhetheel moeilijk werd
vanouds boslaten groeien.
Het grootste deel van het blok ligt in dit besloten
esdorpenlandschap, maar in het Noorden lopen de beken
een weidser Fries-Gronings landschap in. We noemen dit
een beekdalvlakte waar de beekdalen in het beeksysteem
van dit deel van Drenthe samenkomen. Plat ishet daaren
het water staat hoog in de sloten. Veel sloten zijn er en de
percelen zijn maar smal. "Hierkunje adem halen," zeiDe
Vroome.Inhet beginvan de zestigerjaren kronkelden daar
het Peizer Diep en het Eelder Diep doorheen, naar
Groningen. In de ruilverkaveling zijn veel kronkels rechtgetrokken.
Ademhalen kunje er nog steeds in de weidsheid. Achter
je, in het zuiden, Drenthe met al zijn kleinschaligheid en
gevechten om houtwallen in een landschap dat toen
uitgekleed dreigdete worden. Envoorje inhet westen het
veenweidegebied rond het Leextermeer, in het oosten
Groningen. Jekan de stad zelfs zien liggen.Friese dorpjes
alskleineuitsteekseltjes ineenplat groen landmetdelucht
erboven. De Vroome ziet van daaruit nu zelfs al de
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aaneenschakeling van landgoedachtige bospartijen tussen
Eelde,PaterswoldeendestadGroningen.Maardiebossen
zijn pasoplatere plannen verschenen en zullen pasinde
komendetwintigjaarwordengerealiseerd.Enzozaljedan
derichting van deHondsrug zien met Groningen aanhet
eindeervan,vanuitditopenlandvandePeizermade.Het
landschapiseenverhaal.
5.2. Algemene gegevens over de ruilverkaveling
Ruilverkaveling Peizermade werd op 24 december 1963
gestemd, een dag na de stemming van ruilverkaveling
Zuidlaren en amper zes weken na de stemming van
ruilverkaveling Vlagtwedder essen in Groningen. De
uitvoeringvandiverseandereruilverkavelingenvondindie
tijd plaatsendevoorbereidingvoorruilverkaveling Dalen
en Sleenerstroom stonden al op stapel. Deze feiten zijn
tekenendvoordedruktevoordeafdeling landschapsbouw
inDrentheenGroningen.DaarhadDeVroomesinds1958
zijn ambtsgebied.
Peizermade besloeg bij de stemming 4175ha., gelegenin
de gemeenten Eelde, Norg, Peize, Roden en Vries. Het
CollegevanGedeputeerde Staten zonddiverse aanvragen
voor een ruilverkaveling van gronden, "bij haar gedaan",
omadviesnaardeCentraleCultuurtechnische Commisie.
Die Commissie stelde voor vijf aanvragen voor
ruilverkaveling van gronden gelegen in de gemeenten
Peize,Norg,Roden en Vries goed tekeuren en samen te
nemen in één ruilverkavelingsblok onder de naam
ruilverkaveling "Peizermade". De aanvragen waren
afkomstig van BenWvan de gemeentePeize(1955),het
bestuur van de coöperatieve Landbouwvereniging
Excelsior uit Donderen (1960), de besturen van de
Christelijke Boeren-enTuindersbond enhetGenootschap
terBevorderingvandeLandbouwinDrenthe(1960)ennog
twee aanvragen van het bestuur van het Genootschap ter
Bevordering van de Landbouw in Drenthe uit 1961voor
gronden gelegenindegemeenteNorg,dieindealsderde
genoemdeaanvraag,doorhetCollegealstenonrechteinde
aanvraagbetrokkenwarenbevonden.
Het gebied omsloot, op het zuidwesten na, het toen in
uitvoering zijnde ruilverkavelingsplan Peize-Bunne. Het
Peizer Diep en het Eelderdiep vormen vrijwel geheel de
oostelijke enwestelijkegrens.
In deze tijd verschoof in de landbouw de nadruk van
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verhogingvandelandbouwproduktiedoormeergrondente
ontginnen, naar verhoging van de produktieintensiteit.
Iederehectaremoestmeeropbrengen.Ditintegenstelling
totdedoelstellingendiemenzichinPeize-Bunnestelde. In
dietijd wasdeproductieverhoginghoofddoel endiewerd
niet in de eerste plaats gezocht in de
produktie-intensivering. In het rapport van Peizermade
staat als doel geformuleerd: "komen tot een verbeterde
ontsluiting en waterbeheersing der landbouwgronden,
alsmede de samenvoeging van verspreid liggende
bezittingen." Om dat laatste te bereiken heeft men het
gebruikendeeigendomvangrondeninPeize-Bunnebijde
herindelingvanPeizermadebetrokken.
OmvanhetLieverense Diepje reservaat ineigendomvan
hetSBBtemakenheeft mendegrondeninditbeekdaldie
aandewestkantvandewaterloop zijn gelegeninhetblok
betrokken.Zokon menvoor deeigenaars hetverliesvan
die gronden in het kader van de ruilverkaveling met
grondenelderscompenseren.
Dezeruilverkavelingvondplaatsopgrondvandewetvan
1954. Dus moest er naast een plan van wegen en
waterlopen ook een landschapsplan gemaakt worden.
Helemaal geaccepteerd werd datdoordeboeren ooktoen
nogniet.Ditmagblijkenuitdevolgendeuitspraakgedaan
opdevoorlichtingsvergaderingvóórdestemming:"Meneer
de voorzitter, ik wilde het volgende opmerken over het
landschapsplan: laten we al het geboomte in het hele
ruilverkavelingsgebied kappen opéénboomna.Enalsde
ruilverkavelingdanhelemaalisuitgevoerddanhangenwe
de man van het landschapsplan daar aan op." Bij de
informatieve bijeenkomst van Ruilverkaveling Vries,die
niet lang daarna plaatsvond, was de landelijke pers, op
sensatiebelust,aanwezig,maartoengebeurdeerniets.
In 1970werdhetdefinitieve planvanwegenenwaterlopen
vastgesteld en in 1973 het plan van toedeling. Na de
uitvoering werd in 1977 Ruilverkaveling Peizermade
afgesloten methetgereedkomenvanderenteberekeningen.
5.3. Diplomatieke middelen
In deze tijd werd de verontrusting over de manier van
ruilverkavelen onder natuur- en landschapsbeschermers
steedsgroter.HetalgenoemdebezoekvandeVoorlopige
NatuurbeschermingsRaad isdaarvan eenbewijs.Eénvan
debelangrijkste adviseursvandieraadwasDeVroomeals
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hetomhetDrentselandschapging.DeVroomewasindie
tijd naast consulent voor de landschapsverzorging ook
consulent voor natuurbescherming. Die combinatie van
functies gaf diplomatiek voordelen omdat het overleg
tussen "diebeideconsulenten" weinig tijd in beslagnam.
De diplomatieke relaties met gemeentebestuurders en
provinciebestuurders werden ook steeds beter. De grote
resultaten van die goede contacten zullen in de volgende
jarenblijken. HetwasDeVroomeduidelijk gewordendat
erplannen gemaaktmoestenwordendiegedragenwerden
door instanties en procedures die boven de
ruilverkavelingen uitgingen. Als de ruilverkaveling
Peizermade wordt gestemd is het eerste rapport overeen
landschapsreservaat dat het hele beekdalsysteem van de
Drentse A omvat al geschreven. Ook over het
Fochteloërveen en het Kolonieveld ligt in die tijd zo'n
rapport gereed.Endeverliezen voor natuur en landschap
dieinruilverkaveling Peizermade werden geleden waren
weer een extrabevestiging van de stelling dat het zoniet
doorkongaanmethetlandschap.
Daterindevoorbereidingvandezeruilverkavelingmenig
woordoverhetlandschapisgevallen blijkt uithetfeit dat
bij vrijwel iedere paragraaf in het rapport ook een regel
wordt gewijd aan "de landschappelijke betekenis". In
hoofdstuk 4 gaat men in op enkele aspecten van de
agrarisch-sociale structuur. Medeinverband metdeinde
toekomstnogbelangrijkerwordenderecreatieinditgebied,
metnamevanuitGroningenwijstmeneropdatgemeenten
pogingen in het werk stellen om aantrekkelijke aspecten
van het landschap te behouden en waar mogelijk een
verfraaiing te bereiken. In hoofdstuk 5bij de bespreking
van de nieuwe ontsluiting, de waterbeheersing, de
boerderijverplaatsing endeutiliteitswerkzaamheden wordt
speciaalopdelandschappelijke aspectenteruggekomen.

5.4. Procedurele middelen
Hetmakenvaneenlandschapsplan isindewetvan'54dan
wel verplicht gesteld, maar in het begin van de zestiger
jaren washetnogsteedsmoeilijkeengarantieteverkrijgen
dat elementen die op het landschapsplan stonden
aangegeven, dus wettelijk waren goedgekeurd, ook
verzekerd waren van een goede regeling van het
eigen-dom,beheerenonderhoudnaderuilverkaveling.
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Eigendom van de weg
In het kader van deze ruilverkaveling zijn bestaande en
nieuwe elementen voorzover zij langs wegen lagen zoveel
mogelijk bij het eigendom van de weg gevoegd. De
eigendom van de wegen betrof de weg zelf met de
bijbehorende bermen en, indien aanwezig, de ter
weerszijden gelegenbermslotentot aandebuitensteinsteek
van hettalud.
In Drenthe waren en zijn de meeste openbare wegen
eigendom van de gemeente. Soms zijn ze eigendom van
particulieren ofvan een semi-overheid alseen waterschap.
Bij het toepassen van "de eigendom van de weg" als
procedureelmiddel tendienstevan hetlandschapsplan ging
hetomdewegendieineigendomwaren bijeenoverheidof
een semi-overheid.
Bij wegen zonder bermsloten (zoals op de essen en in de
ontginningsgebieden) deed zichhetprobleem voor, althans
bij openbare wegen,datboeren* geleidelijk strokenvan de
weg bij het land ploegden of, bij gebruik als grasland, het
rasterbijvernieuwing steedsweer ietsverzetten.
Vandaardatvolgensde gemeentesende Cultuurtechnische
Dienst langs die wegen bermsloten tussen de berm en het
boerenland noodzakelijk waren. Ook langs wegen waar,in
gebieden als de essen en de ontginningsgebieden, uit
overwegingen van waterafvoer meestal geen sloten langs
de wegen nodig waren.
Op de bermen konden beplantingen aangebracht worden.
"Landschappelijk horen bomen op een berm te staan" was
één van de argumenten daarvoor. Het planten van bomen
geeft geen problemen, struikbeplantingen wel. Bij
boombeplantingen zijn er voor het verkeer voldoende
uitwijkmogelijkheden, maar struikbeplantingen groeienook
in de breedte uit waardoor hetverkeer minder of helemaal
geen mogelijkheden meer had om uit te wijken. Daarnaast
hadden struikbeplantingen alsnadeel dat het beeld wat het
opleverde niet altijd fraai tenoemen was.DeVroomezegt
hierover: "Eronstond bij struikbeplanting aanéén zijdeeen
onevenwichtig profiel watlelijk is.Bij struikbeplanting aan
weerszijden was een pijpenla het resultaat, ook niet mooi.
De goedeverhouding tussen verhardingengroene bermen
ging verloren."
Struikbeplanting geeft ook problemen met het onderhoud.
Deze beplanting gaf een versterkte "aangroei"van deberm
doorbladval endergelijke. Daardoorkonden debermen
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niet meer worden afgeplagd. Afplaggen is nl. nodig om
piasvormingopdewegtevoorkomen. Verderontstaaner
problemen met het onderhoud van de achter de struiken
gelegenbermsloot.Ditvroegweerextraruimte,dusgrond,
omlangsdesloottekunnenkomen.
Als oplossing voor deze nadelen zijn door Landschapsverzorging vrijliggende plantstroken voorgesteld. Omde
vrijliggende plantstroken te bereiken moest ookjuridisch
worden vastgesteld dat deze plantstroken, tot en metde
scheidingsgreppel of tot aan een teplaatsen raster, bijde
eigendomvan deweggerekend moet worden.Hetgeheel
ging dan in eigendom over naar de wegeigenaar, de
gemeente,alsonderdeelvan degrond dienodigwasvoor
hetplanvanwegenenwaterlopen.
Ook bestaande elementen als houtwallen werden bij het
eigendom van de weg gevoegd. Later is getracht ook
andereelementendanboom-ofstruikbeplantingen bijhet
eigendomvandewegtevoegendoorbestaandeelementen
alsgrafheuvels indevrijliggende plantstrookoptenemen.
Dit was niet altijd succesvol omdat daar somseenkleine
verbreding van de plantstrook voor nodig was en de
vertegenwoordigers van de landbouw die enkele extra
vierkantemetersnietwildenafstaan.

Gebieden met te sparen, te reconstrueren beplantingen op perceelsgrenzen
Andere houtopstanden of andere elementen in het
landschapsplan, bijvoorbeeld geomorfologische
"Hetbehoudenvangeomorfologische
gegevenheden, die niet bij de eigendom van de weg
reliëfsituatiesisanno1987nogsteeds
gevoegd konden worden hadden ten tijde van de
actueel.
ruilverkavelingPeizermadevaakeenonzekeretoekomst.
Inhetkadervankavelwerkenvindeen
Enkelegebiedenmetveelbeplanteperceelgrenzenwerden
voortgaandeniveleringvanhetlandschap door middel van een arcering op het landschapsplan
plaats."
aangegeven. Het betekende dat behoud respectievelijk
reconstructie ervan gewenst was. Dit moest gebeuren in
overleg met de plaatselijke commissie en
belang-hebbenden. Het waseenpoging om "nogietsvan
*DeVroome,1984. de kleinschaligheid van het landschap te redden".* Dit
middel is ook in andere ruilverkavelingen toegepast,
meestal met weinig succes.Belanghebbenden voelden er
meestalnietsvoor.
De Vroome (1984): "Waarschijnlijk mede doordat de
toe-nemende verontrusting over het omgaan met het
landschaptotuitdrukkingkwamineenbezoekvandetoen
nogVoorlopigeNatuurbeschermingsRaadaanPeizermade
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is,vergelekenmetdevoorgaanderuilverkavelingen,meer
inhoud aan hetlandschapsplan gegeven.Bij alle sombere
opmerkingen overdebeekdalen moet gesteld worden,dat
in de eigenlijke Peizermade, onderdeel van de
beekdalvlakteinhetnoorden,hetresultaatismeegevallen
door hetvrij dichte slotenpatroon en deverheugend hoge
waterstanden in die sloten. Daardoor zijn de kleine,
gespaarde reservaten geen bedreigde eilanden geworden
maarfunctioneren zenoginhetgeheel."
Reservaten
Naast het aangeven van gebieden met te sparen of te
reconstrueren beplantingen van perceelsgrenzen zijn ook
nog kleine te sparen stukjes bos of woeste grond
aangegeven op het landschapsplan. Dit zijn reservaten
geworden in eigendom van Staatsbosbeheer. In het citaat
hierbovenwordenzegenoemd.
Gebieden van Bijzondere Landschappelijke
Betekenis
Ook zijn er nog zes grotere gebieden aangegeven als
Gebieden van Bijzondere Landschappelijke Betekenis.In
hetrapportwordttoegelicht waaromdezegebieden danzo
bijzonder zijn, maar wat de wettelijke status van deze
benoeming is geweest is niet duidelijk. Wellicht hoopte
Landschapsverzorging eropdatdoordezeextraaandachtin
hetrapport erook metmeer zorgaandeingrepenindeze
gebiedenwerdgewerkt Ditvielvaaktegen.
Uit dit alles moge weer blijken dat landschapsbouw niet
ophoudtbijeenmooilandschapsplan,maardaternogheel
watmeerbijkomtkijken. Bijvoorbeeld proceduresvande
landhervorming zo uit te buiten of uit te breiden dat dat
landschapsplan enigekansvanslagenheeft. Eigendomvan
de weg en de kleine reservaten zijn al een vooruitgang,
maarerisnognietvooriederesoortlandschapseenheideen
standaardaanpak dieprocedureel gedekt wordt aangaande
eigendom, beheer en onderhoud. Veel gebeurt nog in
overlegenmetdeonzekere afspraak datbij deuitvoering
endetoedelingnogeensgoedgekekenzouwordennaarde
mogelijkheden.
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5.5. Landschapsarchitectonische middelen
De nederzettingen
De nederzettingen zijn binnen het ruilverkavelingsblok
gehouden. In latere ruilverkavelingen hield men dorpen
ervaak buiten. Dit was zeker het geval alsdedorpen grote
uitbreidingsplannen hadden.
In het landschapsplan is speciale aandacht aan de dorpen
gegeven.Erzijn eiken geplantlangsdewegendiehetdorp
inkomen.Deeiken zijn geplantvanaf deeersteboerderij die
bij het dorp hoort het dorp in. Vaak begint de
eikenbeplanting bij de overgang van es naar dorp zoals in
Winde. In Donderen en Bunne loopt de eikenbeplanting
vanaf hetdorp om dees heen tot aandeovergang naar het
bekdal. Bij Winde en Bunne zijn "ter accentuering van de
beide woonkernen" nieuwe eikenbrinkjes ontworpen. In
LievereniseenperceelineigendomvandeStaatbebostom
eenonaantrekkelijke lintbebouwing te maskeren.
De wegen
In de plantoelichting is veel aandacht aan recreatieve
ontsluitingen aan zandwegen besteedt.
Reservaten, etc.
Waar de beekdalen nog rijk waren aan dwarswallen en de
beek nog flink kronkelde is getracht om deze stukjes
landschap als reservaat te behouden. Dit is gelukt met het
LieverenseDiepje. Andere stukkenbeekdallagenbinnende
zes"gebiedenmetbijzonderelandschappelijke betekenis".
Cultuurhistorische aspecten worden vaak genoemd.
Het geboomte
Op de rijkere gronden is es toegepast als hoofdhoutsoort,
opde overigegronden eik.
De architectuur van het landschap
Bij de bespreking van drie van de "bijzondere
landschapstypen", nl. de dorpsgebieden van Langelo,
Lieveren enWindeen Bunne,worden dedorpen,deessen,
de beekdalen en de ontginningen besproken. De andere
landschapstypen zijn een bijzondere ontginning ten
zuid-westen van Peize en twee bijzondere kleinschalige
beekdalen. In het volgende citaat wordt de aanpak van de
beekdalen endeessen expliciet genoemd: "Zoishetaccent
gelegd ophet sparen en/ofnieuw aanbrengen van
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Ruilverkaveling Peizeimade,plan van wegen en waterlopen (links) en hetlandschapsplan (rechts).Ui thetrapportvoorde
ruilverkaveling Peizermade van de Cultuurtechnische Dienst, uit1963.
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beplantingen langs beekdalen en esranden terwijl de
esgronden enmadelanden zelfonbeplant zijn gebleven."
Op de plankaart staan de beekdalen en de essen met een
aparte kleur aangegeven. De beekdalen zijn gelig en de
essen grijs. De essen hebben op het plan allemaal
aanvullingen vanhun omrandingen gekregen.
Ten zuidenvan Peize zijn debeekdalranden zo consequent
mogelijk beplant. Waardiebeplantingreeds aanwezig was
is die op het plan als te behouden aangegeven. Waar die
beplanting ontbrak is die op het plan als ontworpen
aangegeven. Hierbij is zo veel mogelijk de beekdalgrens
gevolgd. Waar dit door depercelering nietmogelijk wasis
die langs wegen die iets verderop evenwijdig aan het dal
lopen gelegd, waarschijnlijk omdat dan de nieuwe
beplanting bij het eigendom van de weg gevoegd kon
worden. In feite was dit de enige mogelijkheid om de
beekdalruimten, alhoewel ze ruimer zijn, van de overige
ruimten te onderscheiden.
Waar de beekdalen nog rijk waren aan dwarswallen en de
beek nog flink kronkelde is getracht om deze stukjes
landschap als reservaat te behouden. Dit is gelukt met het
LieverenseDiepje. Andere stukkenbeekdallagenbinnen de
zes "gebieden metbijzondere landschappelijke betekenis".
TenNoorden vanPeize gaatdeaanpakvan debeekdalen in
een andereover. In deplantoelichting wordt hierover niets
gezegd, maar daar verdwijnt de beekdalrandbeplanting.
Dezemaaktplaatsvooreen opendal naarde ontginningen
toe. In het dal zijn boerenerven en zandopduikingen
beplant. Van resten woeste grond heeft men reservaatjes
gemaakt. Hierdoor ontstaat een lint van kleine
groenelementen in de open ruimte. Ze liggen in het
overgangsgebied van de dalen van Peizerdiep en Eelder
Diepnaarhetertussen gelegen Peizerwold, een ontginning.
Hiermee wordt op een architectonische wijze toch een
verschil tussen deze twee soorten landschapseenheden in
het landschap aangegeven, ondanks dat die grens
daartussen ergvaag is geworden.
Verder noordelijk mondthetdal vanhetEelder Diep uitin
het dal van het Peizerdiep, de Peizermade. Eigenlijk gaat
het landschap hier over in een ander landschapstype. Van
esdorpenlandschap gaat het over in een beekdalvlakte. In
het gebied waar de dalen al in elkaar overgaan maar de
waterlopen zich nognietverenigd hebben staatop hetplan
aangegeven dat langs de weg die de enige scheiding nog
vormt tussen dedalen, overhoeken moeten worden bebost.
De plaats van deze bosjes is niet vastgelegd op het
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landschapsplan. De vier plukjes op het landschapsplan
stonden symbool voor de bosjes die indat gebied moesten
komen. Bij detoedeling zou bekeken moeten worden waar
die bosjes precieskonden komen.
Bij heterf datligtbij hetpunt waarhetEelderDiepuitkomt
in het Peizerdiep zijn langs de weg naar dat erf essen
geplant.Dezeessenbeplantingen heeft DeVroome aleerder
toegepast in plannen als het landschapsplan voor
Ruilverkaveling Balmahuizen dat enkele tientallen
kilometersnoordelijker is gelegen.
Hieruitblijkt dathetverhaal vandeDrentsebeekdalen niet
ophoudtbij derandbeplanting ende dwarswallen.

Dearchitectuurvandebeekdalenindemiddenloopvan
debeken.Inhetlandschapsplanzijnvoorstellengedaan
omdezekarakteristiekeopbouwtebehoudenofte
versterken.

Maardearchitectuurwordtnaarhetnoorden(naarboven
ophetplaatje)toeanders.Hetdalwordtbrederengaat
overineenbeekdalvlakte.Daarverdwijntdebeplanting
langsderandenvanhetdal.Degrondwaterstandisdaar
zohooggeweestdatmenvroegerslotenalsveekering
kongebruiken.Erzijndusnooitdwarswallenals
veekeringnodiggeweestHetdalwordtinde
benedenloopherkenbaarindearchitectuurvanhet
landschapdoordatopdehogeregrondengrenzendaan
hetdalbossenstaan. Inhetlandschapsplanis
voorgesteldomhetbeeldvanbosjesopdehogeredelen
te versterken, (zieookdetaillandschapsplanboven.)
79

Hoofdstuk5.RuilverkavelingPeizermade

In dit landschapsplan worden vele soorten ontginningen
onderscheiden. Iedere ontginning heeft cultuurhistorisch
zijn eigen verhaal, van de laatste nog omwalde
veldontginninginDrenthebijLangelototdeontginningin
kleinevierkantigeperceeltjes methoutwalleneromheenbij
Peize. Via het toekennen van het predikaat "bijzondere
landschappelijke betekenis"isgetrachtdekleinschaligheid
indezeontginningsgebieden tehandhaven.Zoalsaleerder
werd gesteld wasditeen bijzonder zwakke basis omook
werkelijkdiekleinschaligheidtebehouden.
5.6. Uitwerking ideeën
Als landschapseenheden zijn in het plan de dorpen, de
beekdalen, de essen en de ontginningsruimten gebruikt
maar niet altijd duidelijk. Met nameisde aanpak van de
ontginningen nieteenduidig. Overhetalgemeen kanmen
stellen dat er erg sterk vanuit de plekken wordt gedacht.
Het voordeel daarvan is dat verfijning mogelijk is. Een
grootnadeelisdateenversnippering vanhetplanoptreedt.
Dat een concept aanwezig wasbij de ontwerper van het
landschapsplan mag blijken uit het feit dat op het
landschapsplan, zoals dat in het stemmingsrapport is
opgenomen, de essen en de beekdalen een aparte kleur
hebbengekregen,zonderdathiermeerechtstreeksnaareen
ingreep wordt verwezen. Die inkleuringen van de
landschapseenheden zijn puur bedoeld omdevisie opde
opbouwvanhetlandschapteverduidelijken.
Inhetrapportwordtalsdoelstellingvanhetlandschapsplan
geformuleerd dat "ernaar gestreefd is het sparen van de
elementen die het landschapsbeeld bepalen of wel door
middel van nieuwevoorzieningen hetonderscheid tussen
de verschillende landschapstypen te versterken". Uit de
verdere toelichting op het landschapsplan blijkt dat met
landschapstype ieder deelvan hetlandschap bedoeld kan
wordendatzichonderscheidtvandeomliggendedelenvan
hetlandschap.Zozijnzesheelbijzondere landschapstypen
op het landschapsplan aangegeven en in het rapport
toegelicht omdat er meer aandacht aan moest worden
gegeven.
Uitditplan blijkt datvoorDeVroomehetmakenvaneen
landschapsplan niet ophoudt bij het denken over
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beplantingen. Hij wil zich bemoeien met de vormgeving
van alleelementen vanhetlandschap.
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Kleineboselementen als
eilanden van groen inde
weidseopenheid vande
beekdalvlakte.
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Boomweidetussenhetdorp
endeesvanVries,aangelegd
enontworpeninhetkader
vanRuilverkavelingVries.
Deplaatsvandebomenis
doorDeVroomezelf opde
plekbepaaldenmetpiketten
uitgezet.Hetgrasv;mde
gazonsvoordehuizeiloopt
onderdebomendoortotaan
deesruirnte. Dej;e
boomweide kangezien
wordenalseenverbeîlding
vandeeenheidvarde
woonplekvanmensenmet
deopbouwvanhetlandschap

, . . , «y*»***s-. • **'•"««»aas** • • :

'-•*•* U i
T

** *

*

* * * * »•*

*

* * •

**

• •

*

*

6.1. Het landschap
6.2.Algemene gegevens over de ruilverkaveling
-Hetstroomdallandschapvan deDrentscheA
6.3. Diplomatieke middelen
6.4.Procedurele middelen
6.5. Landschapsarchitectonische middelen
6.6.Uitwerking ideeën
83

Hoofdstuk6. Ruilverkaveling Vries

6.1. Het landschap
Ruilverkaveling Vries vond plaats in het landschap van
Noord-Drenthe. Overheersend waren hier duidelijke
struc-turen van het oude esdorpenlandschap in zijn
ver-scheidenheid per dorp en een rijke natuurlijke
ontwikkeling naar aanleiding van dieduidelijke structuren
en die verscheidenheid. Overal zijn de sporen van een
gebruik van het land door mensen inde loop van eeuwen.
Dat waren waarschijnlijk de eigenschappen van het
landschap in Noord-Drenthe die De Vroome troffen in die
tijd. Ze waren bijna nergens meer zo duidelijk samen
aanwezig als hier. Met name was dit te danken aan het
vrijwel niet genormaliseerde beeksysteem van de Drentse
A. Dit was heel bijzonder. In Drenthe was het het laatste
volledige beekdalsysteem. Verder had alleen het Reestdal
nog grotedelen met eenvrije loop.Buiten Drenthe waren
zulke beken helemaal zeldzaam. De Vroome zag in dat
verlies hiervan onherroepelijk was.Een irreversibel proces
zoumendattegenwoordig noemen.
Maar niet alleen voor de natuurlijke ontwikkeling zou het
een onherroepelijk verlies betekenen. Het verhaal van de
oudeDrentseesdorpencultuurzouveelminderduidelijk te
lezen zijn. Daarom moest het landschapsreservaat er
komen, zodatdebijzondere natuurlijke ontwikkeling inhet
dalvan deDrentse Aniet "overnieuw hoefde te beginnen"
maar verder kon gaan, (ook al zijn er via de lucht en het
grondwater nog heel wat gevaren), zodat het
esdorpenverhaal door reconstructie en verjonging van
beplantingen leesbaarblijft inhetlandschap.
Het "abiotisch gegeven van de oppervlaktevormen" in dit
ruilverkavelingsgebied is het noordelijke gedeelte van het
Drents keileemplateau waarover dekzand is afgezet in
ruggen die van het zuidoosten naar het noord-westen
liepen. Dit is ongeveer in de richting van de Hondsrug.
Beken voerden het water van dit glooiende plateau af. In
hetnoordenvanhetplateau komen kleine stroompjes vanaf
de dekzandglooiingen naar grote stromen die naar het
noordwesten stromen:het beekdalsysteem dat uitmondt in
hetPeizerdiep enhetbeekdalsysteem vandeDrentseA. Zo
ontstonden allerlei plekken in het landschap waar hogere
gronden grensden aan lagere beekdalen. Mensen vonden
op die plekken de verschillende soorten gronden die ze
nodig hadden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Doorhunoccupatievan hetlandschap aftestemmenopdie
abiotischegegevenheden ontwikkelden mensen hierde
84
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esdorpencultuur. In die cultuur lagen dorpen op de
plaatsen waar lagere beekdalen, geschikt als weides,
grensden aan hogere gronden die als akker waren te
gebruiken,deessen.Daarnaastmoestenerwoestegronden
in de buurt liggen om schapen te hoeden en plaggen te
steken ten behoevevanmestproduktie,die nodigwasom
deessenvruchtbaartehouden.
AandebekenvandeDrentseAmaarookaandeMasloot,
deRunslootendeBroeklooplagenprachtigeesdorpenmet
zelfs nogechte strubbenbossen, deoudegrillige hakhoutbossen,rond dees. Schilderachtig ishet woord dat inde
toelichtingophetlandschapsplan gebruiktwordt.Overeen
rijkehistorieverteldehetlandschapdaar.
Maar er zou in het kader van de ruilverkaveling en ook
daarbuiten veel gaan gebeuren indit gebied tussen Assen
enGroningen.Drenthemoestmeeindevaartdervolkeren.
Hetzalin 1965zijn geweestdatDeVroomedaarrondliep
inhetlandschapmetpotloodopdetopografischekaartzijn
plannenintekenend.Wantzomaakthijzijnplannen,inhet
veld.Kijkend, vergelijkend, terugblikkend, projecterend.
Hetgedachtenplan voorhetreservaatvandeDrentscheA
lagmisschien welachterindeauto.Datwerdeenenorme
troef inhetoverlegtijdens heteindevandevoorbereiding
vanderuilverkaveling.
De snelweg stond in het plan voor Vries als artikel 13
aangeven. Metditartikelvanderuilverkavelingswet was
het mogelijk gronden in het kader van werken ten
algemenen nutte te onteigenen. Langs dit tracé stopte hij
steedsomzichhetbeeldvoortestellendatzouontstaanals
die snelweg er lag. In het landschap maakte hij datplan.
Thuisvergeleekhijdandeplannenmetoude topografische
kaarten, 1930,1850enliefst nogouder.Door vergelijking
van de plannen die gebaseerd zijn op ervaringen in het
landschapmetdieoudekaartenwarendestructureninhet
landschapteherkennen.Deabiotischeoppervlaktevormen
zijn door vergelijking van die kaarten uit verschillende
tijden er duidelijk uit te halen. Die vormen waren het
uitgangspunt. In het veld kan je zien wat er al in het
landschap aanwezig is om bij de vormgeving aan het
nieuwe landschap die grote structuren weerervaarbaar te
latenzijn.
Dezondooreenbeekdal.Hoemooicultuurlandkanzijn.
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"Hetvoordeelvandezesnelwegwasdat
éénenanderkanwordenuitgevoerdin
combinatiemetdeonnodigevervorming
vanhetNoordWillemskanaaltoteen
scheepvaartkanaalmetstalendamwanden
waargeenschipdoorheenvaart. We
noemenditwerkmetwerkmaken."
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DeVroomemaakt deeerste
aanzetten voor zijn
landschapsplannen in het
veld.Rondlopend dooi het
landschap tekent hij zijn
voorstellen met potlocdin
opeen topografische kaart.
Hiernaast iseen fragment
vandetopografische kaartte
zienwaaropeengedeelte
van het landschapsplan voor
Vriesineerste aanzei;is
ingetekend. Daaronder :.shet
zelfdegebied tezieno3de
topografische kaart uit
1978. Ingrote lijnen zijn de
in 1965 met potlood
ingetekende voorstellen
gerealiseerd.
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6.2. Algemene gegevens over de ruilverkaveling
Deruilverkaveling Vriesisin 1965gestemd.In 1979was
mengereedmetdeuitvoering.Het ruilverkavelingsgebied
was7225hectare groot. Aanleiding totderuilverkaveling
waren drie aanvragen bij de minister van Landbouw en
Visserij, "aan de Centrale Cultuurtechnische Commissie
omadviesgezonden".Dezeaanvragen zijn samengevoegd
enbehandeldalshetblokvanruilverkavelingVries.Inhet
stemmingsrapport* van deze ruilverkaveling staan alsde ""CentraleCultuurtechnische
indienersvandedrieaanvragengenoemd:
Commissie, 1966.
a.hetDrentsLandbouwgenootschap,datop 16september
1953eenaanvraagdeedtotruilverkavelingvangrondenten
noordenentenwestenvanhetdorpZeijen, alsmededees,
meteenoppervlaktevanongeveer400ha.
b.BurgemeesterenWethoudersvandegemeenteVries,op
21december 1956.Dezeaanvraagomvattegrondeninde
gemeenteVriestoteenoppervlaktevan4875ha.
c. het Drents Landbouwgenootschap op 2 maart 1964.
Dezeaanvraaghadbetrekkingopgrondenindegemeente
Vries en Assen tot een oppervlakte van 7750 ha. Deze
aanvraag had ten doel de onder de a en b genoemde
gebieden tecombineren entevensrekeningtehoudenmet
de toenmalige plannen van Rijkswaterstaat tot de aanleg
van een autosnelweg van Assen naar Groningen meteen
aantakkingvaneenwegvanafEmmenendeverbredingen
uitbreidingvanhetNoord-Willemskanaal.
Inderuilverkavelingswetvan 1954staatinartikel32lid2
dat de CCC uitvoerig advies moet geven aan de
Gedepu-teerde Staten van de provincie. Gedeputeerde
Staten van Drenthe, dit advies gehoord hebbende,
concludeert op 21 oktober 1965tot goedkeuring van de
aanvragen.
DeCCCgingtoen over tot hetopstellen vaneen rapport
met "plannen tot verbetering van de landbouwkundige
toestand". Dezeplannen zijnontwikkeldin samenwerking
meteendaartoeingesteldecommissievanvoorbereidingen
de daaraan toegevoegde adviseurs van het Bureau
RuilverkavelingvanhetKadaster,het Staatsbosbeheer,de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, deprovincialediensten
endeBurgemeestervandegemeenteVries.
Deplannen moeten volgens de Ruilverkavelingswet van
1954naasteenplanvoordewegenenwaterlopenookeen
planvoorhetlandschapomvatten. Ditneemtnietwegdat
dehoofddoelstelling vanderuilverkavelingdeverbetering
vandelandbouwkundige toestand was.Uithetgeeninhet
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rapport voor de ruilverkaveling Vries stond bleek dat de
externe produktieomstandigheden in het ruilverkavelingsgebied voor de rationalisering van de
landbouwbedrijfsvoering een belemmering vormden.
Onderdezeexterneproduktieomstandigheden verstaatmen:
de bodemgesteldheid, de waterstaatkundige toestand, de
ontsluiting, de verkavelingstoestand, de bedrijfsgroottestructuur, degebouwen ende nutsvoorzieningen.
Naast landbouwkundige overwegingen speelden de al
eerdergenoemdeplannen van Rijkswaterstaat eenrol.
In het kader van de ruilverkaveling heeft men de
waterbeheersing aangepast, grote delen herverkaveld,
nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen verhard of
opgeruimd. Ook zijn er enkele boerderijen verplaatst
waarvoor nieuwe bedrijfsgebouwen met woning werden
gebouwd in delen van het gebied die nog onbewoond
waren. Deze delen werden vaak extensief gebruikt en zijn
vaak in de vroegere esdorpen-occupatie woeste gronden
geweest. Daarnaast werd tijdens de voorbereiding bekend
dat een deel van het ruilverkavelingsgebied binnen het in
dietijd ingestelde Landschapsreservaat van deDrentscheA
kwamteliggen.
Op 15december 1966stemmen debelanghebbende boeren
in met de plannen. In 1973 wordt het definitieve plan van
wegen en waterlopen vastgesteld endriejaarlater werdhet
planvan toedelingafgerond. Weerdriejaarlaterkomenalle
geldelijke regelingen inhetkadervandeze ruilverkaveling
vast te staan en komt de renteberekening gereed. Hiermee
wasderuilverkaveling Vries afgesloten.

Het stroomdallandschap van de Drentse A
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Kaartjedatafgedruktstaatinhet"Gedachtenplan" uit
1965metdebekenstelselsinDrenthe.

Al een aantal malen eerder werd het Landschapsreservaat
vanhetStroomdallandschap vandeDrentseA genoemd.In
1963verzocht deNatuurbeschermingsraad DeVroomeeen
rapport opte stellen over het stroomdal van deDrentse A.
Dat was in de tijd dat de natuurbescherming de mooiste
stukjes beekdal trachtte te sparen door er een
omleidingskanaal omheen te laten leggen.Dat wasook het
beleiddatdetoenmaligenataurbescherrningsconsulentvoor
ogen had. In deogenvan De Vroome wasdatechter geen
oplossing. Het was het laatste niet genormaliseerde
bekenstelsel in Drenthe en het meest indrukwekkende. De
Vroome wilde voor dit bekenstelsel een ander beleid
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uitstippelen. Namelijk een plan maken waarin het gehele
beekstelsel de aandacht kreeg en de kans kreeg als geheel
voort te bestaan. Daarvoor zocht en vond hij steun bij de
PPD, de directeur PPD, het provinciaal bestuur en de
griffier van de Staten. De provincie had zich al eerder
zorgen gemaakt om debeekdalen.Ditblijkt uithetfeit dat
men in de vijftiger jaren al een inventarisatiestudie heeft
laten maken van de Drentse beken en beekdalen
(Schimmel, 1955 ).Toen werden aan die studie nog geen
daden verbonden.
In 1965kwameenrapport*uitvan hetconsulentschap van
het Staatsbosbeheer in Assen waarin het idee voor zo'n
reservaat was uitgewerkt. Het plan werd gepresenteerd
door de Gedeputeerde van de Provinciale Staten in het
Provinciehuis. De standsorganisaties en de
voorbereidings-commissies van deruilverkavelingen Vries,
Anloo en Rolde waren hierbij aanwezig. Voor de
Landbouw kwam hetplan opduistere wijze tot stand.Men
heeft tijdens de opstelling van het plan geen inzage
gekregeninhetgeen deprovincieenhetconsulentschap aan
hetuitwerken waren.DeLandbouw wistnietwatermetde
Natuur-beschermingsraad werd besproken. Anders had
men veel eerder actie ondernomen. Was er volgens de
huidige normen een inspraakprocedure geweest dan was
hetreservaat erniet gekomen.
De voorbereidingscommissies van de ruilverkavelingen
Vries, Anloo en Rolde werden geconfronteerd met de
feiten. Dit reservaat lag binnen die drie
ruilverkavel-ingsblokken. Al zou men willen, daar viel
niets meer aan te doen. Het deed veel stof opwaaien.
Adjuct-secretaris van het Drents Landbouwgencotschap,
J. Hingstman, schreef een uitgebreid rapport* waarin het
standpunt van de Landbouw uiteen werd gezet. "Deining
om deDrentse A"heethet.Eénvandegrootste grieven die
er inverwoord stonden was dat in hetGedachtenplan van
alles stond over hoeveel vogeltjes er in het gebied
woonden. Maar "hoeveel boeren hier wonen die van
geslacht op geslacht dit landschap gemaakt hebben, dat
stond er niet in. Dat doet gewoon zéér." "Dat
Gedachtenplan kwamuit,opeen duisterewijze.Jekon niet
eens gewaar worden wie eigenlijk de opdracht gegeven
had." vertelt Hingstman*.
De Landbouw had zakelijke bezwaren en emotionele
bezwaren. Waar een reservaat is kan geen moderne
landbouw worden uitgeoefend. 3500 havan de 30.000 ha
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DrentscheA.Beschrijving
engedachtenplanmet
betrekkingtothetbeheeren
agrarischgebruik,de
landschappelijkeen
recreatieveontwikkeling.
Staatsbosbeheer,
Assen,1965.

Deiningom deDrentseA.
Drents
Landbouwgenoot-schap,
Assen,1967.

In:Pollman,Tessel,1982.
InhetStroomdalvande
DrentseA.
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diedit gebied groot is zouden reservaat worden. Zakelijk
gezienisdateenverliesvoordeLandbouw.Deemotionele
tegenstand was bij veel boeren waarschijnlijk nog
belangrijker dan de zakelijke bezwaren. Ze wilden geen
toeristische trekpleister worden en als aapjes in de
dierentuin aangegaaptwordendoorbussenvolstedelingen
diezijn gekomenomtezienopwatvoorprimitieve wijze
zehunbedrijf moetenuitoefenen. Datisvernederendvoor
eenboer.
Maartoenwarenerookboerendievoordelen zageninhet
stichtenvaneenreservaat:dekleineboerendieuitdeboot
zouden vallen bij eenvoortgaande schaalvergroting inde
bedrijfsvoering. Tegenwoordigzeggenookveelboerendat
een omzetting toen van de gronden in het reservaat in
"modernelandbouw"-gronddehuidigeoverschottenalleen
maarhadvergroot
HetGedachtenplan bestaatuiteenrapportmetvierkaarten
alsbijlagen.Hetrapportbegintmeteeninleidingwaarinde
veranderingen van het oude Drentse landschap, en de
beekdalen daarin, geplaatstworden tegen de achtergrond
van de ontwikkelingen in de maatschappij. Een
storm-achtige ontwikkeling van techniek en wetenschap
hebben veranderingen mogelijk gemaakt die soms een
vooruitgang kunnen betekenen maar ook tot verliezen
leiden.Dewinstaanwelvaartenhetverliesaanwelzijn.Na
de inleiding volgt een beschrijving van het landschap
waarinveleaspectenaandeordekomen.Danvolgtinhet
rapporthetdeelmethetgedachtenplanoverdetoekomstige
ontwikkelingvanhetbetreffende landschap.Ditomvateen
toelichting op het voorgestelde beheer en het agrarisch
gebruik, gedachten over landschapshersel en
landschaps-ontwikkelingenvoorstellenvoorderecreatieve
ontwik-keling.
Devierkaarten sluitenhieropaan:eenkaartmetdenamen
vandevoornaamsteplaatsen enbeken,eenkaart overhet
beheer en het agrarisch gebruik, eenkaart meteen schets
voor een landschapsstructuurplan en een kaart met een
schetsvoor een recreatie-structuurplan.De opstellersvan
het plan spraken "terecht" (Gorter, 1986, blz. 127 )van
een nieuwe fase die met dit plan was bereikt in de
"WekunnentrotszijnopdeDrentseA,
ontwikkeling
vanhetnatuurbeschermingswerk inonsland.
maarbepalendisvoormijdathetgelegenis
Dit was "het eerste geval (...) waar de gedachten omtot
ineenheelgaafesdorpenlandschap.Datis
instelling van een landschapsgebied te komen in een
voormijhetuitgangspunt."
DeVroome, 11-11-1986gedachtenplan zijn uitgewerkt."(Modderkolk,Stapelveld,
DeVroome, 1966). Inditcitaatvaltdeterm
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biroomcJatiandschap DrentscheÂ
;->rfi»ns voor een landschapsstructuurplan
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Schetsvooreen landschapsstructuurplan uihet
rapportStroomdallandschapDrenscheAuit 1965.
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"landschapsgebied" op.Men spreekt niet van het instellen
van een natuurgebied, maar over de instelling van een
landschapsgebied in het kader van het
natuurbeschermingswerk. Ditduidt er op dat de opstellers
van het plan het gehele landschap als onderwerp van
natuurbescherming zien. In het het hoofdstuk over de
Ineentijdwaarineenplan
als"Ooievaar"aanslaaten opvattingen van DeVroome kwam dezebenadering alaan
dediscussieover deorde.Hetbijzondere van ditplan isdat hetgericht isop
natuurontwikkelingoplaait hetbehoudvaneen waardevol landschap, maarnietomdat
isditplanendevisie
erachternaderestudiewaard. te conserveren zoals het is, maar om natuur te laten
ontwikkelen en mensen ruimte te bieden voor rust en
inspiratie. Daarvoor worden in het plan allerlei ingrepen
voorgesteld. Het is daarom, behalve een
natuur-beschermingsplan, net zogoed eenplan dat gericht
isop landschapsbouw.
Het beheer is gericht op landschapsherstel en
natuur-ontwikkeling. Hetgaatteveromdaarindeze studie
veelaandachtaantebesteden.Erisveelstudieverrichtnaar
de natuur in hetreservaat en de invloed van verschillende
soorten beheer. Hierover zijn vele publikaties verschenen.
Dit benadrukt het belang van het reservaat als proeftuin
voor wetenschappers en beheerders.
Deaandachtvoorrecreatie heeft tweeaspecten. Ten eerste
devisieop het landschap als natuurruimte, waarin mensen
rust en inspiratie moeten kunnen vinden. De nadruk ligt
dan ook opde wandelaars,fietsers, paardrijders, vissersen
ophetextensieve autotoerisme.Deverblijfsrecreatie wordt
zoveelmogelijk gesaneerdengeweerdbinnenhet eigenlijke
reservaat. De "pretpark-recreatie"past hier bij langenaniet
inhetplaatje.
Een tweede aspect van de aandacht voor de recreatieve
betekenis van het reservaat zijn de strategische
overwegingen. Het benadrukken van de vele
mogelijk-heden voor recreanten lag politiek gunstig. Om
het voorstel haalbaar te laten zijn zijn met opzet op het
recreatie-structuurplan veel meer recreatiepunten
aangegeven dan er uitgevoerd zouden worden. De kaart
moesterspectaculairuitzien.Laterisdoelbewust uitdelijst
van aanbevolen recreatiepunten een selectie gemaakt. Dit
wasverdedigbaar omdat aldezandwegen, aan derandvan
het reservaat of als toegang tot het reservaat, in eigendom
van het Staatsbosbeheer waren. Daardoor kon men in de
praktijk metenkeleparkeer-enpicknickplaatsen volstaan.
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Sijljige 4

Stroomdaltandschap OrentscheÂ"
octets vooreen recreatie structuurplan
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ProcedureelhadhetLandschapsreservaat dekrachtdathet
gebied vrijgesteld werd van allerlei ontwikkelingen als
moderne landbouw. Maar om de landschapsrenoverende
ingrepen die op de schets voor een landschapsstructuurplan in het landschapsreservaat uit te voeren waren
andere procedurele mogelijkheden nodig. In de drie
ruilverkavelingen kreeg Landschapsbouw ook niet de
mogelijkheden tot "herstel en reconstructie van hetoude
landschap". De ruilverkavelingen gaven wel de
mogelijk-heid tot uitruil van gronden van buiten naar
binnen het reservaat. Hierdoor werden meer
aaneengesloten gebieden mogelijk.
Pogingen ommeer hogere gronden in hetreservaat opte
nemen blijven nodig. Deze gronden beïnvloeden viahet
grondwater het beekdal zeer sterk. Dat is ook de zwakte
vanhetreservaat:viahetgrondwaterkomendeschadelijke
stoffen die op de gronden buiten het reservaat worden
gespoten toch nog in hetreservaat. Hierdoor is hetwater
uit de Drentse A niet meer geschikt voor
drinkwatervoorziening. Het is te hopen dat men in de
toekomstverstandigerwordt.

6.2. Diplomatieke middelen
Vries isvoorbereid in een tijd dat De Vroome op allerlei
niveauscontactenheeft gelegdenonderhoudtmetmensen
dieinhetruimtelijkeordeningsapparaat functies vervullen
waardoorzijdieruimtelijke ordeningkunnenbeïnvloeden.
Dezediplomatiekeinvloedwasnodigomdatdemachtvan
het ministerie van Landbouw en Visserij met een zeer
slagvaardige Cultuurtechnische dienst als uitvoerend
orgaan heel erg groot was. Van die kant wilde men het
landelijk gebied sterk reorganiseren om een grotere
produktietebereiken.
Ookindezetijd werdendeplannenverderontwikkeldvoor
de aanleg van een uitgebreid wegennet. Elkeplek moest
optimaalbereikbaarzijnomdatmenhetgevaargrootachtte
dat slecht bereikbare plaatsen niet mee zouden profiteren
vandeontwikkelingvandewelvaartsmaatschappij.
Vanuitdenatuur-,landschap-enmilieubewegingbegonde
verontrustingindezestigerjarentegroeien,maardemacht
van de landbouw en weg- en waterbouw was erg groot.
Over die verontrusting werd al bij de bespreking van
ruilverkavelingPeizermadegesproken.
In depolitiek begint in die tijd door te dringen datnaast
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welvaart, die in de tijd van wederopbouw na de oorlog
werd nagestreefd, ook welzijn een hoofddoelstelling van
hetbeleiddiendetezijn. Bijveelmensen indepolitieken
bij veel ambtenaren sloegen deideeën dieDeVroome te
berde bracht goed aan.Een belangrijk aspectvan welzijn
was immers een prettig en gezond leefmilieu waarin de
natuur kansen kreeg. Het mooiste voorbeeld van iemand
die zichvanuit zijn functie inzettevoordeideeënvanDe
Vroome is de commissaris van de koningin Gaarlandt,
maar ook zijn voorganger commisaris Cramer,
gedeputeerden Londo en Lambers, burgemeesters,
raadsleden endiverseambtenaren bijdeprovinciewilden
zich sterkmakenvoordevoorstellen vanDeVroome.De
milieubewegingwaseenbelangrijkeachterban.DeVroome
onderhield ook goedecontacten met wetenschappers van
naamdiebijvoorbeeld eenplanalshetlandschapsreservaat
vandeDrentscheAeenwetenschappelijke onderbouwing
gaven. De lijst van samenstellers van het gedachtenplan
spreektvoorzich.
Indeze tijd, waarin DeVroome ophet diplomatieke vlak
veelheeft bereikt,wordtruilverkavelingVriesvoorbereid.
6.3. Procedurele middelen
Uit de bespreking van de andere twee ruilverkavelingen
bleek dat er weinig procedurele middelen waren om het
landschapsplan ook werkelijk te realiseren. Sommige
elementen konden met steun van de Natuurbeschermingsraad in reservaten worden opgenomen,
andere elementen konden bij de eigendom van de weg
gevoegd worden. Door overleg kon er ook wel invloed
uitgeoefend worden op de tracering en profilering van
wegen en waterlopen, maar verder had men weinig
procedurele zekerheid over het eigendom, beheer en
onderhoud vandeelementen vanhetlandschapsplan. Als
men bedenkt dat er een aantal jaren eerder nog geen
Landschapsverzorging was en het door velen in die tijd
gezien werdalsbemoeierij van buitenaf doordeoverheid
dan moet men erkennen dat men al heel wat bereikt had.
Maar Landschapsverzorging zag dat er veel meer
procedurelezekerheidnodigwasomhetlandschapgoedte
verzorgen.Deelementenvanhetlandschapsplandienietin
eenreservaatennietbijdeeigendomvandeweggevoegd
konden worden, lagen binnen eigendommen van
particulieren, meestal boeren. De directie van het
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*Hierwerddushetwerkvan
Landschapsbouwvanuit
bosbouwnormenbenaderd.
Ditwasregel.
Landschapsverzorgingen
Landschapsbouwwasen
is(?)eenondergeschoven
kindjebinnenhet
Staatsbosbeheer.Ditterwijl
hetgrootstedeelvanhet
bosnadeoorloginhet
kadervanLandschapsbouw
isaangelegd.

Staatsbosbeheer moest overtuigd worden van het feit dat
het in eigendom, beheer en onderhoud geven van
elementen van het landschapsplan aan particuliere boeren
geen enkele garantie was voor het lang voortbestaan van
die elementen. Er werd namelijk verondersteld dat een
groot deel van de boeren elementen als insteekwallen van
debeekdalen uitgevoelsmatigeoverwegingen tochgraagin
eigendom wilde hebben en dat die boeren die wallen wel
zouden verzorgen.
Een andere ruilverkaveling, Vledder, was in die tijd in
uitvoering. Onder boeren in die ruilverkaveling heeft De
Vroome toen een enquête laten houden. De boeren werd
gevraagdof zedewallendieophetlandschapsplan stonden
en die binnen hun kavel lagen graag in eigendom, beheer
en onderhoud wilden hebben. Zo niet dan zou
Staatsbosbeheerzenemen.Deconclusiedieuitde enquête
getrokken moest worden was overduidelijk: het grootste
deelvan deboeren wasdiewallen lieverkwijt danrijk.Als
dedirectie van het Staatsbosbeheer het landschapsplan dat
onder haar eigen verantwoording werd opgesteld serieus
nam,moest zeervoor zorgen datdie elementen dieophet
landschapsplan stonden een redelijk verzekerde toekomst
hadden. Uit de enquête bleek dat de elementen van het
landschapsplan in eigendom, beheer en onderhoud van de
boerenmeestalnietdieverzekerdetoekomstkregen.
Met steunvan de Commisaris vandekoningin inDrenthe,
Gaarlandt, heeft De Vroome de directie van het
Staatsbosbeheer overtuigd. De directie kwam toen tot de
principe-uitspraak dat het Staatsbosbeheer alle elementen
van hetlandschapsplan ineigendom, beheeren onderhoud
zou nemen voor zoverdie taken niet door anderen opzich
werden genomen. Er was echter wel één groot "mits" aan
die principe-uitspraak verbonden. De elementen moesten
groter zijn dan 5 hectare of breder dan 50 meter.
Staatsbosbeheer was tenslotte een bosbeheer-instelling en
Landschapsverzorging was een ondergeschoven kindje
binnendat instituut
In een oud cultuurlandschap zijn de typerende
beplantingselementen vaak veel kleiner dan die gestelde
minimumgrootte. Die "mits" had dus als consequentie dat
de landschapsverzorgers hun landschapsplannen nog
steeds niet konden baseren op de voor het landschap
typerende beplantings-elementen. Tenminste niet met de
garantie dat het eigendom, beheer en onderhoud goed
geregeld was. Wat dit tot gevolg had is te zien in het
Landschapsplan voor Sleenerstroom. In een beekdal zijn
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daarzeerbredeinsteekwallen teziendienormaal 2meterof
nogminderbreed waren.

Fragmentenvandetopografischekaartwaaropeendeelvanhetgebiedwaarinruilverkaveling Sleenerstroomis
uitgevoerd.Linksvoorderuilverkaveling,rechtserna.Duidelijkzijndebeplantingselementen teziendieinhet
kadervanderuilverkavelingzijnaangelegd.Landschapsbouwhaddieelementen,dwarswallenineenbeekdal,
veelsmallergewild,maarwasdoorbindendeuitsprakenvandedirectievanhetStaatsbosbeheergedwongenhet
landschapsplantebaserenopelementenvantenminste
5hagrootofminstens50meterbreed.
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•Tijdensditgesprekmoest
DeVroomenaastde
Commissaristegenoverzijn
eigendirectiegaanzitten,
alsvertegenwoordigervan
deDrentsezaak.

DeVroome schrijft hieroverin "Meerdaneenhalveeeuw
ruilverkavelen.": "Toen zag ook Commissaris van de
KoninginGaarlandtindatdateenlandschapopleverdedat
volkomeninstrijd wasmethetDrentsekarakter."
De directie van het SBB werd ten tweeden male bij de
Commissarisontbodenennaeenhartig*gesprekkwamde
Directie tot een nieuwe principe-uitspraak: de eis ten
aanzienvandeminimumgrootteverviel.
Ditbetekendeeendoorbraak.HetgafDeVroomeeindelijk
demogelijkheid omgoedeènreëlelandschapsplannen te
maken.Deeersteruilverkavelingwaarinhettoegepastkon
worden was Vries. Maar ookkon deze nieuwe uitspraak
doorwerkeninderuilverkavelingen dienoginuitvoering
waren. Vandaar dat bijvoorbeeld in Vledder SBB veel
kleine landschapselementen in eigendom, beheer en
onderhoud heeft genomen.

6.4. Landschapsarchitectonische middelen
Een belangrijke basis voor de vormgeving van dit
landschap blijkt het landgebruik dat men in detoekomst
verwachttegeweesttezijn.Datwasbepalendvoordesoort
ingreep die in het kader van de ruilverkaveling werd
gepleegd. In het gebied waarin deruilverkaveling Vries
plaatsvond zijn drie zones teonderscheiden. Erzijngrote
verschillen aan te wijzen tussen die zones wat betreft de
soorten ingrependieinhetkadervandezeruilverkaveling
zijngedaan.
De eerste zone ligt in het oostelijkste deel van het
ruilverkavelingsblok.Despoorlijn Assen-Groningenvormt
de westelijke grens van deze zone. De ruilverkaveling
wordtdaarbeheerstdoorhetLandschapsreservaat vanhet
stroomdallandschapvandeDrentseA.
De tweede zone ligt in het westelijke deel van het
ruilverkavelingsgebied.DaarliggendedorpenIJde,Vries,
Zeijen en Rhee. Over het algemeen hebben in dit gebied
voorzieningen ten behoeve van het landbouwkundig
gebruik de prioriteit. Dat betekent dat de kavelindeling
aangepast werd, dat beken werden rechtgetrokken ende
waterstand in de beekdalen werd verlaagd. Er werden
nieuwe wegen aangelegd of oude wegen verhard ter
ontsluitingvandelandbouwkundig slechtontslotenessen
enontginningsruimtes.Overhetalgemeenkanmenstellen
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Links:Dedrie
onderscheidenzonesinhet
ruilveikavelingsgebied,
Rechtsdezonebepaalddoor
hetreservaatvande
DrentscheA,linksde
renovatie-zoneeninhet
middendezonediebijna
helemaalopdeschopis
gegaan.

dat het landschap ruimte moest bieden aan een
grootschaliger gemoderniseerde landbouwproduktiemethode.
De derde zone ligt tussen de andere twee in. Hier is alles
op de schop gegaan. Het dorp Tynaarlo is sterk veranderd
door nieuwbouw, de aanleg van een rondweg en de
snelweg Assen-Groningen overdees.Tennoorden en ten
zuiden van Tynaarlo is het land helemaal opnieuw
verkaveld, de beeklopen zijn genormaliseerd, nieuwe
wegen zijn aangelegd met nieuwe boerderijen erlangs.Het
Noord-Willemskanaal is sterk verbreed in de tijd dat de
ruilverkaveling uitgevoerd werd. De autosnelweg, de
spoorlijn en het verbrede kanaal vormen nieuwe
grootschalige lijnen die door een oud cultuurlandschap
heengaan. Maar deze zone is vooral veranderd door het
voor intensieve landbouw geschikt makenvan de "velden"
ten noorden en ten zuiden van Tynaarlo. Daar werd de
waterbeheersing, de verkaveling en de ontsluiting vrijwel
volledig vernieuwd. Verder werden boerderijen naar deze
veldontginningen verplaatst. Men kan zeggen dat in deze
zoneeen nieuwlandschap gemaakt moestworden.

Ermoetmeeraandachtwordenbesteedaan
deovergangvanhetdorpnaarhet
buitengebied.Er isnooitgeldvoorextra
grondenaanderandvanhet
uitbreidingsplanomdatdepost voor
aankoopvangronden voorgroendruktop
deexploitatieopzet vandewijk."

De nederzettingen en boerenerven
Indeoostelijke zonevormtdehoofdstroom vandeDrentse
Adegrensvanhetruilverkavelingsblok. Debeekkronkelt,
schilderachtig, noordwaarts hetruilverkavelings-gebied in,
langshetkleine dorpje Taarlo.Metnieuwebomen opoude
brinken en langs de weg vanaf de eerste boerderij het
dorp in, is in het kader van de ruilverkaveling dit dorp in
het groen gezet. Zo is nu al, na een aantaljaren, door het
hoge geboomte vanuit de omtrek het dorp herkenbaar.
Oudemolen en Zeegse zijn op een vergelijkbare manier
behandeld, uitgaandevan wataanwezigwasen afhankelijk
vandespecifieke situatie.
In de middelste zone ligt slechts één dorp: Tynaarlo.
Tynaarloisindetijd datderuilverkaveling plaatsvond aan
vrij grote veranderingen onderhevig geweest. Een
rondweg is ten noorden van het dorp aangelegd. De
Oosteres verdween onder een nieuwbouwwijk. Maar
waarschijnlijk isde aanlegvande snelwegvan Assen naar
Groningen hetmeest ingrijpend geweest.
Vanaf de brink was het beekdal ten westen van het dorp
vroeger op twee manieren bereikbaar. Beide wegen zijn
afgesneden door de snelweg. De snelweg heeft de
Westeresch doormidden gedeeld.
Tynaarlo heeft een nieuwe brinkbeplanting gekregen aan
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de zuidkant van het dorp. In het dorpsgebied zijn weer
eikenlangsdewegen geplant.
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In de westelijke zone liggen vier dorpen. Dat zijn IJde,
Vries, Zeijen en Rhee. In alle vier is net zoals in
Peizermade en de andere zones met eiken aan de
ruimtelijke structuur van de dorpen gewerkt. Dit is op
verschillende manieren gedaan. In deeersteplaats werden
langsdewegen dievanuit hetdorp naardeomgeving gaan
eikenbeplantingen ontworpen tot aan de laatste boerderij
die bij het dorp hoort. Daarnaast werden boomweides
ontworpen of vernieuwd. Dit is meestal gebeurd op
plaatsen waar vanouds brinkruimtes waren. Met name het
oostelijk deel van de brink van Zeijen is opnieuw
ingeplant. Hierdoor kan daar in de toekomst een even
indrukwekkende brinkgroeien alsdieinIJde.
De bebouwde kom van Vries is buiten het
ruilverkavelingsblok gehouden. Maar er is wel een
boomweide ontworpen in het kader van het
landschapsplan. Daar waar een nieuwbouwwijk aan dees
van Vries grenst islangs de helerandeen boomweidevan
eiken gemaakt. Het gazon van de huizen gaat zonder
onderbreking over in het gras onder die eiken. Dit is na
overlegmetdebewoners van dehuizen gebeurd. Hierdoor
staan de huizen niet "koud" aan de es. Vanaf de es is het
zicht op het dorp daardoor anders dan de standaard-rand
van een nieuwbouwwijk. Door de eiken zijn dedakenvan
de huizen te zien. De eiken worden deel van de
es-omranding enonderdeeikenwandelten speeltmenaan
de rand van het dorp, met uitzicht op een andere
landschaps-eenheid, vanouds de tuin van de nederzetting,
dees.

Deboomweidelangsderandvandeuitbreidingvan
denederzettingVries.Onderdeboomgroependoor
wandeltmenmetuitzichtopdees.Vanafdeesziet
mendehuizenachterdebomen.
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Als de aanpak van de nederzettingen in de drie zones met
elkaar vergeleken wordt blijkt dat in de eerste plaats door
kleine aanpassingen het oude beeld van het dorp
gerenoveerd wordt. Dit is met name in de oostelijke en in
eendeelvandewestelijke zone het geval.Alsdaarvoor de
veranderingen te groot zijn, door de aanbouw van nieuwe
woonwijken of wegen, wordt een oplossing gezocht om
die vernieuwde nederzetting als geheel een gezicht in het
omringende landschap tegeven. Het dorp wordt daarvoor
in een nieuwe omranding van beplanting gezet. Die
beplanting is transparant als woningen aan de es grenzen
(Vries), opent zich waar wegen vanuit het dorp het
landschap ingaan en is gesloten naar de
ontginnings-ruimten (tenzuidenvanTynaarlo) ennaarde
beekdalen.

Eikenlangsdewegalsinleidingvanhetdorp,in
ditgevalZeijen,vanafheteerstehuishetdorpin.

De boerenerven
De boerenerven lagen op een enkele keuterij na in de
dorpen. In het kader van de ruilverkaveling zouden 23
boerderijen worden gebouwd buiten de dorpen. Die zijn
nietopdeessen of indebeekdalen terecht gekomen, maar
in de ontginningsruimtes. De nieuwe boerenerven liggen
daar midden in een ontginningsruimte, als eilanden van
groen, of aanderand tegen debeplanting vaneen beekdal.
Inde landschapsplannen iservoor gezorgd datdie nieuwe
boerenerven duidelijk indieontginningsruimtes liggen.Dit
was met name nodig als de boerderijen op een overgang
van deontginningsruimte naar een beekdal of dorp lagen.
Met singelbeplantingen tussen het beekdal of het dorp en
hetnieuweboerenerf isduidelijk gemaakt inwelkeruimte
die erven liggen.Denieuwe boerenerven zijn metnamein
de twee westelijkste zones terecht gekomen. In de
oostelijke zone liggen de boerenerven allemaal in de
dorpen.
Voor de erfbeplanting geldt overal hetzelfde in de drie
zones. Ze is vaak mager en fantasieloos. De
erfbeplantingen zijn eenbronvanirritatievoorDeVroome.
Hetliefst zouhijbijiedereboerlangswillen gaanomover
die erfbeplanting te praten. Door het maken van een
ontwerpje dat doorgesproken wordt metdie boerkan heel
veelmeerbereikt worden dan die "klote-singel" die overal
staat en meer dan de slechte behandeling van het voorerf.
In zijn visie zou er een nieuw typerendboerenerf voor
ie-der landschap ontworpen kunnen worden waarin
boerderijen worden geplaatst in delen van het landschap
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Nou, laatikhetzo zeggen:
Zoals inalleruilverkavelingenhebbenwe
omlandschappelijkendaarmeerecreatieve
redenenaandachtbesteedaandetracering.
Langs die wegen hebben we zinvolle
parkeer -enpicknickplaatsen uitgezocht.
Wehebbengetracht zoveelmogelijk
zandwegen tebehouden.Recreatie isniet
gebaatbijasfalt, datiserindestadal
genoeg."

waarvoorheen geen boerderijen stonden.
Er is een verschil in aanpak van het landschap in de drie
zones te zien.In deoostelijke zone isde plaatsing van de
boerenerven in het landschap vooral gericht op de
renovatievaneenvrijwel gaaf oudcultuurlandschap.Inde
middelste zone wordt naar een nieuwe samenhang tussen
nieuwe boerenerven in een sterk veranderend landschap
gezocht. In de westelijke zone hebben beide
plaatsgevonden.
De wegen
In de ruilverkaveling zijn grote stukken zandweg verhard
en nieuwe wegen getraceerd. Bij alle verbeteringen en
aanleg van wegen is het landbouwkundig
ontsluitingsaspect uitgangspunt geweest. In het kader van
landschapsbouw is getracht deze wegen ook voor
recreatieve belevingvan het landschap geschikt temaken.
Daartoe gaf men voorstellen voor een nuancering van het
beloop van denieuwe wegen, maakte men zich sterkvoor
het behoud van oude zandwegen en droeg men zorg voor
enevenwichtigeprofilering vande wegen.
Vanuit de dorpen gaan wegen naar de omgeving: naar de
es, naar de beekdalen en naar de ontginningsruimtes. In
navolging van Benthem heeft De Vroome zich actief
bemoeid met het uiteindelijke beeld dat die wegen in het
landschap zouden opleveren. De Vroome vond het tracé
van zo'nwegzobelangrijk voorhetuiteindelijke beelddat
hij voorstelde dat het grove patroon van wegen en
waterlopen datdoordelandmeters alwasuitgezetnogeens
door landschapsbouw van adviezen tot bijstelling en
nuancering werd voorzien.
Deessenmoesten inhetkadervan deruilverkaveling beter
ontsloten worden. Dit betekende dat over de beide essen
van Zeijen endeesvan IJdenieuwe wegen zijn aangelegd
en over de essen van Vries en Rhee zandwegen verhard
zijn. Midden over de essen lopen die nieuwe wegen. Ze
maken een knik ofeen bocht omde esomranding heen bij
het opkomen en verlaten van de esruimte. De lichte
knikken in de wegen op de es liggen bij duidelijke
hoogteverschillen op de es of bij een bestaand bosje.
Hierdoor lijkt de wegin hetlandschapverankerd. Deweg
wordt door die tracering deel van die bolle esruimtes en
die weg heeft een tracé dat de indruk geeft dat die weger
altijd zo heeft gelegen. Zo zijn ook in verschillende
ontginningsruimtes nieuwe wegen getraceerd.
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Hetlandschapsplan vanruilverkavelingVriesbijde
stemming in 1966.
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Hetplanvanwegenenwaterlopenvan
ruilverkaveling Vriesbijstemming.
107

Hoofdstuk 6. Ruilverkaveling

Vries

De wegen waren als landbouwontsluitingswegen op het
plan gekomen maar zijn door een zorgvuldige tracering
ookinteressant voorrecreanten.
Zoals er altijd wegen hebben gelopen langs de beekdalen
op de overgang van hoog naar laag, zo zijn ze in het
vernieuwde landschap gebleven. Indeoostelijke zone zijn
zevaak verhard, of hieren daar kortgesloten ten behoeve
van een fietsroute. In de andere zones werden ze gebruikt
om bermbeplantingen aan te brengen om de
beekdal-ruimten van de andere ruimten te kunnen
onderscheiden. In deze zones zijn daar eveneens nieuwe
wegen voor gebruikt. Hiervoor was het nodig dat
Landschapsbouw zich intensief bemoeide met de
nuancering van de tracering van de verharde en nieuwe
wegen.
Alswedewegen in dedrie zonesvergelijken dan blijkt de
wegenstructuur in de oostelijke zone vrijwel gelijk
gebleven. Sommige wegen zijn daar als landbouwontsluitingswegen verhard, enkele insteekwegen zijn
verdwenen en enkele fietspaden zijn aangelegd.
Landschapsbouw heeft hieropeenrenoverende manier bij
aangesloten. Hierbij lag de nadruk sterk op de
recon-structievanhetoudelandschap.
In de westelijke zoneisditook gebeurt maar opeen wijze
die niet gericht was op reconstructie van het oude
esdorpenlandschap. In deze zone werden de oude wegen
als het ware gestileerd. In de middelste zone liggen zeer
veel nieuwe wegen. Door de nuancering van de tracering
en de verschillende profilering van de wegen is door
Landschapsbouw getracht omvan dienieuwe wegen inhet
landschapwegen temakendiehetuiterlijk hebbenvan een
gestileerde weg in een gerenoveerd landschap als in de
westelijke zone. In de middelste zone is de
landschapsbouw dus niet te typeren als renoverend maar
eerder alsverbeeldend scheppend. Indemiddelste zone is
het landschap immers volledig van uiterlijk veranderd. Er
waren geen wegen en boerenerven, nu wel, en toch
verbeeldt heteen oudlandschap.
Bij alle wegen is voor Landschapsbouw de recreatieve
ontsluitingvan het gebied belangrijk geweest.Inhetkader
van de ruilverkaveling werd veel gedaan aan wandel-,
fiets-en ruiterroutes. Tijdens de toedelingsfase bleek wat
dat betreft nog heel wat meer mogelijk dan waarin tijdens
devoorbereiding werd toegestemd. Medeop aandrangvan
de inwoners van de dorpen, die tot hun spijt veel
wandelmogelijkheden zagen verdwijnen, zijn vanuit alle
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Gespaardezandwegachterlangsderandvande
ZuideresvanZeijen,opdeovergangnaarde
ontginningsruimte.Dezewegisopgenomen inhet
patroonvanwandelroutesrondhetdorp.Demeeste
dorpenhebbenzoeenaantalwandelroutesgekregen.

dorpen wandelroutes van verschillende lengte in het
landschap gepast. Daarvoor zijn vaak bestaande
zandwegen gebruikt. Ook werden vaak wandelroutes
aangelegd langs oude houtwallen. De kleinschalige
beekdalen dicht bij de dorpen waren hiervoor zeer
geschikt. In het kader van ruilverkavelingen is veel gedaan
ter realisering van het Drentse Rijwielpadenplan.
De verharding van de zandwegen hield ook vaak een rechttrekken van die zandwegen in. Het is eigen aan zandwegen
dat ze altijd een beetje slingeren omdat karresporen steeds
opnieuw gevormd zijn naar aanleiding van het microreliëf.
Dat typerende slingeren van de wegen wilde
Landschapsbouw op een gestileerde wijze behouden.

Links:Hetbeloopvandenieuwewegoverde
NoorderesvanZeijen.Omeennieuwe
beplantingssingelaandezuidrandvandeesdraaitde
wegdeesop.Dangaatdeweglangsdiesingelinde
richtingvaneenreedsvoorderuilverkaveling
bestaandebeplanting.Daardraaitdewegnaarde
overkantvandees.Onderwegknikt-ienogtwee
maal.Eénmaalbijeenbestaandeverhogingopdees
enéénmaalvlakvoordatdewegdeesruimteverlaat
enhetbosingaat.Rechtszijn tweefragmenten van
detopografischekaarttezien,vanvoorennade
ruilverkaveling,metdeNoorderesvanZeijenerop.
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Ten aanzien van een ander aspect van de wegen is De
Vroome minder succesvol geweest. Voor de wegen die
nieuw worden aangelegd hanteert de Cultuurtechnische
Dienst standaardnormen en standaardprofielen. Die
profielen waren zo dat er grote sloten langs de wegen
kwamen te liggen, ook op plaatsen waar dat gezien de
waterhuishouding bij die weg volledig onnodig was.
Hierdoorzijn erheelwatsloten aangelegd diezelfs innatte
tijden amper water voeren. Voor De Vroome was dit niet
eensvanwege dienutteloze slotengraverij een doorn in het
oog,het beeld dat zo'nprofiel oplevertirriteert hem. Door
die brede bermsloten worden die wegen visueel losse
elementen in het landschap. De wegen worden tot
eilanden, terwijl ze in de visie van De Vroome deel
moesten zijn van de ruimte waar ze in getraceerd waren.
Dit geldt ook voor de wegen door de ontginningsruimtes.
Deze lopen met een zeer ruim profiel midden over de
ontginning of langs de rand ervan. Op de tracering van
dezewegen wordtlaterverder ingegaan.
Het water
In de westelijke zone is in het landschapsreservaat op
verschillende manieren getracht om de voorwaarden te
scheppen voor de ontwikkeling van natuur in een dal van
een vrij stromende beek. Dit vereist ook maatregelen ter
bescherming van het reservaat tegen de invloed van
land-bouwkundig gebruikte gronden. Erzijn bijvoorbeeld
kades tegen overstromingen aangelegd en er zijn
waterlopen metgemaal gemaaktomdegrondwaterstand en
de waterafvoer zo te regelen dat het grondwater in het
natuurgebiedéninhetaanliggende landbouwgebied ondiep
respectievelijk diep genoeg is. Zo zal het wellicht in de
toekomst mogelijk zijn om de beek echt vrij te laten
kronkelen enoverstromen. Veelvandezevoorstellen staan
ook alin het Gedachtenplan voor een landschapsreservaat
vanhetStroomdallandschapvan deDrentse A.
Het landschapselement water opde essen isindirect al ter
sprake gekomen bij de profilering van de wegen. De es
heeft doorzijn bolleliggingeen natuurlijke waterafvloeing.
Hetenigewaterdatthuishoort inhetbeeldvandeesdatin
ditlandschapsplan enookalinhetplanvoorPeizermadeis
toegepast, zijn deplassen opdeietslageredelenvandees.
Dezezijn allemaal,voor zover zenietzijn opgeruimdinde
nieuweverkaveling, opgenomen indekleine boselementen
op de es of in de esomranding. In de dorpen vindt men
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Onnodigbredeendiepeslotenlangsdewegendiein
deruilverkavelingzijnaangelegd.Zelfsinzeernatte
tijdenvoerenveelvanzulkeslotenamperwater.Ze
wordenzelfsalsruiterroutegebruikt.Dehoofden
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GenormaliseerdebeekindeHedderseenbeekdalten
westen vanZeijen.

vaak wateropde brinken, alsrestantvandedobben uitde
esdorpencultuur. Dezedobben zijn nietinhetkadervande
ruilverkaveling aangelegd of gerestaureerd.
Indebeekdalen ishetwater natuurlijk duidelijk aanwezig.
In de westelijke zone van het ruilverkavelingsgebied ligt
bij Vries,UdeenZeijen iederéénkleinbeekdalreservaatof
een kleinschalig beekdalgedeelte. In dezereservaten heeft
debeekloopechtermeestal nieteenvrijmeanderendeloop.
In de ruilverkaveling werden de meeste beeklopen
genormaliseerd. Ook in de reservaten. Er is echter door
Landschapsbouw op aangedrongen dat de beeklopen niet
kaarsrecht werden gemaakt. Dan zouden ze de vorm
hebben gekregen van een kanaal of een sloot. Zeker als
waterlopen wegen kruisen, de plaatsen waar mensen de
beekloop kunnen zien, is er op aangedrongen dat de beek
onder de weg door kronkelt. De kronkels zijn in de
genormaliseerde beken groter dan de meanders van een
beekmeteenvrijeloop.
Door de middelste zone lopen enkele genormaliseerde
beken en een kanaal. De beekloop van het Zeegserloopje
heeft, op aandringen van Landschapsbouw, een lichte
meandering gekregen. Hierdoor krijgt deze beek niet het
uiterlijk van een kanaal, hoewel de loop van het
Zeegserloopje indeze zoneeigenlijk geheelisvergraven.
Alsdedriezonesweermet elkaarvergeleken worden dan
blijkt de aanpak van de waterlopen in de verschillende
zones overeen te komen met de aanpak van de eerder
behandelde elementen van het landschap. De middelste
zone is verbeeldend scheppend aangepakt, de westelijke
zoneisvooral oprenovatievanhetlandschap gerichtdoor
een beloop te bepleiten dat een stilering is van vrij
meanderende beken.In deoostelijke zoneis reconstructie
echter niet meer de juiste term om de aanpak, door
Landschapsbouw, van hetwater tetyperen. Denadruk ligt
in deze zone op het stimuleren van een natuurlijke
ontwikkeling die niet volledig beheersd wordt door de
modernelandbouw.Hierbij pasthetdatdebeeklopen meer
vrijheid krijgen in hunmeandering. Deze aanpak sluitwel
goed aan bij de kleinschalige reconstruerende manier
waarophetlandschapverderwordt aangepakt.
De snelwegen, de spoorlijn en het kanaal
HetNoord-Willemskanaalisvan een grotere schaaldande
beken door zijn breedte.Hetkanaalheeft geendal zoalsde
bekenmaar snijdt doorhetoudelandschap heen.
lil
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Links:Nieuwegrootschaligelijnensnijdendoorhet
oudelandschap.Desnelwegen,hettracévande
spoorlijn,eengrootkanaalenhoogspanningslijnen.
Zekunnenvooreenlandschapsarchitecteen
uitdagingbetekenenomeennieuwestructuuraanhet
landschaptegeven.Zekunnenookalseenmisdaad
tenopzichtevanhetoudelandschapgezienworden.
Ookkunnendenieuwelijnenzogoedmogelijkin
hetlandschapwordeningepast

Iets dergelijks geldt ook voor de snelwegen. Deze snijden
ookdoorhetlandschap.Andere wegen dan autosnelwegen
verbinden een reeks van plekken met elkaar. Overal langs
de weg kun je bij zo'n plek uitstappen. Ze verbinden
plaatsen met elkaar die ver uit elkaar liggen. In het stuk
landschap dat er tussen ligt gaat de snelweg voorbij aan
alle plekken die in dat landschap liggen. Op een snelweg
magjeookletterlijk niet stilstaanbij dieplekken.Ookvoor
een spoorlijn geldt dat. Vanuit de trein kun je door het
raamdeplekken aanje voorbij zien schieten, maarjekunt
niet stoppen bijeen boomgaard waardewind doorruistof
eenprachtigbeekloopje waarde zonopketst,even detrein
in.
In het plan is de manier waarop het kanaal, de snelwegen
en de spoorlijn behandeld zijn steeds een gevolg van de
manier waarop de landschapseenheden waar ze doorheen
gaan, zijn aangepakt. Er is geen moeite gedaan om er
nieuwe landschapseenheden van te maken. In de manier
waarop ze zijn behandeld in het landschapsplan zijn ze
ruimtelijk ondergeschikt gemaakt aan de ruimtelijke
verduidelijking van de essen, de beekdalen en de
ontginningen. Dit leidde natuurlijk tot ontwerpproblemen
want die grote lijnvormige elementen zijn vaak wel
nadrukkelijk aawezig.Indeparagraaf overde architectuur
van het landschap wordt op die ontwerpproblemen nader
ingegaan.
De aanpak van de nieuwe doorgaande lijnen is
vergelijkbaar metdeverbeeldend scheppende aanpak inde
middelste zone. Wat verbeeld wordt is echter niet de
doorsnijding van een oud landschap, maar een stilering
van een oud cultuurlandschap waarin het nieuwe gebruik,
bijvoorbeeld van snelwegen,plaatskan hebben.

Reservaten
Het grootstereservaat ligt natuurlijk indeoostelijke zone.
Doordat het beekdalsysteem zich door het hele landschap
vlecht bepaalt het,ondanksderelatief geringeoppervlakte,
het landschap van die zone. Ook in de westelijke zone
liggen enkelekleinere beekdalreservaten. Verderliggen er
verspreid over de ontginningen nog enkele kleine resten
vanwoeste grond alsreservaat enzijn enkele bossenopen
omdeessenreservaat geworden.
In de ruilverkaveling heeft men geen kans gekregen een
deel van de activiteiten die in het Gedachtenplan staan
vermeld terealiseren. Wattoch hersteld danwel aangevuld
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is,zijn activiteiten van het Staatsbosbeheer geweestenis
gebeurd op eigen grond. Er werden dus allerlei
cultuurtechnische maatregelen genomen om de
grond-waterstand binnenenbuiten hetreservaatopelkaar
aftestemmen.Metnameisinhetlandschapsplan gewerkt
aan de ruimtelijke verduidelijking van het dal door de
aanvulling en verbetering van dwarswallen en
dalrand-beplantingen.HieruitblijktdatDeVroomemethet
reservaat niet alleen een bijzondere natuurlijke
ontwik-keling wilde stimuleren. Het washeel belangrijk
datmensen ditdeelvanhet landschap in zijn ruimterijke
samenhang konden ervaren. Bij bestudering van het
Gedachtenplan blijkt ookdaarderecreatievanmensenin
het landschap een hoofddoelstelling te zijn. Ook in de
andere zones is er voor gezorgd dat mensen vanuit de
dorpen makkelijk een reservaat of een kleinschalig
behoudenbeekdalinkunnenlopen.
Een ander soortreservering van bestaande elementen is
door Landschapsbouw bereikt door bestaande
beplant-ingen, cultuurmonumenten en belangwekkende
abiotische oppervlakte-vormen in elementen van het
landschapsplan opgenomen. De Vroome vond deze
elementenalwandelendeinhetlandschap.
Alle reservaten staan niet losin het landschap maar zijn
deel van een samenhangend patroon van
beplantings-elementen en natuurgebiedjes. Dat patroon
sluit aan bij de geomorfologische eenheden en de
overgangenertussenindestructuurvanhetlandschap.
Het geboomte
Weer valt op dat er weinig boombeplantingen worden
voorgesteld buiten dedorpen.Hetgeboomtebestaatvoor
hetgrootstedeeluitsingels.Dezezijnvoorzoverzenieuw
zijn geplant van een zeer eenvoudig sortiment van
voornamelijk eik.Dateenvoudigesortimentgeldtookvoor
dekleineboselementen dieophetplan staan.Indedalen
bestaanzevoornamelijk uitels,buitenhetdaluiteik.Inde
dorpenzijn bomengeplant,eiken.
EénvandebossenInhetnoordenvandeoostelijke zoneis
gekoppeld aan een zandafgravingsplas. Daar heeft De
Vroome een detailplan voor gemaakt. Groepen
waterwilgen rond de plas die, lichtend grijs, voor het
donkerdergekleurdebosaandenoord-enoostzijdevande
plaseenfraaie kleurencompositieopleveren.
InDrentheisindelaatstedecenniaeenvisieopbeheervan
het landschap en de beplantingen in het landschap
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TypischvoorbeeldvaneenmoderneDrentse
houtwal,gedeeltelijkreedsbestaandengedeeltelijk
aangevuldinhetkadervanderuilverkaveling.

ontwikkeld. Tevens heeft men dezevisie uitgewerkt in de
praktijk. Ditheeft totgevolgdatderesultaten enhet succes
vandievisieendiebeheerpraktijk zichtbaarzijn. Menweet
opwelkemaniermen beplantingen hetbestekan opleiden,
welke sortimenten het beste resultaat hebben en hoe
intensief hetonderhoud moet zijn.
Door een beheer dat in de visie van De Vroome dus
meestal "niets doen" inhoudt, gaan oude en nieuwe
beplantingen 15jaar nade uitvoering van ruilverkaveling
Vrieséén geheel vormen. Ook blijkt datde samenstelling
van de singels en boselementen na die 15jaar niet alleen
meer uit eik of els bestaat. Ze blijken een veel rijker
sortiment hebben gekregen. Door ongelijkjarigheid en
onregelmatigheid als gevolg van uitval ontstaat een
gevarieerd beeld en een grote soortenrijkdom. In de
praktijk is gebleken dat, door die simpele sortimenten bij
aanplantendooreen zeerterughoudend onderhoud daarna,
die soortenrijkdom groter is dan bij een gevarieerder
sortimentbijaanplanteneenintensief onderhoud.
Indepraktijk bleek ookdathetonderhoudvanveel singels
toch intensiever moest zijn dan men eigenlijk wilde. Dit
deed niets af aan de beheervisie. Het was namelijk een
gevolg van het feit dat de cultuurtechnici de
beplantingselementen gebruikten om daar sloten langs te
traceren. Doordat diewatergangen verplicht vrijgehouden
moestenworden, moesthetbeheerintensiever zijn.
De architectuur van het landschap
Indetoelichtingophetlandschapsplan staathetvolgende:
"Het plan beoogt het karakteristieke van het
brinkdorpen-landschap zo goed mogelijk te bewaren,
enerzijds door het sparen en waar nodig het reconstrueren
van het meest waardevolle, anderzijds door beplanting te
projecteren op de randen van de verschillende
landschapselementen (nederzetting, es, stroomdal,
ontginning) teneinde de structuur van het landschap te
accentueren. Zo zullen langs deesranden en de beekdalen
begeleidende beplantingen worden aangebracht; de
ontginningsgebieden zullen worden begrensd door
plantstroken en bosjes en daardoor ruimten worden van
een duidelijke schaal." (CCC, rapport voor de
ruilverkaveling Vries, 1966) Hiermee worden in het kort
dealgemenelijnen van hetlandschapsplan geschetst. Door
devormingenaaneenschakelingvanverschillenderuimten
wil men de structuur van het landschap accentueren. Er
worden vier landschaps-eenheden onderscheiden die
115

Hoofdstuk 6. Ruilverkaveling Vries

allemaal omrand moeten worden. Hierdoor worden de
landschapseenheden aparte ruimten, die ieder een
karakteristieke architectonische aanpak hebben.Daar gaan
dewegen endewaterlopen doorheen. Hetgeboomtewordt
gebruiktomruimten teverduidelijken voorzoverdatnietal
doorbestaandeelementen gedaan wordt.
Bij nadere analyse blijkt de omranding van de
ontgin-ningen niet in het plan te zijn toegepast.
Waarschijnlijk isindetoelichting hetplanversimpeld. De
ontginningen danken hun omranding aan de omrandingen
van deaanliggende landschapseenheden. Hierdoor zijn die
ontginningen toch alsduidelijke groteopen ruimtes in het
landschap te herkennen. En wel door een eigen
karak-teristieke ruimtevorming.
De dorpen kwamen al eerder ter sprake. Uit de historie
komt het beeld naar voren van het dorp dat vanuit het
omliggende landschap herkenbaar wasaandehoge bomen
op de brinken. In het landschapsplan is dit beeld
doorgetrokken. Aandeopgaandebrinkbeplantingen zijn de
wegbeplantingen enboomweides alsbij Vries toegevoegd,
maar de dorpen blijven herkenbaar in hun omgeving door
hethogegeboomte.
"Op de essen wordt de beplanting langs de randen
hersteld, waarbij ook de geprojecteerde beplantingen rond
dedorpen een zeerbelangrijke functie vervullen." Wat de
functie voordedorpen betreft zalmetnamegedoeldzijn op
de boomweide tussen het dorp Vries en de es van Vries.
Ook zalhierbij gedacht zijn aandewandelroutesvanuit de
dorpen.

Naastelkaarvanlinksnaarrechts:Fragmentvande
topografische kaartvanvoorderuilverkavelingvan
hetgebiedindeoostelijkezone,hetzelfdefragment
vannaderuilverkavelingenhelemaalrechtseen
schematischevoorstellingvanhetzelfdefragment
metdaaropdenieuweelementeninhetlandschapen
welkeruimteserdoorwordengevormd.
Duidelijkblijkthieruitde"aanvullende"wijze
waarophiermeehetlandschapwordtbenaderd.
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Indeoostelijke zoneoverheersen deopreconstructievan
het oude cultuurlandschap gerichte renoverende
werk-zaamheden in het kader van het landschapsplan.
Hiermee wordt bedoeld dat de vier landschapseenheden
aparteruimtesmoetenwordendie zoveelmogelijk lijken
op het esdorpenlandschap van vroeger, met zijn
kleinschaligeverscheidenheid. Aanleidingomdatjuistin
dezezonealsuitgangspunt tenemen warende duidelijke
structuren van het oude landschap die hier nog sterk
aanwezig waren. Ook de combinatie met het
beekdalreservaatwerktpositiefopdiekleinschaligheid.
Bij de bespreking van de nederzettingen kwam de
schilder-achtige ligging van Taarlo al aan de orde.
Ruimtelijk hebben alle dorpen, die in het
ruilverkavelingsgebied liggen,doorhetplantenvaneiken
langs de wegen overgaand in een eikenbeplanting opde
brinkenbeslotenheid entochopenbaarheid.Onderbomen
kunje doorlopen.Erontstaat onderdeaangeplanteeiken
eenkleinschaligeverdelingvandeopenbareruimte.Door
behoud van enkele stukken bos en woeste grond
aangevuld door nieuwe bosbeplantingen is de es van
Taarlo weer voor een groot deel omrand door bos.
Daardoorisheteenduidelijke esruimte.Inhetbeekdalbij
Taarlo valt op dat er veel nieuwe beplantingen zijn
aangegeven op het landschapsplan. Het betreft allemaal
aanvullende beplantingen langs de rand van het dal en
beplantingen als dwarsdallen het dalin. Tesamen metde
restenvanoudehoutwallenleverendezebeplantingeneen
kleinschaligbeekdalop.
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Naar het noorden kronkelt de Drentse A langs de es van
Oudemolen.Dezeheeft door aanvulling vande beplanting
een omranding gekregen. Met een bocht naar het oosten
om onontgonnen gronden heen stroomt de beek naar
Zeegse. Daar komt het Zeegserloopje dat vanaf de
spoorlijn in het reservaat ligt in het dal van de Drentse A
uit. In hetdal ishethoutwallensysteem dat hierover grote
lengtenogvrijwel intactisophetlandschapsplangezet.Op
enkele plaatsen zijn die wallen aangevuld met nieuwe
beplanting.
DeesvanZeegseismetoudeennieuweelementen omrand
en een duidelijke ruimte geworden. In het dorp zijn met
eikebomen langs de weg de entrees van het dorp
aangegeven.
Ten noorden van Zeegse speelt zich een ingewikkeld
architectonisch spel af in het gebied waar de twee dalen
zichverenigen. Door aanvulling van de bestaande wallen
isderichtingvan detweebeeklopen herkenbaar gebleven.
Ten noorden van de weg die vanaf Emmen komt, die het
dal van de Drentse A doorsnijdt en die op de snelweg
Assen-Groningen aantakt,wordthetdalvandeDrentseA

Fragmentenvandetopografischekaart,1: 25.000,
vantijdensennaderuilverkaveling,metdaarophet
noordelijkedeelvanhetdalvandeDrentseA.Het
dalgaathieroverineenbeekdalvlakte.Netalsinde
Peizermadewordtdebeekdalvlaktegeaccentueerddoor
eenreeksvanbosjesopdeovergangnaardehogere
gronden.IndeYdermadelinksboveneennieuweweg
metboerderijenindeknikkenvandewegen.
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steedsbreder.Dehoutwallen langsderandvanhetdal zijn
hier niet aanwezig. Er liggen hier geen dorpen aanhetdal
vanwaaruit het vee naar weides in het dal geleid werd ten
tijde van deesdorpencultuur. Op de overgang van hetdal
naar de aanliggende hogere gronden en deYdermade zijn
in het kader van deruilverkaveling bossen ontworpen en
aangelegd. Doordat de spoorlijn daar door het brede dal
gaat lopen op een hoge aarden wal wordt de Ydermade
ruimtelijk vanderestvan hetdal gescheiden.
Het beeld van het breder wordende dal waar de
"beekbegeleidende houtwal met dwarswallen"-beplanting
wordt overgenomen door beekbegeleidende bossen. Dat
wasooktezieninhetplanvoorPeizermade.
Het beekdal gaat daar weer over in een beekdalvlakte. De
spoorlijn op een hoog talud snijdt de Ydermade, eigenlijk
een deel van de beekdalvlakte, af van het dal van de
Drentse A. De Vroomehad deze Ydermade graag binnen
de begrenzing van hetreservaat gehad maar dat bleek niet
(y) mogelijk. De Ydermade is ontgonnen, ontwaterd en als
kavels voor drie verplaatste boerenbedrijven geschikt
gemaakt. In deze analyse wordt de Ydermade dan ook bij
demiddelstezone gerekend. Ophetbeplantingsplan staan
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de boerenerven niet aangegeven, wel vijf bosjes. Op de
plaats van drie van die bosjes zijn tijdens het verdere
verloop van deruilverkaveling boerenerven gekomen. De
boerenerven liggen als eilanden van groen aan een nieuw
getraceerde weg, op eenzelfde manier als de bosjes dat
gedaan zouden hebben.Zo liggen er indeoostelijke ende
westelijke zone een rij kleine bossen in het
overgangs-gebied van hetbeekdal naardehogere gronden:
de vlakte. Die bossen vormen een reeks en geven de
richting van het beekdal aan. Deweg gaatrechtdoor deze
ontginning van een beekdal, een polder eigenlijk, maar
maakt een lichteknikbij debosjes ende boerenerven.
Ondanks het feit dat de middelste zone helemaal op de
schop is geweest en doorsneden is door een snelweg, een
spoorlijn en een breed kanaal, is de opbouw van het
landschapsplan
gebaseerd op dezelfde vier
landschaps-eenheden. Het betreft het dorp, de es, enkele
beekdalen en enkele ontginningen. Het zijn dezelfde vier
soorten landschapseenheden als in de oostelijke zone. Ze
zijn alleen voor een groot deel nieuw, ze bestonden nog
nietals zodanig.
Het dorp Tynaarlo is vanuit haar omgeving herkenbaar
door de zeker in de toekomst hoge bomen op de brink.
Daarmee verschilt dit dorp niet van de dorpen in de
reservaatzone. De es van Tynaarlo heeft op het
landschapsplan een smalle omranding gekregen van
nieuwe wallen. Voornamelijk liggen deze wallen langs
wegen. Inhet landschap isdeesnaderuilverkaveling nog
herkenbaar als ruimte die lijkt op de esruimtes omgeven
door strubbenbossen, ondanks de snelweg die er midden
doorheen snijdt.
De Broekstukken, het beekdalletje bij Rhee, heeft een
zwaardere randbeplanting gekregen. Daardoor heeft het
Messenveld, een ontginning, een duidelijke zuidelijke
grens gekregen. Aan de oostkant van dit Messenveld is
waarschijnlijk op de overgang van kavels die via een
andere weg worden ontsloten een wal geplant.Hierdoor is
het Messenveld een duidelijke ontginningsruimte
geworden. Midden door die ruimte loopt kaarsrecht een
weg met nieuwe boerderijen erlangs, als eilanden van
groen indeopen ruimte.
Noordelijker ligt het Zeegserloopje. Dat is volledig
genormaliseerd. Ook de wegen zijn hier nieuw. Met
behulp van een combinatie van oude en nieuwe
beplantings-elementen is hier een beekdal door
ontginningsruimtes vormgegeven. De nieuwe
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OnderVeranderingeninhetlandschaptenzuiden
vanTynaarlo.Doordecombinatievandesituering
vannieuweboerenerven,nieuwewegenmeteen
genuanceerdbeloop,deplaatsingvanbestaandeen
nieuwebeplantingeneneenlichte"meandering"in
degekanaliseerdebeekloop,loopthetZeegserloopje
dooreenmodernebeekdalruimte.

beplantingselementen zijn vaak gekoppeld aaneen nieuwe
weg die langs de rand van het dal van het Zeegserloopje
loopt.
Deze compositie is lopend in het veld gemaakt,
voorstel-lend hoe het zou zijn omeen bosopeen bepaalde
plaats te projecteren en dan aan de overkant van het dal
terugkijkend, om dan te beslissen om het toch net iets
anders te doen. Dit heeft tot gevolg dat een langgerekte
dalruimte van het Zeegserloopje zichtbaar is geworden,
waarin zelfseenbreedkanaaldatbeeld nietverbreekt.Aan
het kanaal is in het dal van het Zeegserloopje geen
beplanting gekoppeld. Hierdoor blijft het kanaal vrijwel
onzichtbaarenverbreekthetdebeekdalruimte niet.
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Een ander beekdal dat door de ingrepen behoorlijk in de
verdrukking kwam was het dalletje dat tussen Vries en
Tynaarlodoorloopt. De snelweg enhetkanaal snijden daar
door het dal heen. Het kanaal, dat hier de oude beekloop
volgt is hier grotendeels behandeld als beekloop door een
dal.
Ook ten noorden van Tynaarlo zijn de snelweg en het
kanaal vrijwel onzichtbaar gemaaktinenkeleontginningsruimtes. De opgaande elementen in het landschap bevestigen allemaaldevierbasis-landschapseenheden. Hierdoor
verdwijnt het kanaal en de snelweg steeds weer ergens
achter. Als doorgaande lijnen zijn ze nooit lang in het
landschap ervaarbaar.
Indewestelijke zoneiseencombinatievandevorige twee
aanpakken te zien. Esomrandingen zijn bij alle vier de
esdorpen tezien.Bij VriesenZeijen waren noggrotedelen
van de oude strubbenbossen aanwezig. Die zijn in de
ruilverkaveling tot "tehandhaven natuurwetenschappelijke
terreinen"benoemd. Omdeesomranding weercompleet te
maken zijn die oude strubbenbossen met nieuwe
beplantingen aangevuld. Bij de zuideres van Zeijen en de
essen van Rhee en IJde waren amper meer oude
strubbenbossen aanwezig.Daarisdieesomranding nieuw
gemaakt. Dit werd dan op het landschapsplan vaak
gekoppeld aan oudeelementen diehunvroegerefunctie in
deze tijd zijn verloren, zoals een kanaal en zandwegen bij
Zeijen.
Bij IJdewerd deomranding gedeeltelijk gekoppeld aande
randbeplantingen van beekdalen. Ook is hier tussen de es
en het dorp beplanting aangebracht, met het oogmerk om
lelijke achterkanten eneventuelenieuwbouw nietstorendte
laten zijn voor hetbeeldvandees.Deoostzijde van de es
van IJde heeft geen harde duidelijke grens. De es is erg
geaccidenteerd waardoor stukken es afgewisseld worden
met stukken die niet geschikt waren voor akkerbouw. In
dit overgangsgebied zijn oude kleine boselementen en
plasjes gespaard en nieuwe kleine percelen ingeplant. Zo
ontstaatruimtelijk tochietsvaneenomranding.
De es van Rhee was een moeilijk geval. Omdat de oude
weg tussen Groningen en Assen bij Rhee kruist met de
nieuwe snelweg werd daar een oprit en afrit van de
snelweg aangelegd. Verder was heterg moeilijk om in de
voorbereiding de commissie zover te krijgen dat voor de
omranding vandeeigenlijke es,dieergklein is,grond vrij
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te maken. Waarschijnlijk zou dat te kleine kavels
opleveren.In hetrapport staathierover: "Inverbandmetde
toedeling zal de zeer kleine esvan Rhee te zamen met de
aangrenzende ontginningsgronden van een forse
randbeplanting worden voorzien." Om toch iets van een
kleinere schaaltegeven aanderuimtelijke opbouwvanhet
landschap rond het dorp werden op het landschapsplan
plantstroken voorgesteld die voor het grootste gedeelte
ruim buiten het esgebied staan. Aan de zuidkant moest de
plantstrook zelfs gekoppeld worden aan de afrit van de
snelweg.Hierdoor zoudeesineenruimtekomen teliggen
dieveelgroterisdandeeszelf.Tijdens detoedelingbleek
ertochwelmeermogelijk enisdeomrandingdichterbijde
es gekomen. In de ogen van De Vroome was dit een
verbeteringvanhet landschapsplan.
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Boven:DeNoorderesvanZeijen,volledigomrand
dooroudehakhoutbossei,deZeijerstrubben,ofdoor
nieuwesingelbeplantingen.
Rechts: DeesvanRhee.Tijdensdetoedelingsfaseis
hetlandschapsplanhiernogsterkgewijzigd.
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Vries

De beekdalen worden onderverdeeld in brede dalen en
smallere dalen. In het brede dal van de Masloot wordt
alleen de randbeplanting behouden, aangevuld of
uitgebreid. In de smallere dalen waren veel meer
dwarswallen aanwezig en die zijn in de ruilverkaveling
behouden of hersteld. Deze smalledalgedeelten zijn steeds
vlak tegen één van de dorpen gelegen en zijn zoals al
eerder werd vermeld gebruikt om wandelroutes van
verschillende lengtedoor tetraceren.
De ruimtelijke opbouw van de beekdalen is in deze zone
gelijk aandievandezonemetdeDrentseA.Deverschillen
in uiterlijk zijn echter dat de beken erdoorheen meestal
minderkronkelen (omdat zegenormaliseerd zijn) endatde
wallen, eigendom van het Staatsbosbeheer, met
prikkeldraad zijn afgezet ter bescherming (omdat de
gronden intensiever gebruikt worden voor het weiden van
koeien). Daarnaast isde waterstand meerverlaagd en zijn
depercelen groter. HetreservaatvandeRunsloot isdaarop
een uitzondering. Langs de Masloot, waarvan de
bovenloop buiten het ruilverkavelingsgebied ligt, staan
nergensbeekbegelei-dendebossen zoalsbij het noordelijke
deelvandeDrentseAenhetPeizerdiep.
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Beelden vaneendalmeteengenormaliseerdebeek.
Helemaalboven:Vanaf dehogeregrondenmetde
esrandbeplantingdietegelijk een
beekdalrand-beplantingvormt,stekende
insteekwallen hetdal in.
Midden:Degenormaliseerdebeekloop.
Onder Debeekdalbegeleidendewalaandeoverzijde
metdaarachter de ontginningsruimte.

Beeldvaneenlanggerektebeekdalruimtediegeleedisinkleinere
deelruimtesdoor insteekwallen.
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Deontginningen hebben een standaardaanpak gekregen.In
hetplan voor Peizermade kreeg iedere ontginning nogeen
1
V andere aanpak. In het rapport staat dat de ontginningen
\y^
"zullen worden omgrensd door plantstroken en bosjes en
daardoorruimten worden vaneen duidelijke schaal".Indit
plan voor Vries worden de ontginningsruimten
open-gelaten. Ze zijn omrand door beplantingen langsde
beekdalen en om de essen. De omranding van de
ontginningsruimten bestaat dus meestal uit beplantingen
van de andere "landschaps-elementen". De bosjes zijn
meestal resten woeste grond aangevuld met nieuwe
beplantingen. Ze staan vaak aan de rand van de
ontginningsruimte maar kunnen er ook middenin liggen.
Maarook alszeermiddenin liggenverbreken zenietecht
het effect van een duidelijke ruimte. Het beeld van de
eilanden van groen in de open ruimte is hier toegepast.
Deze bosjes zijn vaak tot reservaatjes benoemd maar1
hebben niet alleen een natuurwetenschappelijke betekenis"
maar worden in hetplan ook architectonisch gebruikt. De
nieuwe boerenerven die indeontginningen zijn gekomen,
liggen of langs de beplantingen aan de rand van dé
ontginningsruimte of als eilanden van groen in de open
ruimte. Een bijzonder voorbeeld is de geheel door
beekdalen omsloten Zeijerlaar. Doordeomrandingvandie
beekdalen enenkelerestenwoestegrond isdeZeijerlaar na
de ruilverkaveling een duidelijke eivormige ruimte
geworden. Dezeruimteverschilt opeen aantal punten van
deesruimtes.Teneersteheeft eeneseen bolleligging.Ten
Fragmentenvandetopografischekaartmetdaaropde tweede liggen er geen boerenerven binnen een esruimte.
Zeijerlaarvoorennaderuilverkaveling.
J
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Ookligtergeendorptegende Zeijerlaar.
In alledriede zones blijken nadeuitvoering dezelfde vier
landschapseenheden ruimtelijk opeenvergelijkbare manier
inhetlandschap herkenbaartezijn.Wel ishetkaraktervan
deinvullingvandieruimtesinelkezoneanders.
In de oostelijke zone heeft Landschapsbouw zoveel
mogelijk het oude esdorpenlandschap gereconstrueerd.
Dezeruimtelijke renovatie van het landschap vond plaats
door aanvulling van beplantingen, door kleine
nuanceringen van het beloop van wegen en waterlopen,
maar vooral door de invoering van een beekdalreservaat
datmethetlandschapisvervlochten.
Indewestelijke zonewasdoordegroteveranderingen een
renoverende aanpak, die op reconstructie van het oude
landschap gericht was, niet mogelijk. De vier
landschapseenheden zijn echter wel herkenbaar in het
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landschap van de westelijke zone doordat die oude
ruimtelijke karakteristiekvandieeenheden gestileerdvorm
krijgt. Hiervoor zijn de nederzettingen met hun
uitbreidingen op een bepaalde manier in het groen gezet,
zijn nieuwe wegen en waterlopen genuanceerd in het
landschap komen te liggen, zijn nieuwe boerenerven op
een bepaalde wijze gesitueerd en zijn beplantingen
gereserveerd, aangevuld of nieuw ontworpen en
uitge-voerd. Die stilering van bestaande ruimtes in het
landschap zorgt ervoor dat de karakteristiek van een oud
cultuurlandschap herkenbaar blijft en het moderne
landgebruik ookuitdevoetenkan.
Indemiddelste zoneheeft denadruk gelegen ophetnieuw
ontwerpen van een landschap. Door de combinatie van
gedeeltelijk bestaande, maar voornamelijk nieuwe
landschapselementen is daar een nieuw landschap
gemaakt. Het landschap dat gemaakt is is weer een
gestileerde weergavevan eenoudesdorpenlandschap met
nieuwontworpen ontginningsruimtes.

Dwarsopdepaginaeenfotomontagedieeenbeeld
geeftvanderuimtevandeZuideresvanZeijenmet
aanmetdelinkerkanteenblikinhetbeekdalernaast.
Deruimtenvanhetdalendeeszijnvanelkaar
gescheidendooreennieuwesingelbeplantinglangsde
wegopdeovergangvanesnaarbeekdal.
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6.6. Uitwerking ideeën
CONCEPT
Het landschapsplan maakt op het eerste gezicht een
rommelige indruk. De vele smalle stroken nieuw aan te
brengen struikbeplantingvallenop.Daarnaast springende
vele kleine percelen met "te sparen ongecultiveerde
gronden" en "te handhaven terreinen van natuurwetenschappelijke waarde" in het oog. Het reservaat van het
stroomdallandschap van de Drentsche A is ook erg
bepalend.
Bij nadere bestudering blijkt dat elk element op het
landschapsplanpastineenduidelijkeordening.Erzijnvier
soorten landschapseenheden die in hun onderlinge
samenhang steeds weer voorkomen. Steeds in een iets
andere aanpassing aan denatuurlijke situatieen eeniets
andere occupatiegeschiedenis, maar de ruimtelijke
hoofdlijnen zijn steeds hetzelfde. In het landschapsplan
zijn die vier soorten landschapseenheden steeds op een
vergelijkbare manier aangepakt. Hierdoor blijken in het
landschap de essen, de beekdalen en de
ontginnings-ruimten vrijduidelijk teherkennentezijn.En
dedorpen zijn steedsopeenzelfde manierbehandeld.De
behandeling van de vier landschapseenheden is sterk te
vergelijken met de aanpak in het landschapsplan voor
Peizermade.Er staanechtermeernieuwedwarswallenin
de beekdalen. Dit is waarschijnlijk eerder aan de
uitbrei-dingvandeprocedurelemogelijkheden tedanken
dan aan het idee van de ontwerper. In vergelijking met
Peizermadevalt tevensopdatdeontginningsruimteseen
helderdergelijkvormigeaanpakhebbengekregen.
Metdezeaanpakvandeviersoorten landschapseenheden
iséénarchitectonischgeheelgemaakt.WatbijPeizermade
nognietmogelijk bleekishiergelukt.
Dedorpenbestaanuitkleinschaligeruimtesomgevendoor
huizen. Door die ruimtes lopen wegen die met bomen
erlangsnaardeaanliggendelandschapseenheden gaan.Bij
hetlaatstehuisjestoptdezeeikenbeplanting.Daarstopthet
dorp en begint een andere landschapseenheid. Deze
eikenbeplantingismeestaltweezijdigvanafdebrinktothet
laatstestukwegdatbijhetdorphoort.Langsdat deelvan
dewegisdeeikenbeplantingenkelzijdig.Aandekantvan
dewegtegenoverdatlaatstehuis.
Deeiken leiden mensen over wegen vanuit hun besloten
woonplaatsnaardegroteopenruimteeromheen.Gelukkig
isdiegroteopenruimte niethelemaalopen.Bij hetdorp
127

Hoofdstuk 6. Ruilverkaveling Vries

ligt de esruimte geheel omrand door bossen en er lopen
beekdalen door het landschap met een beplanting van
houtwallen of bossen langs de rand van het dal en
dwarswallen vanaf die rand naar de beek toe. De
overblijvende ruimte is ontginningsruimte waarin losse
bosjesofrestenwoestegrond.
Het uiteindelijke resultaat is ondanks de zones met drie
verschillende aanpakken en denieuwedoorgaande lijnen
éénlandschap,watleidttotdeveronderstellingdatachter
hetheleplan éénvormgevingsconcept steekt. Alswehet
landschaphiervergelijkenmetanderegebiedeninDrenthe
waar na de stemming van Vries een ruilverkaveling is
uitgevoerd dan blijken die landschappen ook dat zelfde
concept te verraden.
VERHAAL
Deverschillendeelementenvanhetlandschapwordendoor
deVroomealtijd gebruiktopeenarchitectonischemanier.
Denederzettingen, deboerenerven, dewegen, het water,
hetgeboomteenzelfsdereservaten hebbeneenfunctie in
dearchitectuurvanhetlandschap.
Daarnaast hebben die elementen ook een betekenis voor
mensen. Door de ruimtelijke combinatie van de
verschil-lende elementen van het landschap krijgen de
ruimtes een betekenis. Zo wil hij via
landschapsarchitectuur een verhaal vertellen in het
landschap.Daarom ookdeaandacht aanwandelpadenen
fietspaden. Daaromisvoorderecreatiezoekendemensbij
iedere nederzetting een kleinschalig beekdal bedongen.
Daar doorheen zijn wandelroutes vanuit de dorpen
mogelijk gemaakt. Zo kunnen mensen, langs de randen
van de eenheden en overgangen in het landschap, de
natuurruimte inlopen. Ze beleven dan het landschap, de
fysieke verschijningsvorm van de natuurruimte. Het
landschap isvoor die mensen een verhaal en hetverhaal
begintindenederzettingenenbijdeboerenerven.
"Als alles op alles gaat lijken dat is lelijk," werd alséén
vande slogansvanDeVroomegenoemdinhoofdstuk 2.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de
verschillendeeenhedeninhunarchitectonischesamenhang
inhetverhaalteherkennenzijn.Maardemanierwaaropde
landschapseenheden worden aangepakt, worden nooit
sjabloneninhetconceptvanDeVroome.Iederdorp,ieder
beekdal,iedere esen iedereontginningsruimte heeft zijn
eigen uitwerking in het concept gekregen. Om in de
vergelijking met een verhaal te blijven: het verhaal kent
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terugkerende motieven maar herhaalt zich niet.
NATUUR
Alle elementen van het landschapsplan passen in één
patroon. Dat patroon moet volgens de toelichting ophet
plan passen bij "de structuur van het landschap". Het
landschap is blijkbaar voor De Vroome de fysieke
verschijningsvorm van de natuurruimte. Dan zou de
structuurvanhetlandschapdusvergelijkbaar moeten zijn
met de structuur van de natuurruimte. Dat zou in de
huidige terminologie de ecologische structuur van het
landschap zijn. Als het patroon van het landschapsplan
bestudeerd wordt, blijkt het aan te sluiten bij de
geomorfologische opbouwvanhetgebiedentrachthetin
tespelenopdehydrologischeprocessenin hetlandschap.
Hieruitkanwordenafgeleid datdiebeidezakenindeogen
van De Vroome bepalend zijn voor de ecologie van het
landschap.
Al eerder werd gesteld dat voor De Vroome het hele
landschap natuurruimte is.Inruilverkaveling Vries blijkt
datonder andere uit demanier waarop dereservaten en
anderebestaande elementen inhet landschap versmolten
zijnmetderestvanhetlandschapsplan.
Hetinpassenvanbestaandeelementeninhetlandschapin
delen van het landschapsplan heeft naast een praktische
ookeenecologischeachtergrond.Alshetombeplantingen
gaat leidt het tot ongelijkjarigheid in die beplanting,wat
variatie oplevert in het ecosysteem dat dat
beplantings-element is.Alshetomhoogteverschillengaat
ofomwaterplassen danisernetzoietsaandehand.Ook
daarleverendieelementen variatiebinnenhetecosysteem,
opeen snellemanier.Wanneermendievariatiewillaten
groeienineenheelnieuwelementdangaatdaareenlange
tijdoverheenendanmoetmennogmaarafwachten.Voor
De Vroome geldt niet alleen de zeldzaamheid van de
soorten alsargument omeenelement van hetlandschap,
zoalseenpingo-ruïne,tewillenbehouden.Hetgaathemin
hetlandschapnietindeeersteplaatsomdebijzonderheden
inhetlandschapmaaromhetgeheel.

129

Hoofdstuk 6. Ruilverkaveling Vries

130

Hoofdstuk7.Bevindingen

Hoofdstuk 7. Bevindingen

HvB: "HeeftUditplan gemaakt?"
H.deV.:"Datisdoor ons gemaakt."
Gesprek 25-4-1986.

7.1.Inleiding
7.2.Hetgebruikvandiplomatieke middelen
7.3.Hetgebruikvanprocedurele middelen
7.4.Hetgebruikvan landschapsarchitectonische middelen
7.5.Hetvormgevingsconcept vanDe Vroome
7.6.Dilemma's tussen scheppen en behouden en tussen
een sectoraleeneen synthetiserende taakopvatting
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7.1. Inleiding
In hoofdstuk 1kwam al aan de orde dat uit dit soort
beschouwend onderzoek nietechtconclusiesvoortzullen
komen.Datisinherent aanhettypeonderzoek.Daaromis
dithoofdstuk ook "Bevindingen"benoemd.
7.2. Het gebruik van diplomatieke middelen
De Vroome vertelde dat hij er niet van hield om vanuit
onderhandelingsoogpunt te "overvragen". Hij wilde
duidelijk voorzijn zaakstaan.Mensenmoestenwetendat
hij hetmeende.Dieeerlijkheid enbevlogenheid vooreen
hogerdoelstraalthijwaarschijnlijk uitendaarmeedwingt
hijrespect af.
Hijgingoveralmetmensenopinvloedrijkeplaatseninhet
bestelpratenenweeshunopmogelijkheden envoordelen
van deverzorgingvan hetlandschap.Met burgemeesters
overderenovatievaneenbrink,ofdebeplantingvaneen
weg, of juist geen beplanting langs die weg. Met
grootgrondbezitters overdetoekomstige bestemmingvan
hunerfdeel. Met'decommissarisvandekoningin overde
mogelijkheden vaneenlandschapsreservaat.
Opvallend isdatdevoorstellenvaakhetpredicaat"schets"
krijgen. Het kan worden verklaard uit de tactiek van De
Vroome.Indeuitoefening vanzijn functie hieldhijgraag
een slagomdearmomopiedermomentnaar aanleiding
vandesituatieendeontwikkelingen deplannen tekunnen
bijstellen. Voor zijn medewerkers was dat niet altijd
makkelijk.
DeVroomeheeft metdiplomatieveelbereikt.Diplomatie
blijkt een belangrijk deel van het werk van een
landschapsbouwer.
7.3. Het gebruik van procedurele middelen
Het landschap is voortdurend in ontwikkeling. Opkorte
termijn isin onze tijd de invloed van deprocessen inde
maatschappelijke organisatie sterk bepalend. Die
processen,bijvoorbeeld eenruilverkaveling,vindenplaats
in bepaalde procedures. De Vroome heeft steeds
geprobeerddieproceduresmaximaaluittebuitentenbate
van zijn doel. Hij is zelfs vaker zo ver gegaan dat hij
nieuwe procedures of regelingen afdwong. Hierbij is
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Hetwaseenwijzebeslissing omin
Drentheeenlandschapsarchitectaante
stellendieniet bezetenwasvaneen
vormgevingsdri.fimaaraandeboerenkon
vertellenwaarheteigenlijkomgaat.Endat
werdbegrepen,alwasdatvaakineente
laatstadium,aanheteindevande
voorbereidingsperiode."
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waarschijnlijk Benthemvoorhemeengrootvoorbeeld.De
procedurele middelen moesten aangepast worden
aan de landschapsplannen die De Vroome wilde
maken. Hiertoe heeft hij persoonlijk, als
Indegeanalyseerdeplannen
landschapsbouwer,
actie ondernomen. De
zijndeprocedurelemiddelen
dieinlatereplannenzijn
singelbeplantingen in het buitengebied genieten voorDe
gebruiktnietaandeorde
Vroome vaak de voorkeur boven boombeplantingen
gekomen.Aanheteindvan
vandaar dat hij een middel als 'eigendom van de weg'
dezestigerjarenenhet
aanwende.Ookhetaandringenopprincipe-uitsprakenvan
beginvandezeventiger
jarenisookartikel 13 van
de directie van het Staatsbosbeheer is hiervan een
deruilverkavelingswet voorbeeld.
waarmeegrondenten
algemenennutteonteigend
kondenworden,gebruikt Inderuilverkavelingsprocedure zijn bijhetmakenvanhet
voorelementenvanhet
landschapsplan drie fases te onderscheiden: de
landschapsplan.

plan-vormingtijdensdevoorbereiding,deplan-bijstelling
tijdens de toedeling van gronden en de plan-uitvoering
tijdens de uitvoering van de werken. Nadat de
ruilverkaveling is afgerond begint nog een fase dievan
belangisvoorhetlandschapsplan,namelijk hetbeheervan
hetlandschap.
Het is typerend voor de landschapsbouw door
De Vroome dat die niet ophoudt bij de
planvorming, maar doorloopt tijdens de
plan-bijstelling, de uitvoering van het plan en
het beheer. Het landschapsplan waarover
gestemd wordt is maar een tussenstation in de
procedure van vormgeving aan het landschap. In
de uitvoerings- en toedelingsfase gaat de zorg voor de
vormgeving door en worden nog verbeteringen van het
landschapsplan doorgevoerd. Vaak konden in de
toedelingsfase nogzaken gerealiseerdwordendiedoorde
voorbereidingscommissie als onmogelijk werden
afgedaan. Maaralsderuilverkavelinghelemaalisafgerond
islandschapsbouw indeogenvanVroomenognietklaar.
Danbegintnamelijkdebeheer-fase vanhetlandschapinde
vorm diehetdoor deruilverkaveling heeft gekregen.De
basis voor een goed beheer moet tijdens de
ruilverkavelingsprocedure gelegd worden. Dan moeten
duidelijke afspraken overeigendom,beheerenonderhoud
van deverschillende landschapselementen zijn gemaakt.
Wat dat onderdeel van landschapsbouw betreft is inhet
kadervanRuilverkaveling Vriesveelbereikt.Dedirectie
vanhetStaatsbosbeheer isdoorpersoonlijke tussenkomst
van de toenmalige Commissaris van de koningin
Gaarlandt tot principe-uitspraken gekomen over het
eigendom,beheerenonderhoudvan landschapselementen
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gekomen die de middelen voor landschapsbouw sterk
verruimden. Ditleiddetoteenprocedurele aanpak die ook
indehieropvolgenderuilverkavelingen istoegepast.
Op het l a n d s c h a p s p l a n
stond
vanaf
ruilverkave-ling Vries niets aangegeven dat geen
verzekerde toekomst had wat betreft eigendom,
beheer en onderhoud na de ruilverkavelingen.
Nader onder-zoek moet dat uitwijzen, maar de indruk
bestaat dat dit vrij uniek is in de praktijk van de
landschapsverzorging en landschapsbouw.
De aanpak van De Vroome heeft als uitgangspunt
dat het een overheidstaak is om het landschap te
beheren. In deze tijd waarin de boeren produceren voor
heel Europa en zij gedwongen zijn grote investeringen te
doen en hun bedrijf uit te oefenen op een manier die het
beheren van allerlei landschapselementen ondoenlijk
maakt, ishetvolgens DeVroome oneerlijk om die boeren
meteentaakoptezadelenalshetbeheervanelementenvan
hetlandschapsplan, alszijdatnietwillen,omdathetnietin
hun bedrijfsvoering past.
De manier waarop met deprocedure om wordt gegaan en
de manier waarop aan nieuwe procedures wordt gewerkt
lijkt gestoeld op het uitgangspunt dat de overheid als taak
heeft om in het gemeenschappelijk belang van alle
inwoners sommige zaken te regelen. Dit past in het idee
van de sociaal-democratische verzorgingsstaat. Zomoetde
overheid ook zorgen voor een gezond leefmilieu voor
mensen. Daartoe behoortdeverzorgingvan het landschap
endebouw aanhetveranderende landschap.

7.4. Het gebruik van landschapsarchitectonische
middelen
In het begin van de landschapsverzorgingspraktijk kon de
landschapsarchitect van het SBB slechtsinvloed hebben op
de beplanting van de wegen en soms van de waterlopen.
Later konden ook beplantingselementen in het landschap
worden voorgesteld die niet aan wegen en waterlopen
waren gekoppeld. Men denkehierbij aanbossen,maar ook
aan de perceelsbegrenzende houtwallen in de beekdalen
van Drenthe.
Debasisvoordevormgeving aanhetlandschap isvoor De
Vroome het geheel van oppervlaktevormen van de aarde.
Daarnaastvormt dewijze waarop mensen in verschillende
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Erwordtdelaatstetijdgesprokenovereen
"beheerbaar" landschap.Alsboeren
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tijden met hun omgeving zijn omgegaan, vaakreagerend
op die oppervlaktevormen, uitgangspunt voor de
vorm-geving.Deelementen dieDeVroome gebruiktom
vormmeetegevenaanhetlandschapzijn:
1. Denederzettingen
2.Deboerenerven
3.Dewegen
4.Dewaterlopen
5.Dereservaten
6.Hetgeboomte
7.Dearchitectuurvanhetlandschap
Uitdezelijstblijkt datDeVroomemethethelelandschap
bezig is. De Landschapsverzorging komt voort uit twee
stromingen: de natuur- en landschapsbescherming ende
stedebouw.Stedebouw isopplanninggericht Maarbeide
stromingenhebbennietautomatischeenoplossingvoorde
manier waarop concreet vorm gegeven moet wordenaan
de idealen van natuurbescherming, respectievelijk de
behoefte aan een planmatige aanpak van het landschap
(zoalsindestedebouw).
In de wijze waarop o.a. De Vroome het
vakgebied
Landschapsverzorging
en
Landschaps-bouw heeft ontwikkeld wordt de
verwezenlijking van abstracte zaken als
natuurbeschermings-idealen, sociale idealen en
op de stedebouw geïnspireerde ruimte-concepten
in concrete landschappen uitvoerbaar gemaakt.
Landschaps-architectuur
is voor die
verwezenlijking het middel.
In hetrapport van Hudig uit 1928wordt men alietsvan
eennotievanditvakgebiedgewaarendepolderdiedaarna
is ontworpen is een concreet landschap geworden, maar
overdearchitectuurvanhetlandschap,demanierwaarop
de elementen van het landschap tot een geheel worden,
blijft Hudigergvaag.
De nederzettingen en de boerenerven
Denederzettingenendeboerenerven zijnvoorDeVroome
hetstartpuntvanhetverhaalvanhetlandschapomdatdaar
debelevingswereld van mensen begint. Doorhet gebruik
van bomen en gras, geïnspireerd op de brinken en de
dreven, opent hetdorp zich naar zijn omgeving en ishet
vanuit de omtrek zichtbaar door het hoge geboomte.De
huizen staan liefst niet 'koud' aan de rand van het dorp
maarnestelen zichtussen hetgeboomteinhetlandschap.
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Ditgeldtookvoordeboerenervenvoorzoverzijnietinde
dorpen liggen.
De wegen
Deze zijn voor de vormgeving van het landschap erg
belangrijk. InhetplanvoorPeize-Bunneblijktdeaandacht
voordetraceringvandewegenopdeplankaartnoguitde
cirkeltjes dieomnadereaandachtvoorhetbeloopvandie
wegvragen.In latereruilverkavelingen werd hetoverleg
over het beloop van de wegen al voor de stemming
gevoerd.Daaromwarendecirkeltjes nietmeernodig.Bij
allewegenistenaanzienvandeprofilering enhetbeloop
vandewegendoorhetlandschapaandachtbesteedt aande
beleving van het landschap door mensen die over die
wegengaan.Ookeenlandbouwontsluitingsweg heeft inde
visievan DeVroomerecreatievewaarde.
Wegenmoetenonderdeel zijnvanhetlandschap.Daarom
heeft De Vroome zich in veel delen van het landschap
verzettegendeaanlegvan(nutteloosdiepe)bermslotendie
de wegen tot losse elementen in het landschap maken,
vervreemdvanhunomgeving.
Het water
Hetwatermoetinhetlandschapopeenvoorhetlandschap
opdie plaats karakteristieke manier ervaarbaar zijn voor
mensen. Dat betekent bij voorbeeld dat een kanaal recht
moetzijn,maardateengenormaliseerdebeeknogietsvan
het karakter van een beek moet houden door een lichte
meandering inzijn beloop.Ditmeanderen moetdeel zijn
vanhetbeloopvandehelebeekennieteendetaildichtbij
deweg.
Reservaten
Dereservatenzijn meestalnatuurreservaten.Eengeringer
aantal is landschapsreservaat waarin vrijwel altijd
"natuur-lijkeelementen"voorkomen.VoorDeVroomeis
het onderscheid ertussen niet zo duidelijk. Voor beide
categorieëngaathetnaastinstandhoudingvanwaardenom
het ontwikkelen van waarden. Daarom moeten
reservaten in de hoofdstructuur van het
landschap worden ingepast. Daarnaast moet een
zodanige ontwikkeling van de aangrenzende ruimten
mogelijk blijven,ooknabijvoorbeeld eenruilverkaveling,
datnadeligeinvloeden vanbuiten af, zoveelalsmogelijk
is,kunnen worden tegengegaan.Deontwikkelingvanhet
landgebruik op de hogere gronden is bijvoorbeeld van
136

"Ookwatje nietzietmoetmet
zorgvuldigheidbehandeldworden."
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levensbelang vooreen beekdal-reservaat.

IndeDrentse dorpenkunnenwealle
karakterlozefranjevanbloempjesen
struikjesvergeten, wanneer weer van
uitgaandatomhetwezenlijkekarakterte
accentuerentwee elementenvoldoende
zijn.Dat zijnbomenvandeeerstegrootte
engewoon gras.In hetesdorp zijnde
geschikte bomen: eiken ingroepjesofals
solitairendelindeendepaardekastanje."

Het geboomte
Solitairen zijn een enkelekeerbehouden inhetveld alsze
een opvallende plaats hebben in het beeld van het
landschap, deel zijn van een landschappelijke
hoofdstructuur, of historisch belangrijk zijn. Maar vaak
steltdeVroomezichophet standpunt datjeookeen boom
zijn natuurlijke dood moet gunnen. Veelal zijn ze niet
houdbaar binnen een landbouwkavel.
De Vroome gebruikt hagen alleen dicht bij de woningen
van mensen, op de erven of wanneer bij erven in de
dorpen nog huisweiden zijn en in de dorpen op de
overgangen van openbaar naar privé. Hier zijn natuurlijk
weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld bij het
meidoornhagenlandschap tussen Zuidlaren en Noordlaren.
OfinVrieswaarDeVroomeeropheeft aangedrongen dat
de bewoners van een nieuw wijkje, op de overgang van
het dorp naar de aanliggende es, het gras van hun gazon
rechtstreeksoverzouden moeten laten gaaninhetopenbaar
gazon. Hierdoor is een groot contact zichtbaar tussen de
nieuwe woningen en het oude landschap waar ze aan zijn
toegevoegd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het
gazons indevoortuinen betreft. De achtertuinen zonderen
zichwel weerafen geven demensen privacy. DeVroome
gebruikthagen nietineenpuurdecoratieve toepassing.
De Vroome gebruikt in het buitengebied bijna
nooit bomenlanen. Ook als solitairen worden ze buiten
dedorpen amper gebruikt. Bomen worden gebruikt bij de
dorpen. Daar zijn ze ook functioneel omdat je er onder
door kunt lopen, door de openbare ruimte, naar andere
plekken die privé kunnen zijn en dus weer
omhaagt.Laanbeplanting of eenzijdige beplanting van
wegenmetbomen wordt alleenvoorgesteld daarwaarnog
geen bomen staan om niet een onevenwichtig beeld te
krijgen doordeongelijkjarigheid vandebomen.
Beplantingen in singels of houtwallen. Die
ongelijk-jarigheid is in singelsjuist een voordeel. Het is
een kenmerk van een gevarieerde singel en het stimuleert
devariatie indevegetatie.
Dezebeplantingen kunnenopverschillendeplaatsen inhet
landschap staan, langs wegen maar ook los in de
verkaveling. De singels kunnen op allerlei manieren
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wordenbeheerd.DeVroomegebruikt zealsdehagenvan
het buitengebied. Hij maakt er ruimten mee in het
landschap.
Boomweides. In aansluiting op de oude traditie van
brinken en dreven bij de esdorpen in Drenthe heeft de
Vroome veel boomweides bij dorpen in de plannen
opgenomen. Er zijn nieuwe brinksituaties als brink
ontworpen. Ook zijn oude brinken opnieuw ingeplant of
aangepastaandenieuweruimtelijke situatie.Ookisermet
boomweides soms iets gedaan aan de ligging van de
nederzettingen in het landschap. Denk hierbij aan de
overgangvandorpnaaresbijvries.
DezebomenhorenvoordeVroome,netalsdebomenrijen,
in de openbare ruimtes in de dorpen. Ze geleden opeen
openbaremanierderuimte.
Kleine bosjes horen in tegenstelling tot de boomweides
niet in de dorpen. Wel er vlak bij, aan de randen. De
Vroomegebruiktzealstypischeomgrenzingvanbepaalde
landschapseenheden. Ook als dorpsbossen bij dorpen die
ineenverderveelopenerlandschapliggen.Groterebossen
liggen in de ontginningsgebieden waar ze vanouds ook
vaker liggen.
AlsadviesvanuitLandschapsbouw overdeplaatsenwaar
bosbouw gepleegd zoukunnen wordenheeft DeVroome £ y ^ cultuurtechniekkanookbosbouw
eenkaartgemaaktwaaruitblijktdatbosbouwalsonderdeel nivelerend werken op het landschap/>
vaneenaanpakvoorhethelelandschapwordtbeschouwd.
Dit houdt in dat een indeling gemaakt is in een aantal
categorieën van gebieden met een landschapsbouwkundigeaanpak.Insommigegebiedenmagbosbouw
opvrij groteschaalplaatsvinden,inanderegebiedenmoet
bosbouw alleen gezien worden als onderdeel van
landschapsrenovatie en behoud van natuurlijke waarden,
eninnoganderegebiedenzalgeenbosmogenkomen.
Sortimenten
IndebegintijdvanLandschapsverzorgingwildemengraag
alles terugplanten wat ooit verdwenen was.Men plantte
zelfs soorten die daar plantengeografisch niet thuishoorden.Menwildesnelweerdierijkeverscheidenheidin
soortenbinnendebeplantingeninhetlandschapterug.Dit
trachtte men te bereiken door al die bijzondere soorten
terugteplanten.Deplantschema'svoor,bijvoorbeeld, een
singellangseenwegkondendaardoorergingewikkelden
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"Eerlijkheidshalvemoetikdaarbijzeggen
datbijdeuitvoeringnogaleenswatfout
ging.Salixauritawerdbijvoorbeeldniet
soortechtgeleverd.Daarvoorindeplaats
leverdemenvaakwilduitgroeiende
struikwilgen,dieeenheelanderbeeld
opleverendandebolvormigeSalixaurita."

uitgebreid worden. Daar is men later op teruggekomen.
Ook omdat de resultaten tegenvielen. De bijzondere
soorten waren na een paar jaar verdwenen en een zeer
eenvoudig sortiment bleef over. Men koos voor het
aanplantenvaneensortiment,dateenbasismoestzijnvoor
andereplantenomzichdaarviavogelsendewindvanzelf
telatenvestigen.Denatuurmoestdat zelf maarregelen,
wantdenatuurisnietvolledigbeheersbaar.
ErisinDrenthevanuitdievisieeensortimentvanallemaal
plantengeografisch inheemse soorten toegepast. Dat
betekentsoortendiegebondenzijn aanhetDrentsDistrict.
Menwildenietmetflora-vervalsing bezigzijn. Meteiken
als karakteristieke Drentse boom van de eerste grootte
werden met bomen accenten in hetlandschap aangelegd.
De eik is door Landschapsbouw in Drenthe
consequent toegepast als hoofd-boomsoort.
Langs de wegen en op de brinken zijn meestal eiken
geplant. In de singels werd gekozen voor een sortiment
van bijna 100% eik, enkele procenten berk en 1%
lijsterbes. Salix aurita is veel gebruikt in kleine
beplantingselementen.
Desortimentenvoornieuwebeplantingenwarenoverhet
algemeeneenvoudigenwisseldenperlandschapseenheid.
Eris steedsgesteld dat hette gebruiken sortimentmoest
passen bij bodem enlandschap. Dithad tot gevolgdater
welvoor een gedifferentieerder sortiment gekozen werd
waarplaatsisvoormeidoorn,sleedoornofzwarteels.
Indedorpen werdvooraldeeik alsboom gebruikt ende
sleedoorn of somsbeukalshaag.Eenenkelekeerisinde
dorpen ooklinde gebruikt alshetmetdeeiknietlukteof
alserhistorisch geeneik stond.Indebeekdalbosjes isde
Drentseelsde hoofdboomsoort.
Beuken worden in Drenthe alleen in bijzondere situaties,
zoals landgoedachtige objecten, en in boswachterijen op
beteregrondengebruikt.DeVroomevindtbeukenlanente
veel een indruk geven van welstand en rijkdom die
Drenthenueenmaalvreemdis.Kastanjeswordenalleenin
het bebouwde gebied gebruikt. Essen zijn wel veel
toegepast maarmet weinig goederesultaten omdatdees
zulkehogeeisenaandegrondstelt
Populierenkunneneenondergeschikterolvervulleninhet
lagegebiedrond Meppel,zoalsRuinerwold, Kolderveen,
Nijeveen. OokisdepopulierinheelDrentheopdebetere
gronden gebruikt als solitair op boerenerven, maar
hiervoormagvolgensDeVroomeuitsluitenddePopulus
serotina, "onzeoudstecultuurpopulier", gebruiktworden,
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die dan 100-150jaar oud moet worden. Verder zijn er
volgensDeVroomeinNederland gebieden diezichbeter
lenenvoorpopulierenteeltdaninhetDrentse.
De architectuur van het landschap
In deze studie is de Landschapsbouw in Drenthe
bestudeerd, met name in het esdorpenlandschap van
Noord-Drenthe. Met de aanpak van vier soorten
landschapseenheden zoalsinVriesiséén architectonisch
geheel gemaakt. Wat bij Peizermade nog niet mogelijk
bleekisinVriesgelukt
De hoofdopzet komt er op neer dat iedere
landschaps-eenheid een karakteristieke manier heeft
waaropdeelementenaanelkaargerelateerd zijn.Relicten
vanhetoudelandschapwordengecombineerdmetnieuwe
elementen alseen nieuwe verkaveling, nieuwe wegenof
nieuwe boerenerven. In de uitwerking van die
hoofdopzetten ontstaat een architectonisch geheelwaarin
het verhaal van het landschap wordt verteld. Bestaande
natuurlijke elementen worden opgenomen in het
landschapsplan en nieuwe natuurlijke elementen worden
aande structuurvan hetlandschap gekoppeld. Hierdoor
wordt zoals al eerder is gesteld de ontwikkeling
van natuur in het patroon van het landschapsplan
geleid en daarna weer aan het toeval overgelaten.
Denatuuriseenhoofdfiguur inhetverhaal.
Dedorpenbestaanuitkleinschaligeruimtesomgevendoor
huizen.Doordieruimteslopenwegendiemeteikebomen
erlangsnaardeaanliggendelandschapseenheden gaan.Bij
het laatste huisje dat nog bij het dorp hoort stopt deze
eikenbeplanting.Daareindigthetdorpenbeginteenandere
landschapseenheid.
De boombeplantingen verwijzen enerzijds naar typische
oude Drentse dorpsbeplantingen van de brinken en de
dreven, anderzijds wordt een kleinschalige
woon-omgevingvanmensenvormgegevendieaansluitbij
het leefpatroon van mensen in deze tijd. Hiermee wordt
getracht om de Drentse dorpen wel met de moderne tijd
meetelatengaan,maarzetocheentypischDrentsuiterlijk
telaten houden.Hetistekenend voorDeVroomedat hij
zichbemoeide,of wildebemoeien,metdeinrichtingvan
dedorpentotophetschaalniveauvandebestrating*.
In de nederzettingen zijn gedeeltes die privé zijn en
gedeeltesdieopenbaarzijn. Indeopenbareruimtesishet
vaak de bedoeling dat iedereen ervan allekanten inkan
140

*Eenbestratingvaneen
weginhetdorpVledderis
hiervanéénvande
getuigenissen.

Hoofdstuk7. Bevindingen

komen. Daarom moet de openbare ruimte, met
voorzieningen als een bakker en een slager en een café,
niet afgesloten zijn maar besloten. Daarom staan in de
openbare ruimte alleen bomen, als geleding of als dak.
Daarkunje onderdoor lopen metaf entoeuitzicht opde
omgeving vanuit die beslotenheid. Deprivé-ruimtes zijn
welafgeschermd met bijvoorbeeld hagen.
Een belangrijk aspect van de twintigste eeuwse
samenlevingisindeogenvanDeVroomedemogelijkheid
voormensenomzichterecreëren.Recreatieheeft, zoalsal
eerder aandeordekwam,nietstemaken metpretparken.
Veeleerdermethet "ervaren vannatuurruimte"indezin
waarop Cleijndert die bepleitte. De natuurruimte ishet
landschap.
In de plannen van De Vroome blijkt altijd overal
de aandacht voor de zich in het landschap, de
natuurruimte, recreërende mensen verweven. Bij
de dorpen uit zich dit door de manier waarop het
besloten dorp zich opent naar het omliggende
landschap. Op een organische manier wordt vanuit de
dorpencontactgezochtmetdestructuren vandeessen,de
beekdalenendeontginningen.Onderdebomendooriser
uitzicht op de es, over zandweggetjes langs houtwallen
wandelt men het beekdal in. In het kader van
ruilverkavelingen, maarookdaarbuiten heeft DeVroome
zichingespannenvoordezeelementenvanhetlandschap.
Zezijndeelvanhetverhaal.
Dehuizenvandemensenstaanindebeschermingvande
nederzettingenofvandeervenindegroteopenruimtevan
hetheelal.Gelukkigisdiegroteopenruimteniethelemaal
open.Eriseenaardoppervlakomoverte lopen.Deeiken
begeleiden mensen over wegen vanuit hun besloten
woonplaats naar deomliggende landschapseenheden. Bij
dedorpenligtdeesruimtemeteenomrandingvanbossen
eromheen, alshet wareeen groteomhaagdemoestuin.In
hetaardoppervlakzijn beekdalen ontstaan.Diebeekdalen
hebbenbij dedorpeneenbeplantingvanhoutwallenlangs
derandvanhetdalendwarswallenvanafdierandnaarde
Dieinsteekwallenliepen5 ^ t o e rjj e wa llenwarenindeesdorpencultuurnodigals
vanafderandvanhetdalnaar
, •
„
,.
, ,,
debeektotdeplaatswaarhetveekerinS' tegenwoordig hebben ze een
grondwaterzohoogstonddatnatuur-wetenschappelijke en eenrecreatieve waarde.De
eenwatervoerendeslootbeeklooptindebovenloopvaakdoorhetbosofdooreen
gegraven konworden,g ^ g 0 p e n ruimte met kleine natte bossen langs de
beekloop.In de benedenloop van de beek ishet dalveel
breder geworden en ontbreken ook de beekdal
begeleidende houtwallen en dedwarswallen, omdatdaar
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dan overal veekerende sloten gegraven konden worden.
Het dal wordt daar begeleid door de hoger gelegen,
ruimtelijk open,ontginningsgebieden metbossen of resten
woeste grond. De ontginningsgebieden zijn eigenlijk de
restruimtes tussen de beekdalen, de esruimtes en de
nederzettingen door. Ze zijn resten van de grote open
ruimte die vroeger gevormd werd door heidevelden, die
aan het begin van de negentiende eeuw 70 tot 80%van de
oppervlakte van het Drents Plateau uitmaakten. In
sommigevan degrote open ontginningsruimtes kunje dat
ervaren. Om die openheid niet te verstoren liggen de in
deze tijd in die gebieden gebouwde boerenerven als
eilanden in deopen ruimte of tegen derand van bossen in
dieopen ruimte.Dewegen zouden ervolgensDe Vroome,
net als door deesruimte,langs derand moeten lopen of er
midden doorheen.Dewegenindebeekdalenmoeten langs
de rand lopen of loodrecht op de beekloop door het dal
snijden. Hierbij moet men werken aan een zorgvuldige
profilering en beloop zodat die wegen niet als langgerekte
eilanden door het landschap gaan maar deel zijn van de
ruimte waar ze doorheen lopen. Voor de zorgvuldige
tracering van de wegen door de diverse
landschaps-eenheden sluitDeVroome aanbijde bestaande
kavelstructuren en de reeds aanwezige beplantingselementen. Hierdoor krijgen de nieuwe wegen een beloop
alsof het reeds lang bestaande wegen zijn die in de
ruilverkaveling alleenmaarverhard zijn..
Nieuwe grootschalige lijnen door het landschap, zoals
snelwegen, worden,met behulpvandemiddelen die horen
bij de landschapseenheid waar die lijnen doorheen lopen,
bij de structuur van het landschap betrokken. Die
vernieuwde landschapsstructuur is, zoals gesteld,
gebaseerd ophetabiotisch patroonvan oppervlaktevormen
en een stilering van de landschapseenheden uit de
esdorpencultuur. Er is bewust voor gekozen om de
nieuwe landschapsstructuur niet op te hangen
aan de nieuwe grootschalige lijnen door het
landschap. Die disharmonieren, in de visie van
De Vroome, met de "aloude en blijvend relevante
hoofdstructuren".
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Dieontginningsruimten zijnnogsteeds
bepalendvoorhetopen/beslotenkarakter
vanhetDrentselandschap.Waardie
ruimtennogopenenkarakteristiekzijn
mogen, waar nodig, derandenversterkt
worden, maar daarbinnen s.v.p. geen
ecologisch-infrastructurele verwarring."
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7.5. Het vormgevingsconcept van De Vroome

*Inhetonderzoekzijn o.a.
ookdeplannenvoorde
ruilverkavelingen
Balmahuizen,Vledder,
Diever,
Dwingelo-Smalbroek,
Smilde,Zuidlaren,Anloo
enRoldeaanbodgekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat De Vroome, vanuit
één concept de vormgeving van het landschap
heeft verzorgd. Het toepassen van één concept was
mede mogelijk in het Drentse gebied omdat de
hoofd-eenheden van de landschappen, het
esdorpenlandschap, het wegdorpenlandschap met de
opstrekkende percelen en het veenkoloniale landschap,in
deze provincie zich steeds zo duidelijk presenteren. Dit
conceptisindeloopderjaren ontwikkeld ende toepassing
ervan is sterk in het landschap te herkennen in gebieden
waar landschapsplannen ten uitvoer zijn gebracht. Dit
concept wordt in het verslag van dit onderzoek
voornamelijk toegelicht aan de hand van deplannen voor
de ruilverkavelingen Peize-Bunne, Peizer-made en Vries.
In enkele andereDrentselandschaps-plannen* waarvande
analyse inhetkadervan ditproject wel globaal verrichtis,
maar door tijdgebrek niet zo uitvoerig verwerkt kon
worden inditverslag,blijkt dit zelfde concept aanwezigte
zijn. Bij de plannen die jonger zijn dan het plan voor
ruilverkaveling Vries is dit concept aanwezig op een
manierdiesterktevergeüjken ismethetplanvoorVries.
Aan de hand van dat concept wordt een verhaal in het
landschap verteld. Het concept is steeds herkenbaar
in het landschap. De dorpen, de essen, de beekdalen en
de ontginningen, steeds is hun aanpak hetzelfde in de
plannen voor delen van het esdorpenlandschap. Maar de
uitwerking is per plek wel steeds anders,
afhankelijk van de specifieke omstandigheden en
historie van die plek. Daardoor wordt dit
concept nooit tot een recept. In het landschapsplan
voor ruilverkaveling Vries is te zien hoe rond ieder dorp
het concept steedsop een voordat dorp specifieke manier
is uitgewerkt.
Een belangrijk aspect van het concept zijn de
steeds terugkerende architectonische beelden.
Op de volgende pagina's wordt een indruk gegeven van
die beelden.
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Dedorpenenboerenervenbestaanuitomhaagde
privéruimtes;deopenbareruimteisgeleeddoor
bomenengras.

Deessenzijn meestalruimtenmeteenomranding
vanbossenenanderebeplantingen.Bebouwing
bevindtzichnietopdees.

Indeuiterstebovenlopenvandebeekdalenishetdal
nietmeerdaneenlintvankleinebosjeslangsde
beek.

144

Hoofdstuk 7. Bevindingen

Indemiddenloopishetbeekdaleenlange
slingerendegangvormigeruimte,diegeleedwordtin
kleinedeelruimtenalseensoortkamers.

Indebenedenloopgaathetbeekdaloverineen
beekdalvlakte.Opdeovergangnaardehogere
grondenzijnbossengesitueerd.

O

Deontginningsruimten herinnereninhunopenheid
aandeopenruimtevan deheideveldenende
hoogvenen.
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Indeopenontginningenliggenlosseelementen
zoalsboerenerven,bosjesofkleinereservatenals
eilandenvangroenindeopenruimte.

7.6. Dilemma's tussen scheppen en behouden,
en tussen een sectorale en een synthetiserende
taakopvatting
Luiten en De Visser (1985) onderkennen twee
"funda-mentele dilemma's" van het werken in het kader
van landschapsbouw, die omschreven worden als "het
spanningsveld tussen behouden en scheppen enerzijds en
tussen integratie en belangenverdediging anderzijds". Zij
constateren dat deze dilemma's steeds weer in de
ontwikkelingvanhetvak terugkeren.
Bij heteerstedilemmadoelen zijopde spanningdieerzou
bestaan tussen het verdedigen van hetgeen hoog
gewaardeerd wordt in het bestaande landschap en het
bepleiten vannieuw teontwikkelen landschapsschoon. Het
tweede dilemma heeft betrekking op de aard van de
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bijdrage diemen willeveren aandeplanvorming.Daarin
onderscheiden zij een op synthetisering gerichte
taakop-vatting naast een taakopvatting die het
vertegenwoordigen van deelbelangen inhoudt. In de
synthetiserende rol richten de landschapsbouwers zich
vanuiteenlandschappelijke invalshoekopalleingrependie
in het kader van bijvoorbeeld een ruilverkaveling
plaatsvinden. In de rol van belangenvertegenwoordiger
legtmenindeeersteplaatseenclaimopgrondvoorbosen
andere beplantingen of natuurterreinen. Luiten en De
Visserbaseren hun beschouwing opde beidedilemma's,
want"despanningdieinbeideverankerdligtkenmerkthet
landschaps-bouwkundig handelen".
Hetzalnietdebedoelingzijnvandeschrijvers dataande
hand van deze dilemma's de landschapsbouwers in een
aantal groepen worden opgedeeld. Dedilemma's moeten
dienen als handvaten om de analyse van het
landschapsbouwkundig handelen aan tepakken.Hierzal
getracht worden te beschrijven hoe het
landschaps-bouwkundig handelendoorDeVroomeinhet
spanningsveldvanbeidedilemma'sstaat.

Scheppen of behouden
Het dilemma: scheppen of behouden blijkt voor De
Vroome geen dilemma te zijn. In zijn visie wordt er
geen nieuw landschap geschapen. Het landschap
is er al en moet goed verzorgd worden. Het
landschap moet wel gerenoveerd worden, dusmoetener
welnieuweelementeneenplaatsinvindenenmoetenalle
elementen opnieuw in een architectonische samenhang
gebracht worden. Oud en nieuw moet één geheel
worden, maar het blijft hetzelfde landschap: de
ruimtelijke neerslag van de zich ontwikkelende
natuurruimte.
Dat "goed verzorgen" houdt in datje hetverhaal vanhet
landschapleesbaarhoudt.Datwilzeggendatinhetnieuwe
architectonische geheelrestenvanhetlandschapzoalsdat
in vroeger tijden geweest is opgenomen worden in een
structuur die wel ruimte biedt aan de maatschappelijke
organisatie van deze tijd. Daarbij gaat het vaak om de
manierwaarop deingrepen inhetlandschapdie uitdeze
maatschappelijke organisatie voortvloeien plaatskunnen
vinden. Het scheppende zit hem in het vinden van
de meest verantwoorde manier waarop die
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ingrepen deel kunnen worden van het landschap.
Datisvaak een architectonisch probleem. Uitdeanalyse
vanplannenblijkt datDeVroomezichzeervindingrijken
toegewijd van dit scheppende aspect van zijn taak heeft
gekweten. Dat het landschap nu vaak de indruk
geeft als zou het altijd zo geweest zijn duidt er
op dat het oude en het nieuwe inderdaad één
geheel zijn geworden. De conclusie dat hier met
groot succes het oude landschap is behouden is
een oppervlakkige en verkeerde.
Bij de bespreking van de architectuur van het landschap
bleek dat De Vroome stilering van de architectonische
karakteristiek van de landschapseenheden uit de
esdorpencultuur gebruikt als basis voor de nieuwe
architectonische opbouw. Door de stilering van de
architectuur van het oude landschap als basis te
nemen kunnen veel resten van dat oude
landschap, strubbenbossen, stukken hei,
stukken beekdal met houtwallen, terreinen met
een hunebed, oude zandwegen enz. opgenomen
in de nieuwe architectonische opbouw van het
landschap.Dearchitectonischekarakteristiekendaarmee
ookietsvandesfeervanhetlandschapendemensenvan
vroegerblijvenopdezemanier behouden.
Het woord "behouden" komtookvaak terug als het gaat
om natuurlijke waarden. Hierbij gaat het nooit om de
plantjes en de beestjes maar om het behouden van een
levenskrachtig totaalbiotoop, het landschap, waarin
mensen moeten kunnen leven. Het landschap is een
verhaalvoormensenentegelijkertijd eenspiegelvoorhun
gedrag.Daarom zetDeVroome zichinvoorlandschapsen natuurreservaten. Een reservaat is natuurlijk een
behoudsgericht procedureel instument, maar die
reser-vaten zijn altijd deel van het grote geheel: het
landschap.Reservatenblekenindeplananalysesookaltijd
eenarchitectonischefunctietehebben.Zezijndeelvanhet
conceptvoordevormgevingvanhetlandschap.
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Een sectorale taakopvatting versus een synthetiserende taakopvatting
Vaakdenktmendatbeplantinghetenigemateriaaliswaar
de landschapsarchitect mee werkt. Dan zou
land-schapsarchitectuur een gewone gebieds-claimende
sector zijn, net zoals bosbouw of landbouw. Voor De
Vroome behelst het maken van een landschapsplan veel
meer.Bijdeanalysesvanplannenbleekdatookdeandere
elementenvanhetlandschapinhetlandschapsplanwerden
betrokken.InnavolgingvanBenthemisdeverzorgingvan
hetlandschapveelmeerdanhetplantenvanbomenopde
bermen. De Vroome vult zijn taak als
landschapsbouwer op een synthetiserende
manierin.Hetfeit datdeprocedurevaakgerichtwasop
eensectoraleaanpakhinderdeDeVroomeniet.
Desynthetiserendetaakopvattingblijktookuithetfeitdat
hijsteedsplannenheeft gemaaktmethetkaraktervaneen
landschapsstructuurplan. Men denke hierbij o.a. aan de
"schets voor een landschapsstructuurplan voor het
stroomdallandschap van de Drentse A" en de
landschapsstructuurschets voor Zuidwest-Drenthe. Met
deze plannen werden vooraf betere voorwaarden
geschapen voor goede landschapsplannen bij de
ruilverkavelingen of ze hadden daartoe moeten dienen
wanneer landschapsbouw meer mogelijkheden waren
gegeven.
Verder blijkt desynthetiserende taakopvatting uithet feit
dat aan alle plannen binnen of buiten ruilverkavelingen
hetzelfde conceptvoordevormgevingvanhetlandschap
tengrondslagligt.
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8.1.Aandachtspunten
8.2.Aanbevelingenvoorverderonderzoek
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8.1. Aandachtspunten
Doordebestuderingvan hetwerkvanDeVroomevallen
mijeenaantalzakenopinvergelijkingmetdeontwikkeling
van landschapsbouw in de laatste tijd. Dan komen een
aantal aandachtspunten naarvoren diealsvoorzet opeen
discussieindevormvanstellingenhierpresenteer.Ditzijn
dusgeenconclusiesofbevindingenuithetonderzoek.
*Bijdebeoordelingvaneenlandschapsplan bijstemming
en na de uitvoering moet men de vele vertroebelende
factoren indebeschouwingbetrekken.
Bij de beschouwing van het landschapsplan voor een
ruilverkaveling dient men altijd tebedenken dat hierniet
het oorspronkelijk gedachte plan van de ontwerper is
weergegeven. Dat plan heeft namelijk een langdurige
procedure van 5tot 10jaar of meer doorlopen. Datplan
was aan voortdurende erosie onderhevig. Daarvoor zijn
eenaantaloorzaken.
De heleprocedure van deruilverkaveling was gebaseerd
op de wet uit 1954.Dit was een landbouwkundige wet.
Het landbouwkundig uitgangspunt stond voor de
voorbereidingscommissievoorop.
De agrarische leden van een voorbereidingscommissie
hebben nog nooit gehoord van een landschapsplan, laat
staanvandeinhoudelijkeconsequenties.Debetrokkenheid
endevisievandecommissie ontbraken uiteraard, maar
hetwaswelzodatalindeeerstefasevandevoorbereiding
dezakenm.b.t. hetobstakel landschapsplan aande orde
kwamen."
Devertegenwoordigersvandelandschapsbelangen namen
een solitaire positie in. Zewerden niet gesteund door de
Cultuurtechnische Dienst,anderevertegenwoordigersvan
hetzelfde ministerie.Zewerdennietgesteunddoorandere
adviseurs als het Landbouwschap en de Provinciale
Waterstaat,diebehartigdenimmerslandbouwbelangen.De
enige steunkwamvandevertegenwoordiger van dePPD
waardoortegenstrijdige adviezenaanGedeputeerdeStaten
nietkonden uitblijven.
"Hetkomtinwezenhieropneerdatdeagrarische leden
vaneenvoorbereidingscommissieeenonevenredig sterke
invloed hebben gehad op het ruimtelijkbeeld van ons
platteland.Menvondzichimmersgesteunddooreen zeer
goed georganiseerde directie van de CD., die nauwe
contacten onderhieldmet hetbetreffende ministerie, en,
gezien de samenstelling, door de Centrale
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Cultuur-technische
Commissie (nu Centrale
Landinrichtings-commissie)."
Daarnaast was de hoeveelheid grond die voor het
landschapsplankonworden gereserveerdbeperkt.
Een anderevertroebelende factor voor het oorspronkelijk
plan was het feit dat het N.W.C.-rapport één van de
weinige toeleverende rapporten was voor de
landschapsconsulent. Hierdoor was het opnemen van
bepaalde elementen in het landschapsplan kansloos.De
Vroomenoemtmetnamehetvakgebiedvandehistorische
geografie. Historische wegen, kavelstructuren en
dergelijkeverdwenenhierdooruithetlandschap.
*Eenbeheerbaarlandschaphoeft nietalleenaanwegenen
waterlopengekoppeldtezijn.
Een juiste sortimentskeuze kan aanzienlijk besparend
werkenopdebeheerskosten.
* Recreatie,in de zinvan het zich herscheppen doorhet
beleven van de natuurruimte in het landschap, is een
belangrijke motivatie voor landschapsbouw. Het
afkoppelen vanrecreatievanlandschapsbouw heeftoteen
verwordingvanhetbegriprecreatie geleidt.Datheefteen
belangrijkebestaansredevanlandschapsbouwversluierd.
Ditgeldtookvoornatuurbescherming.
UithetwerkvanDeVroomeblijktdat natuurbescherming
enhetwerkenaanmogelijkheden voorrecreatieverweven
kunnen worden in één visie op de ontwikkeling van het
landschap.
* Het verhalende aspect van het landschap moet meer
aandachtkrijgen indevormgevingvanhetlandschap.Dit
als middel om een synthese tussen
wetenschappelijk-analytische kennis en een betekenisvol
landschapsontwerptebereiken.
* Verfijning totophetlage schaalniveau magnietuithet
oog verloren worden als, op zich zeer waardevolle,
plannenopeenhoogschaalniveauwordenontworpen.
*Hetdilemmatusseneensectoraleofeensynthetiserende
taakopvatting wordtnietprocedureel bepaald, maardoor
dewerkwijzevandelandschapsbouwer.
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8.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Indeloopvanhetprojectwerdduidelijk dataaneenaantal
onderwerpen veel meer onderzoek gewijd zou moeten
worden.
De tracering en profilering van wegen en waterlopen
verdient meer aandacht. De situering en inrichting van
boerenerven in het landschap blijkt voor De Vroome
essentieelvoordeinrichtingvanhetlandschap.
Boerderijverplaatsing naardejonge ontginningsgebieden
heeftdelaatstedertigjaarveelvuldigplaatsgevondenenzal
in de toekomst blijven plaatsvinden. Deze stap in de
occupatie van het Drentse landschap verdient meer
onderzoek.
Het vastleggen van de kennis en ervaring met de
toepassing en het opleiden van sortimenten in de
verschillende delenvan hetlandschap isvoorde praktijk
van landschapsbouw erg belangrijk. Toegepaste
beplantingsleeriseenbasisvoorlandschapsbouw.
De visie op het beheer die in Drenthe is toegepast en
uitgewerkt kan van belang zijn voor landschapsbouw in
heelNederland.Zekerternuanceringvandediscussiedie
in deze tijd gevoerd wordt over over het beheer van de
kleinelandschapselementen.
Verderishetgoeddateengrootpubliekweetkrijgtvanhet
belangwekkende landschapsverzorgende werkdato.a.in
Drentheisverricht.
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Symptoomvaneenachterhaaldbeleid.MilieuraadDrenthe,
Assen.47p.
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ruilverkavelen. In:J.Abrahamse, e.a. (red.),Het Drentse
Landschap.Stichting hetDrentseLandschap,Assen/De
WalburgPers,Zutphen, p.126-137.
•Waterbolk, H.T., 1984. Het landschap in de oude
Landschap. In:HetDrentselandschap,gisteren,vandaag,
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•Zonneveld, J.I.S., 1987.Levendland.. Bohn, Scheltema
&Holkema,Utrecht/Antwerpen,blz. 1-11.
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Bijlage 1. Lijst van plannen waaraan De Vroome
heeft gewerkt.
Met deze lijst wordt een indruk gegeven van de
uitgebreidheid van de activiteiten van De Vroome als
landschapsarchitect. Erwordtnietgepretendeerd datdeze
lijst vanprojecten volledig is.Delijst isingedeeldinvier
periodenenbinnendeperiodeswordenactiviteitenbinnen
-en activiteiten buiten ruilverkavelingen onderscheiden.
Hetjaartal datbijderuilverkavelingen genoemd wordtis
hetjaarwaarinderuilverkavelingisgestemd.
Voor 1948:
-Werkindienstvaneentuinarchitectenbureau inRotterdam
indejaren 1944en1945.
-Plan voor het behoud van het oude dorp Tweeloo. Op
verzoek van de Natuurbeschermingswacht Meppel. De
Vroome was toen,1947, in dienst van de ContactCommissievoorNatuur-enLandschapsbescherming.
1948-1958 in dienst van het Staatsbosbeheer op
de afdeling Landschapsverzorging in Utrecht.

Vooralbijdeoudere
ruilverkavelingenwarende
landschapsplannen
beplantingsplannenbij
uitgevoerde
ruilverkavelingen.Vandaar
datderuilverkavelingen al
gestemdwarenlangvoordat
erlandschapsplannenvoor
werdengemaakt.

Binnen ruilverkavelingen:
Landschapsplannen voor de ruilverkavelingen
Glimmer-polder (1943), Tolbetter Petten (1943),
Lucaswolde (1939), Godlinze (1951) Balmahuizen
(1948),Zuidpolder (1955),Blijham Bellingwolde (1955)
enWiewertGeefsmeer(1957)indeprovincieGroningen.
LandschapsplannenvoorderuilverkavelingenTerschelling
(in samenwerking met N.M. de Jonge) (1940), Het
Bovenveld (1941) en Wollegaast (1952) in de provincie
Friesland.
Landschapsplannen voor de ruilverkavelingen Aalderen
Mepperveld (1940),Odoomer Esch (1940),Wellingeren
EursingerEsch (1940),ExloèrEsch (1941),ValtherEsch
(1941),Buinen (1942),Zwindersche Veld (1943),Ermer
Esch(1947)GasselterEsch (1947),ElperEsschen(1947),
Geeser Esch (1947), Zweeloër Esschen (1948),
Westerborker Esschen (1948), Sleener Esschen (1949),
LaaghalerenHooghalerEsschen (1949),Odoorn (1950),
Anreep Schieven (1950), Zwiggelter Essch (1950),
Dwingelder en Lheeder Esschen (1951), Uffelter Esch
(1952) SpierWijster (1954),Borger(1955),Peize-Bunne
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(1956),Exloërveen (1957)enTerHorsterEs(1957)inde
provicieDrenthe.
In de provicie Overijssel de ruilverkavelingen De
Molengoot (1940),HetArriërVeld(1940),Collendoorner
Veen (1941), Steenwijker Kamp (1947), Oldemarkt
(1948), NieuwLeusen II (1949), Groot Driene (1950),
ZenderscheEsch(1950),DaalderEsch (1950),Stokkumer
Esch (1950), Rossumer Veld (1951), Alberer Esch
(1951), Hellendoornsche Esch (1951), Dalfser Veld
(1952), Rossum-Lemselo (1952), Schanswetering
(1953), Kampereiland (1953), IJsselham (1953),
Vriezenveen (1954) Enter Esch (1954), Buitenpolder
achterKuinre(1955),Haerst-Genne(1955),Heemserveen
(1956), Zelhorst (1956) en Vollenhove (1957) en
ruilverkavelingMuggenbeet (25ha.).
IndeprovincieGelderland deruilverkavelingen Lievelde
(1947), Beltrum I (1950), Beekbergen (1951), Gelselaar
(1951),Beltrumn (1953).
InNoordHollandWieringen (metN.M.deJonge)(1940).
In Noord Brabant Spoordonk (met RJ.Benthem)(1948).
InLimburgderuilverkavelingen Baxhoeve(1941),Meerlo
(1941), Posterholt(1941), Blitterswijk(1949), Ospelsche
Peel(1949),Mook'Middelaar(1949)enMeijel(1952).
Andere projecten:
-Landschapsplannenvoordeontgonnengemeenteheidenin
deKempeninNoordBrabant.
-Landschapsplannen voor de Domeinontginningen in
Drenthe: Ruinerveld, Geeserveld, Orvelter Veld,
Veenhuizen Noord, Vledderveen en de heide tussen
WesterveldenZuidvelde.
-Landschapsplannen voor een Domeinontginning in
Groningen:SellingerBeetse.
-InhetkadervanLandschapsherstelOorlogsschademaakte
De Vroome plannen voor de voormalige vliegvelden
Havelte,BeekenTwente.
-PlanvoordeRijksluchtvaartschool inEelde.
-Het eerste uitbreidingsplan voor het dorp Gieten
(1949-1950)
-ParkaanlegvoorHuize "Overcingel"inAssen (landgoed
N.S.W.).
-Parkaanleg rond "DeBurcht",het oude waterschapshuis
teWeddeinGroningen (plm.1954).
-Plan voor het dorpsbos bij Scheerwolde in Overijssel
(plm. 1954).
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In de periode 1958-1983, werkzaam bij het
consulentschap Drenthe van het Staatsbosbeheer:
Ruilverkavelingen:
In Groningen de ruilverkavelingen Opwierde Amsmeer
(1960), De Veenbouwten (1960), Zwintocht (1961),
VeendamWildervank (1961),VlagtwedderEssen(1963),
DeltOudeweer (1964)enSlangenborg(1967).
In Friesland: Elsloo (1959), Koningsdiep (1959), Garijp
Wartena (1961), Gaasterland (1963), Dontumadeel
(1964).
In Drenthe: Grolloo Schoonlo (1959), Nijeveen
Kolderveen (1959), Steenwijksmoer (1960), Hijken
(1960), Bronneger- Buinerveen (1961), Broekstreek
(1962), Hoonholten (1962), Drijber (1962), Vledder
(1962), Peizermade (1963), Zuidlaren (1963), Dalen
(1964), Sleenerstroom (1965),Vries (1966),Westerbork
(1968), Dwingelo Smalbroek (1969), Gieten Gasselte
(1970), Diever (1971), Rolde (1972), Anloo (1972),
Havelte (1981), Ruinen (1982), Smilde (1984) en de
voorbereiding van Ruinerwold Koekange. Verder in
Drenthe de ruilverkavelingen bij overeenkomst
Lakensweiden en Wapserveen en de afgestemde
ruilverkavelingen Hooghalen (1972)enZuidwolde.
Andere projecten:
-Een zeer belangrijk aandeel in de ontwikkeling en
uitvoering van het gedachtenplan voor het
landschapsreservaat van het Stroomdallandandschapvan
deDrentscheA.
-De landschapsreservaten: Smeerling-Metbroek, De
Vledders,MantingerbosenhetreservaatnabijZwiggelte.
-Landschapsstructuurschets Zuid-WestDrenthe.
-Bestemmingsplan en landschapsplan voor het dorp
Orvelte.
-Uitbreiding en landschappelijke inpassing van
hunebedterreinen, o.a. Eexterhalte, Eexter es, Rolde,
Balloo,ZeijenenDiever.
-Behoud van diverse geomorfologische objecten
waaronderrivierduinen in hetHunzedal eninhetdalvan
deOudeVaartbijHavelteendekzandruggenbijBalloo.
-Behoudhistorische wegenenhetherstelvandegrachten
endeoprijlaanvandevoormaligeHavezaatheBatinghe.
-VernieuwingvandebrinkenvanondermeerDoldersum,
Zeijen enGasteren.
-De beplantingen op de overgang van het dorp naar het
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omliggende landschap kregen in het kader van
ruilverkavelingenéndaarbuitengroteaandacht Eenkeuze:
Vries,Diever, Zeijen, Loon, Anloo, Ekehaar, Dwingelo,
Ruinen,Borger,WapseenLheebroek.
Na 1984 als lid van de beheerscommissie van de stichting
"Het Drentse Landschap":

-Landschapsvisie voor het landgoed "DeVossenberg" in
Drenthe.
-Landschapsvisie voor het landgoed "Rheebruggen" in
Drenthe.
-Landschapsvisie voor het landgoed "Hooghalen" in
Drenthe.
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Bijlage 2. Lijst van publikaties van H.W. de
Vroome in chronologische volgorde van
verschijnen.
Van 1946tot 1948wasDeVroomelidvanderedactieen
schrijvervanhetmededelingenblad vande"werkgroepter
verbreiding van de natuurbeschermingsgedachte". Een
uitgave van de Contactcommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming.Tevensis DeVroomevan1946
tot 1948redactie-assistent van het tijdschrift "Natuuren
Landschap"geweest.
1946:Richtlijnenvoorde localecommissies welke zich,
geheel of ten dele, de verbreiding
der
natuurbeschermingsgedachtetendoelstellen. Uitgavevan
de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte. DenHaag.
1947: Natuur-enlandschapsbescherming inNederland.
In:"HetVaderlandspreekttotdejeugd."
1947 De Drentse natuurreservaten." In: maandblad
"Erica"nr.6.
1947: DeruimtelijkeordeninginNederland, 1,2 en3. In
de serie:"Metopen oogen oor", toeristische cursusvoor
dejeugd,uitgegevendoordeANWB.
1947: MetJac.Meltzer:Natuurbeschermingenonderwijs
In: een niet meer te achterhalen tijdschrift.

1948: Dedreigingdermilitaireoefenterreinen.In:Natuur
enLandschap 2: 59.
1960: Het Hoogveengebied van Fochtelo.
Assen.
1961: Met E. Stapelveld: Landschapsbescherming.
MaandbladDrenthe,32 (3).
1961: MetA.J.vanderPoel:Verslag vaneendienstreis
naarWest-Duitsland. Assen.
1963: Met vanden Briel:De cultuurlandschappen van
Groningen. Rapport opgesteld voor de toenmalige
"commissieklimaatverbetering".Groningen.
1963: Overzichtvan de landschappenin deprovincie
Groningen.Assen.
1963: Rapport
t.b.v.
de
voorlopige
natuurbeschermings-raad,over de stichting van een
landschaspsreservaat "DeDrentse A" met kaartbijlage
aangevendedevoorgesteldebegrenzing. Assen.
1964: Toelichting op het plan tot stichting van een
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natuur-enlandschapsreservaatFochteloerveen.Assen.
1965: Als consulent van het Staatsbosbeheer in
Groningen en Drenthe bijdragen aan
Stroomdallandschap Drentse A. Beschrijving en
gedachtenplanmetbetrekking tothetbeheeren agrarisch
gebruik, delandschappelijkeenrecreatieveonwikkeling.
Assen.
1966: Met F. Modderkolk en E.Stapelveld: Het
stroomdallandschap van de Drentse A. Natuur en
Landschap20(1):185-205.
1972: DeDrentseAblijftbehouden. MaandbladDrenthe
,10.
1972: Geschiedenis vanhetDrentse cultuurlandschap.
StedebouwenVolkshuisvesting,10.
1972: Het landschap Orvelte. Stedebouw en
Volkshuisvesting, 10.
1973: "Landschap, meer dan bomen en struiken."
Milieu-cursusLeidseUniversiteit
1973: Met W.C. Jansen, J.W.Pfeiffer en G.A.P.van
Well DenationalelandschapsparkeninEngeland. Verslag
vaneenstudiereis.NederlandsBosbouwtijdschrift. 45(5):
186-189.
1973: Bijdragen aan: Moet dit zo doorgaan? Een
landschap wordt bedreigd, door Studiegroep
Ruilverkavelingen Rolde en Anloo. Een uitgave van de
MilieuraadDrenthe.Assen.
1973: Landbouw moet zich aanpassen in het
stroomdallandschap van de Drentse A. Maandblad
Drenthe44(1).
1975: Drenthe Bijdrage aan het afscheidsboek voorde
heer Benthemin dit boek ook los de toespraak die de
Vroomehieldbijdeaanbiedingvanditboek.
1979:Tussenhunebedenzevenster In: Spectrum Atlas
vandeNederlandselandschappen,blz.68-77.
1980:Hetlandschap indegemeenteAnloo.Bijdrage aan
een cursusboek als onderdeel van een serie lezingen en
excursies voor inwoners van de gemeente.
MilieuwerkgroepAnloo.
1981: Zeijen, 4000 jaar landbouw geschiedenis.
Noorderbreedte 1981-2.
1981: De Drentse zandgronden. In: Spectrum
recreatiegidsen, deel Drenthe.
1981: Voorwoord in: Brinkenboek: eenverkenning van
debrinken inDrenthe,doorE.Houting, K.R. dePoelen
J.vanderVaart.VanGorcum,Assen.
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1 9 8 1 : Boeren bewaarden,
onbedoeld, het
es-dorpenlandschap. MaandbladDrenthe(juni/juli).
1981: Geenrevolutionaire ommezwaai naarnatuur- en
landschapsbescherming. MaandbladDrenthe(augustus).
1982: Stroomdal Drentse A: laatste vrij complete
bekenstelselinonsland.Kijk ophetNoorden, 14(71).
1982: Overmensenlandschap.Bosbouw-voorlichting,
21(3).
1983: Ontwikkelingsschets vooreenruimtelijke indeling
NationaalPark Dwingelderveld en randgebieden. Met
kaartbijlage. Staatsbosbeheer,Assen.
1984: Omgaan met landschap is omgaanmetmensen."
Redeuitgesproken bij zijn afscheid alsconsulentvanhet
Staatsbosbeheer. In: Het Drentse landschap, gisteren,
vandaag,morgen.Staatsbosbeheer,Assen.
1984:Landbouw en landschap vanaf ca. 1870. In:J.
Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de
Vroome, H.T. Waterbolk. Het Drentse Landschap.
Stichting het Drentse Landschap, Assen en De Walburg
Pers,Zutphen.
1984: Meerdan een halveeeuwruilverkavelen. In:J.
Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de
Vroome, H.T. Waterbolk : Het Drentse Landschap.
Stichting het Drentse Landschap, Assen en De Walburg
Pers,Zutphen.
1984: Met K.J. Doornbos: Militaire terreinen. In:J.
Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de
Vroome, H.T. Waterbolk: Het Drentse Landschap.
Stichting het Drentse Landschap, Assen en De Walburg
Pers,Zutphen.
1984: MetPh.tenKlooster:DetoekomstvanhetDrentse
landschap, natuur en landschap. In: J. Abrahamse, S.
Bottema, M.H. Buruma, H.W. de Vroome, H.T.
Waterbolk :HetDrentseLandschap. StichtinghetDrentse
Landschap,AssenenDeWalburgPers, Zutphen.
1985: Rijksbeleidwordtzoongeloofwaardig.Hoezithet
met het Kniphorstbosl De Strubben en de grote
landschapseenheden ? MaandbladDrenthe,(maart).
1985: De StrubbenIKniphorstbos, het moet wel de
moeitewaardblijvenom5000jaar cultuurgeschiedeniste
verdedigen. Rapport geschreven op verzoek van de
verenigingen Dorpsbelangen Annen/ Anloo/ Gasteren/
Schipborg/Schuilingsoord endeWerkgroep Milieuzorg
n.a.v. het voornemen dit natuurgebied in te richten als
E.O.T.(eenheidsoefenterrein ).
1985: Functiescheiding of functieverweving in het
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landschap. Rede op een studiedag van het NIROV.
23-1-1985.
1985:Noord-Drenthe opdeschop. In: Noorderbreedte.
1985-2.
1985: Westerwolde op de schop. In: Noorderbreedte.
1985-3.

1985: Zuidelijk

Westerkwartier,

een

wegdorpen-landschap.In:Noorderbreedte.1985-4.
1986: MetF.Bouwers:Kleinschaligerekreatie,bedreigd
ofbedreigend. In:Noorderbreedte.1986-3.
1986: NotitiesbijhetboekVeranderendNederland. In:
MaandbladDrenthe,4.
1986: MetE.W.G.vanderBilt:HijkerveldIHooghalen,
Nota over de landschappelijke /
natuurweten-schappelijke ontwikkelingvanhetgebied.
1986: Vergeten monumenten. In: Maandblad Drenthe,
(november).
1986:Het Fochteloerveen, een waardevol restant.In:
Noorderbreedte.1986-5.
1986: De Drentse erven, het kan ook anders. In:
MaandbladDrenthe,(december).
1987: met C A . Folkerts:Bomen enstruiken ophet boerderijerfin het esdorp. Bomen enstruiken op het boerderij-erf inde
weg- en streekdorpen. De bloementuin op het boerenerf.
Nieuwsbrieven van deBoerderijen Stichring Drenthe, Assen.

1987: Planten voor de boerentuin,sortimentslijstmet
beschrijvingvanvoorde boerentuin geëigende soorten.
Boerderijen Stichting Drenthe Assen.
1987:
Nieuwjaarsrede over Natuur- en
Landschaps-bescherming ter gelegenheid van de
kaderbijeenkomst vanIVN-gidsenuitDrenthe.Assen.
1987: Poelen en dabben, ontstaansgeschiedenis en
betekenis. In: Syllabus Poelen en Dobben, Stichting
LandschapsbeheerDrenthe.Assen.
1987: VanDrentse boerenervenging al veelverloren.
Heemschut,3en4.
1987: Boekbespreking van: Ecologie van de kleine
landschapselementen.P.Opdam,T.A.W.vanRossumen
T.G. Coenen, (red.). Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
Leersum. DeLevendeNatuur,88(4).
1988: Syllabus behorende bij de cursus over
boerentuinengeorganiseerddoordeBoerderijen Stichting
Drenthe.
1988: Met E.W. G. vander Bilt: Het landgoed
Rheebruggen,ontwikkelingsen beheersvisie.,Stichting
HetDrentseLandschap,Assen.
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1988: "Tien eeuwen Drenthe, deDrenten en hun land". In:
"Ach lievetijd, tien eeuwen DrentheendeDrenten", Zwolle.

Bijdragen aan de Rapporten van de Centrale
Cultuurtechnische Commissie voor ongeveer 65
ruilverkavelingeninDrentheenGroningen.
Bijdragen aan de preadviezen voor o.m. de
ruilverkavelingen Diever, Rolde, Anloo, Mars- en
Westerstroom, Havelte, Zuidwolde en Ruinerwold /
Koekange,T.b.v.deNatuurwetenschappelijke Commissie
voorde Natuurbeschermingsraad.

EenartikeloverH.W.deVroome:
1976 Modderkolk, F. en R. van Reemst: "H.W.de
Vroome, de culturele prijs van de provincie Drenthe."
MaandbladDrenthe,(December).
Verder zijn er twee interviews met de heer de Vroome
verschenen:
1984 Dekker, Sjouke B. "Harry de Vroome, loven en
biedenvoorhetDrentselandschap." MaandbladDrenthe,
(mei).
1984 Abrahamse,Jan,MelleBuruma "Eenhoutwalheet
nueenlijnvormigelement."Noorderbreedte. 1984-1.

167

Bijlagen

168

