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De aanleg van ecologische verbindingszones, stroken over boerenland die natuurgebieden met elkaar moeten verbinden, valt vaak niet mee. Gemeentes en waterschappen krijgen vaak niet de benodigde gronden bij elkaar omdat er te weinig geld is of omdat de agrariërs de grond niet kwijt willen.
Lange en dure procedures en frustraties zijn meestal het gevolg. Maar het kan ook anders. Vijf boeren met bedrijven aan de Laarakkerse Waterleiding in het Brabantse Haps namen zelf het initiatief
om een ecologische verbindingszone van drie kilometer aan te leggen op hun eigen gronden.

Agrariërs leggen zelf een ecologische
verbindingszone aan
deel van een groter project
waarin alles op vrijwillige basis
gebeurt. Zo is via vrijwillige
kavelruil de verkaveling van
agrariërs verbeterd en leggen
de grondeigenaren op vrijwillige basis landschappelijke
elementen aan. Dit varieert van
het eenvoudige grasstroken tot
houtwallen, singels en/of hagen
en dus de verbindingszone. De
boeren krijgen een garantie
voor 25 jaar aan onderhoudskosten van de landschappelijke
beplantingen. Brabants gedeputeerde Johan van den Hout
is dan ook bijzonder te spreken
over het initiatief van de boeren:
“Prachtig om te zien dat zo’n
proces vanuit de ondernemers
in het gebied wordt opgebouwd.”
Geert van Duinhoven

De ecologische verbindingszone is slechts een onderdeel van een groter project waarin alles op vrijwillige basis gebeurt.

Bijzonder aan het project is
dat de grond niet is gewisseld van eigenaar, maar dat
de boeren eigenaar blijven van
hun land. De overheid betaalt
alleen een vergoeding voor een
aantal beperkingen die erop
zitten sinds de aanleg van de
verbindingszone. Zo kunnen
de boeren de strook niet meer
bespuiten of bemesten. Het
grasland mogen ze nog wel
steeds maaien. De boeren zelf
zijn blij met deze oplossing
omdat zij ook de beheerder van
de grond blijven en ervan overtuigd zijn dat zij het netjes en
correct kunnen onderhouden.
Ook voor de overheid is het
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nieuw dat boeren zo’n belangrijke rol gaan spelen bij het
beheer. “Dit loslaten was voor
ons even wennen. Maar gelukkig hebben we er vertrouwen in
dat de agrariërs hun natuuroevers en poelen prima beheren”,
zegt Peter van Dijk van het
waterschap Aa en Maas.
Veel partners
De kracht achter het project
‘Laarakkerse Waterleiding’ is
de samenwerking tussen verschillende partijen. Agrariërs
en andere grondeigenaren
werkten graag mee aan het
verfraaien van het landschap,
zonder dat hun bedrijfsvoering

daaronder lijdt. De gemeente
Cuijk stelde daarom al haar
losse pachtgronden beschikbaar voor aankoop of pacht
door de deelnemende agrariërs, de makers van die nieuwe
natuur. De boeren zijn lid van
de agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei en werkten samen met de ZLTO, Brabants Landschap, gemeente
Cuijk, waterschap Aa en Maas,
Dassenwerkgroep Brabant en
provincie Noord-Brabant. Ook
Staatsbosbeheer en het waterschap realiseren delen van de
EVZ over hun grondgebieden.
De ecologische verbindingszone is slechts een onder-

De tractor als printer

Traditionele patronen met moderne technieken
Geografisch kunstenaar Benedikt Groß uit Stuttgart is een veelzijdig
man. Na diverse stedelijke cartografische kunstprojecten, zoals het
Londense stratenpatroon vervormd naar de schematische metrokaart
en een atlas van alle zwembaden in Los Angeles, wierp hij zich dit jaar
op het platteland. “Na jaren van ‘landschap lezen’, door satellietfoto’s
te bestuderen, wilde ik het eens omdraaien en experimenteren met
‘landschap schrijven’.”

Groß, zelf opgegroeid op het
platteland, ging de boer op.
“In gesprekken met boeren
kwamen er drie dingen naar
boven. Ten eerste vertelden ze
dat er, zeker in Duitsland, een
duidelijke verschuiving is van
voedings- naar energiegewassen. Een volgend punt is dat
er allerlei geldpotjes zijn voor
ecologische compensatie. De
derde, belangrijkste trend is
dat de landbouw in rap tempo
digitaliseert.” Na decennia van
schaalvergroting in de landbouw, met grote oppervlaktes,
monoculturen en bewerking
met steeds grotere machines,
zie je daardoor nu een beweging in tegengestelde richting.
Precisielandbouw met het
satellietgestuurde GPS (Global
Positioning System) maakt het
mogelijk om te zaaien, bespuiten, bemesten en oogsten tot op
de individuele plant. Daarmee
kan elke boer zijn eigen landschap ontwerpen, als hij dat
zou willen.
Zaden printen
Nu is Groß geen boer, maar
een landschap ontwerpen dat
leek hem wel wat. In zijn project
Avena+ liet hij een tractor met
zaaimachine als een printer
twee keer heen en weer gaan
over een groot perceel in ZuidDuitsland, een keer met haver
(Avena sativa) en een keer met
een bloemenmengsel, waarbij
de computer aan de zaaimachine vertelde waar hij welk
zaad moest laten vallen. Omdat
de oogsten gebruikt wordt
als energiegewas is het geen
probleem dat er verschillende
gewassen door elkaar groeien.
Zo ontstond het patroon dat de

Het patroon, door de computer gegenereerd, imiteert eigenlijk de afmetingen van traditionele akkers met hun bloemenranden. Foto: Florian Vögtle. Onder: Benedikt Groß.

De pixelgrootte was 3x3 meter,
vanwege de breedte van de
zaaimachine. Groß: “Er bestaan
voor maïs al zaaimachines
waar je elk gaatje open en dicht
kunt zetten, zodat je zelfs een
pixelgrootte van één plantje
zou kunnen gebruiken.” In dit
project, waar de grondeigenaar graag haver wilde, was
dat niet mogelijk. En eigenlijk
vindt Groß het ook wel mooi zo.
“Vanuit de lucht kun je nu goed
zien dat het een digitale print is.”
kunstenaar van tevoren op de
computer had ontworpen. “In
dit patroon kunnen dieren en
planten zich via de bloemen-

randen door het hele perceel
Marjel Neefjes
bewegen. Je imiteert eigenlijk
de afmetingen van traditionele
akkers met hun bloemenranden.”
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