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Samenvatting
Ter voorbereiding van een studiereis naar Engeland is informatie verzameld
en een globaal programma voorgesteld. De indeling in hoofdstukken is als
volgt:
1. Probleemstelling van deze helpdeskvraag en enkele algemene aandachtspunten en praktische overwegingen bij de studiereis.
2. Overzicht van trends in het landschapsbeleid – in ruime zin – in Engeland
en enkele algemene achtergronden.
3. De 3 bestemmingen van de studiereis en thema’s die per gebied.
4. Contouren van het programma van de studiereis.
5. Overwegingen bij de organisatie van de studiereis.
Bijlagen: Contacten en websites
A. Contacten Engelse gastgevers
B. Cotswolds
C. New Forest
D. Green Belt & Colne Valley
E. Landschapsbeleid algemeen
F. Ruimtelijke ordening algemeen
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1. Probleemstelling
Algemene vraagstelling
Verzamel informatie ter voorbereiding van een studiereis naar Engeland met
projectleiders en bestuurders van Nationale Landschappen in het voorjaar
2007 gericht op het leren van ervaringen in het buitenland.
Bestemmingen van de studiereis
Bedoeling is enkele gebieden te bezoeken die vergelijkbaar zijn met Nationale
Landschappen met de kenmerken:
• agrarische cultuurlandschappen;
• verwevenheid van landbouw, natuur, recreatie en wonen;
• vergelijkbare landschapskenmerken en
• enige tot sterke stedelijke invloed.
Aandachtspunten
Doelgroepen van de studiereis zijn provinciale projectleiders die werken aan
de invulling van Nationale Landschappen en provinciale bestuurders die verantwoordelijk zijn voor dit beleidsterrein.
Tijdens de excursie zullen inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische aspecten aan de orde komen. Uit een enquete onder provinciale projectleiders
zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:
• Landschapsbeleid (natuur, cultuur, landbouw, recreatie, ruimte)
• Toepassing Europees beleid voor rurale ontwikkeling
• Gebiedswaarden (natuur, cultuurhistorie, esthetiek)
• Gebiedsgebruik (landbouw, recreatie)
• Participatie
• Bestuur en organisatie
• Financiën
Praktische overwegingen
De opdrachtgevers hebben met globale informatie over het landschapsbeleid
in Engeland enige keuzes gemaakt over de praktische invulling van de studiereis:
• Het werkbezoek zal 3 dagen beslaan en plaats vinden op 6 t.m. 8 juni
2007 met ev. de heenreis op 5 juni.
• Er wordt gekozen voor het laag gelegen deel van Engeland, vanwege de
landschappelijke vergelijkbaarheid met Nederland.
• Er worden enige beschermde landschappen ten Westen en Zuidwesten
van London bezocht om niet te veel tijd aan reizen te besteden.
• Er wordt kennis gemaakt met verschillende typen landschappen met verschillende mate van stedelijke druk.
• Het is een bestuurlijk werkbezoek waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht, discussie met specialisten en bezichtiging van projecten. Er worden zo min mogelijk formele ontvangsten georganiseerd.
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Producten van dit kennisproject
In overleg met de opdrachtgevers zijn de volgende producten bepaald:
1. Algemene informatie over “landschapsbeleid” (beschermde gebieden en
planningssysteem) in Engeland.
2. Gebiedsgerichte informatie van te bezoeken gebieden.
3. Contouren van een excursie programma.
4. Selectie van contactadressen, websites en literatuur voor een praktijkgerichte excursie reader.
Afhankelijk van de problematiek van de te bezoeken gebieden zal een keuze
worden gemaakt uit bovengenoemde aandachtspunten uit de enquete.
Bovendien zal enige algemene achtergrondinformatie worden geleverd over
het Engels bestuur: staatsinrichting, belangenorganisaties en bestuurlijke cultuur.
De organisatorische voorbereiding van de studiereis (onderhouden contacten
en maken afspraken) valt buiten dit project. Wel worden enige praktische
aanbevelingen gedaan.
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2. Algemene trends in het landschapsbeleid in Engeland
Landschapsbeleid
Het landschapsbeleid in Engeland heeft een traditie van ruim 50 jaar. Sinds
eind jaren 1950 zijn beschermde landschappen aangewezen in de vorm van
grote gebieden inclusief landbouwgebieden en nederzettingen. Het gaat om:
• “National Parks” NP: vooral bergachtige gebieden met een sfeer van ‘wildernis’ en
• “Areas of Outstanding Beauty” AONB: vooral ‘liefelijke’ agrarische cultuurlandschappen die een recreatieve functie voor stedelingen hebben of kunnen krijgen.
Deze bestemmingen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse Nationale Landschappen. (Anders dan in Nederland zijn NP’s in Engeland dus geen strikt
beschermde natuurgebieden.)
Er is traditioneel een scherp onderscheid tussen natuurbeleid (gericht op
soorten en geïnspireerd door wetenschappers) en landschapsbeleid (gericht
op genieten van de schoonheid van het landelijke gebied en geïnspireerd
door kunstenaars). 1 Natuurbescherming is wel onderdeel van landschapsbescherming. Binnen de NP en AONB zijn dan ook (vaak kleine) gebieden aangewezen als beschermd natuurgebied. De laatste tijd lijkt natuur (aangeduid
als “biodiversity” en “wildlife”) meer gewicht te krijgen.
Bescherming en behoud hebben in Engeland veel minder een negatieve lading dan in Nederland. “Conservation” is een neutrale beleidscategorie in Engeland en sluit gebruik door de mens en economische ontwikkeling niet uit.
Het wordt eerder opgevat als zorgvuldige afweging van landschappelijke en
economische belangen en een streven naar ‘duurzame ontwikkeling’. Die belangenafweging gebeurt in Engeland door de “lokale autoriteiten” in het kader
van de ruimtelijke planning. In de NP en AONB kijkt de nationale overheid nadrukkelijk over de schouder van de lokale overheden mee.
Landschapswaardering
Een interessante ontwikkeling in het landschapsbeleid in Engeland is de
Landscape Character Assessment. Doel is het indelen van het landschap in
afzonderlijke gebieden met een eigen identiteit en karakter. Landscape character is “a distinct recognisable and consistent pattern of elements in the
landscape that makes one landscape different from an other, rather than better or worse”. De methode heeft een aanzienlijke geschiedenis en is een geaccepteerd instrument in het landschapsbeleid om gebiedseigenheid aan
landschappelijke eenheden te koppelen 2 .
1

Landschap, troefkaart van Europa, CD 2005: Michael Dower a.o. (1999) Protected national
landscapes in Europe, Chapter 7 England.
2
Countryside Agency and Scottisch Natural Heritage, 2001: Landscape Character Assesment
– Guidance for England and Scotland;
Zie ook het eindrapport van het ELCAI-project Wascher D.M. (ed). 2005. European Landscape Character Areas – Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of
Sustainable Landscapes. Final Project Report as deliverable from the EU’s Accompanying Measure project European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI),
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Een dergelijke – in eerste instantie topdown – benadering heeft recent ook
een meer lokale invulling gekregen in de Countryside Character Initiative.
Hierin werken regionale en lokale overheden en semi-overheden samen om
beter in grip te krijgen en hierover gericht met de lokale bevolking in gesprek
te komen over landschapskwaliteit. Onder meer wordt dit gebruikt voor Countryside Quality Counts en voor Environmental Stewardship.
Bestemming, inrichting en beheer
Belangrijk instrument van landschapsbescherming is de ruimtelijke ordening
(“spatial planning” of “development control”), die veel overeenkomst vertoont
met de Nederlandse. Er wordt in principe niet gebruik gemaakt van grondverwerving als instrument van landschapsbescherming. Grondeigendom –
meestal van particuliere natuurorganisaties zoals de National Trust – wordt
wel ingezet voor natuurreservaten.
Belangrijke trend in de planning in Engeland (qua ruimte, landschap en natuur) is de regionalisering en decentralisering. Sinds 2000 zijn veel overheidstaken overgedragen naar 9 regio’s in Engeland. Dit betreft zowel ministeries, waarvoor “Government Offices” zijn ingesteld, als “Agencies” (vergelijkbaar met zelfstandige bestuursorganen) die regionale bureaus hebben gevormd.
Interessant is de recente wijziging van het Engels planningssysteem via een
wet van 2004, waardoor nu nieuwe grootschalige, integrale plannen (“regional
spatial strategies”) worden gemaakt voor de (relatief nieuwe) regio’s.
In stedelijke gebieden is er in de ruimtelijke planning een traditie van bestemmingen tot “Green Belt” of “Regional park”. Het gaat dan om groene gordels
en open ruimtes rondom steden gericht op de ruimtelijke geleding. Deze gebieden zijn beschermd via de “spatial planning”. ,Een adequate inrichting en
beheer van deze gebieden wordt gerealiseerd via andere beleidsterreinen,
meestal in de sfeer van kortlopende programma’s en projecten..
Landschapsontwikkeling (ruilverkaveling, landinrichting, reconstructie) is in
Engeland geen opgave van de centrale overheid (er lijken ook minder meerjarige budgetten beschikbaar) en zijn meer dan in Nederland een zaak van particulier initiatief (commerciële projectontwikkelaars, liefdadige fondsen en acties door maatschappelijke organisaties).
Het plattelandsbeheer (“management of the country side”) is opgave van een
gedecentraliseerde overheidsdienst (een “agency”) die recent is gereorganiseerd. “Natural England” is een fusie van milieu, natuur en landschapsdiensten en werkt aan projecten in rurale, urbane, kust en mariene gebieden. Opgave is een “gezond en veilig natuurlijk milieu dat de mens duurzaam kan gebruiken en genieten”. Hiermee lijkt men te streven naar een verweving van
milieu-, natuur- en landschapsbeleid tot een integrale benadering of ‘duurzame ontwikkeling’. Ook in de sfeer van landschapsbeheer spelen maatschap-

funded under the 5th Framework Programme on Energy, Environment and Sustainable
Development (4.2.2), Alterra Report No. 1254, 150 pp. Downloadable: www.elcai.org
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pelijke organisatie (beheer door vrijwilligers) en grondgebruikers een belangrijke rol.
Platteland en verstedelijking
Engeland (zeker het Zuiden) is sterk verstedelijkt en het landschap wordt ook
daar hoe langer hoe meer een consumptiegoed voor stedelingen.
Een belangrijke beleidstrend is het toegankelijk maken van het landelijke gebied voor iedereen (vooral de stedeling). Het al langer bestaande recht op
toegang (“rights to roam” en “public footpathes”) is aangescherpt via een wet
(“rights of way”) die landeigenaren en locale overheden verplicht tot aanwijzing van publieke wandelpaden en het aanleggen en onderhouden van voorzieningen (overstappen, doorgangen en paden).
Verder zijn er in Engeland veel initiatieven tot stimulering van streekproducten
(“local produce”) vanwege milieuoverwegingen en gerelateerd aan genieten
van het landschap (project “Eat the view” van Natural England).
Bestuurlijke achtergronden
Om het Engelse landschapsbeleid te begrijpen is het goed enige algemene
achtergronden (de context) te weten zoals de bestuurlijke organisatie (de administratieve lagen), de sturingsfilosofie en de politieke cultuur. 3
De bestuurlijk-juridische traditie in Engeland (het Verenigd Koninkrijk) verschilt
van die van Nederland, resp. het vasteland van West Europa waar bestuur,
administratie en staatsorganisatie zijn gebaseerd op de Napoleontische traditie. De volgende bijzonderheden zijn vast te houden.
1. De staatsmacht is in Engeland veel sterker geconcentreerd bij de nationale overheid, die strikte wettelijke en financiële voorwaarden stelt en optreedt als toezichthouder op lagere overheden. Lokale overheden hebben
geen speciale, wettelijke status en weinig macht en middelen.
2. Engeland had tot voor kort 3 overheidslagen: “nation”, “county” en “district”. Relatief nieuw is de 4e laag van de “regions”, zoals hierboven vermeld.
3. Engeland heeft geen grondwet en ook nota’s van de regering hebben
geen hoge status. Het zijn de wetten van het nationale parlement die
maatgevend zijn voor wat er moet gebeuren. Vele instrumenten en overheidsdiensten (en reorganisaties) zijn dan ook vastgelegd in wetten. Voorbeelden zijn: “National Parks Act” 1949, “Countryside Act” 1974 (“structure
plans” in de ruimtelijke planning) en “Regionalisation Act” 2000.

3

Berien Elbersen, UK context nature and landscape, 2001/2007
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3. Bestemmingen en thema’s van de studiereis
Het voorstel is dat het werkbezoek zal gaan naar 3 verschillende gebieden
met verschillende landschapsbestemmingen en verschillende mate van stedelijke druk:
1. AONB Cotswolds in de regio South West England. Het bijzondere landschap heeft al lang een beschermde status en is een agrarisch cultuurlandschap met weinig stedelijke druk. Tijdens het werkbezoek kan nadruk
liggen op agrarisch landschapsbeheer en beheersovereenkomsten.
2. National Park New Forest in de regio South East England is recent gepromoveerd van AONB tot NP en is een semi-natuurlijk boslandschap met
externe stedelijke druk. Tijdens het werkbezoek kan de nadruk liggen op
de spanning tussen recreatie en natuurbescherming.
3. Het subregionale park Colne Valley ligt op de Westelijke overgang van
Greater London en enkele nieuwe steden, zoals Slough (regio South East
England). Het gebied is deel van de Green Belt en een open ruimte onder
hoge stedelijke druk. Tijdens het werkbezoek kan de nadruk liggen op de
spanning tussen groen en bedrijvigheid en de rol van ruimtelijke ordening.
Voorstel is dat tijdens ieder gebiedsbezoek aandacht wordt gegeven aan de
volgende thema’s:
• Geschiedenis van de landschapsbescherming (aanwijzing, lokaal draagvlak, maatschappelijke veranderingen)
• De organisatie (de rol van lokale autoriteiten en de nationale regering)
• Management en financiering (subsidies en fondsen)
• Het bijzondere van het landschap (“landscape character assesment”) en
doelstellingen van de gebiedsbescherming
o Karteringen en waarderingen van het gebied
o Grondgebruik en economische functies
• Landschapsbescherming in de praktijk (concreet voorbeeld van spanning
tussen behoud en ontwikkeling, rol van ruimtelijke planning)
• Landschapsbeheer in de praktijk (concreet voorbeeld van speciale beheersovereenkomst, rol van private grondgebruikers)
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4. Contouren van een programma van de studiereis
Om de studiereis een praktijkgericht karakter te geven is het advies om het
programma zo veel mogelijk op te hangen aan het bezichtigen van kenmerkende landschappelijke elementen en concrete projecten. Dit om een levendige indruk te krijgen van de problematiek van een gebied. Nadruk ligt op toelichtin-gen ‘in het veld’ van praktijkgerichte ambtenaren (“officers”) en betrokken organisaties (“NGOs”) over concrete problemen en projecten. Toelichtingen op de achterliggende plannen en bestuurlijke opvattingen worden gegeven in nabesprekingen (discussies) met enkele deskundigen. Aanbeveling is
om zo veel mogelijk vanuit het concrete naar het algemene te werken.
Om ervoor te zorgen dat de studiereis ‘leerzaam is, is aan te bevelen dat
deelnemers van te voren opschrijven wat hun ‘leerdoelen’ zijn (wat ze willen
leren van de buitenlandse ervaringen) en achteraf een kort verslag voor hun
‘achterban’ maken. 4
Hieronder worden per gebied enkele thema’s geconstrueerd. De nauwkeurige invulling van het excursieprogramma is een kwestie van overleg met enkele provinciale projectleiders (als doelgroep) en met de Engelse gastgevers.
Reisdag heen en avondprogramma
• Inleiding op Engels landschapsbeleid: landschapsbescherming en sturingsfilosofie (overheidslagen, decentralisatie en bestuurlijke cultuur). Ev.
uitnodigen Gavin Parker (Reading University)
Dag 1 Cotswolds “Area of Outstanding Beauty” AONB
• Inleiding op AONB
o Geschiedenis, organisatie, overzicht landschap
• Excursie landschapskenmerken
o Zachte heuvels, diepe beekdalen, stijle heuvels in Westen, idyllisch
platteland
• Bezichtiging voorbeeld van bescherming (waar conflict heeft gewoed)
o Uitbreiding dorpen, toerisme
• Bezichtiging voorbeeld van landschapsbeheer (waarop men trots is)
o Kalkgraslanden, traditioneel beheer met schapen, beheersovereenkomsten en streekprodukten
• Nabespreking
o landschapsbeheerdoor landbouw (“stewardship”), interpretatie EU
plattelandsprogramma
Naast de AONB staf en Natural England is ook een NGO uit te nodigen: bijv.
voor advies aan agrariërs de FWAG (Farming and Wildlife Advisory Group).

4

‘Rob Schröder & Paul Terwan, 2007, Werkbezoek aan Oost Engeland,November 2006,
Landschapsmanifest Werkgroep Internationaal.

Studiereis Engeland

9

Dag 2 New Forest National Park NP
• Inleiding op NP
o Geschiedenis, organisatie, overzicht landschap
• Excursie landschapskenmerken
o Halfnatuurlijke bossen, oude bomen, heideland, kustgebied
• Bezichtiging voorbeeld van bescherming (waar conflict heeft gewoed)
o Externe verstedelijking? Recreatievoorziening?
• Bezichtiging voorbeeld van landschapsbeheer (waarop men trots is)
o Veehouderij op gemeenschappelijke gronden, traditioneel pony’s,
beheersovereenkomsten
o Recreatiezonering, bezoekersmanagement
• Nabespreking
o landschapsbeheer bij veranderende landbouw, spanning tussen natuur en recreatie
Naast de NP Authority en de grote beheerder (Forestry Commission) is ook
uit te nodigen een NGO die opkomt voor recreatiebelangen, liefst vanuit steden.
Dag 3 Green Belt en Colne Valley Park
• Inleiding op Green Belt en Park
o Geschiedenis, diverse overheden, overzicht verstedelijking
• Excursie landschapskenmerken
o Bezichtiging park
o Busreis door verstedelijkt gebied
• Bezichtiging voorbeeld van bescherming (waar conflict heeft gewoed)
o Plan voor bedrijfsterrein (vliegveld als economische groeipool)
• Bezichtiging voorbeeld van landschapsbeheer (waarop men trots is)
o Inrichtingsproject “groen om de stad”, samenhang met rivierbeheer
• Nabespreking
o ruimtelijke ordening (nieuw subregionaal plan), verstedelijking en
groen om de stad
o landschapsbeleid: algemene conclusies van de studiereis
Naast Natural England en een “local authority” is ook Michael Dower (emiritus
Cheltenham & Gloucester College) uit te nodigen voor geschiedenis Engels
landschapsbeleid.
Reisdag terug en nabespreking
• Evaluatie van de studiereis
• Afspraken over verslag
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5. Praktische overwegingen bij het programma van de studiereis
Gastgevers
Voor Cotswolds en New Forest zijn de beheerders van de betreffende gebieden te benaderen (zij bijlage A). Voor de Greenbelt en Colne Valley moet nog
een gastgever worden gezocht. Advies is om vanuit het ministerie van LNV
contact te zoeken met de agency “Natural England” en te vragen naar een
gastgever die dit onderdeel zou kunnen invullen. Bijv. een deskundige die is
betrokken bij de strategie “Countryside around towns”.
Reisschema
Voor het maken van een precies reisprogramma moeten inhoudelijke en praktische overwegingen worden afgewogen. Zo bijv.:
• Vanuit de inhoud zou het leerzaam zijn om de volgorde Cotswolds - New
Forest – Green Belt aan te houden, omdat dan de verschillen in stedelijke
druk kunnen worden beleefd.
• Qua praktische organisatie van de reis is het denkbaar om 2 nachten in de
Cotswolds in Cirencester te blijven
• 1 avond aankomst en 1 lange dag Cotswolds,
• volgende dag reis en1 korte dag te besteden aan de Greenbelt en
• 2 nachten te blijven in de New Forest in Brockenhurst.
(Nabespreking Green Belt zou dan de laatste avond kunnen gebeuren in
combinatie met de NP discussie.)
Als algemene gids en organisator in Engeland kan worden ingehuurd de
consultant:
• Dr Malcom Bell te Bishop Aukland, 00441388 832437
E-mail: Mal@phoenixrow.co.uk
Ervaring studiereizen met bestuurders (o.a. Frankrijk) heeft Jos Jonkhof van
Alterra (Jos.jonkhof@wur.nl)
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Bijlagen
Adressen, websites en literatuur

Algemene literatuur en afdrukken van websites en downloads zijn gebundeld in ordner
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A) Contacten Engelse gastgevers
Inleidingen Landschapsbeleid
• Gavin Parker (Centre of Planning Studies van Reading University)
Tel: 0044118 378 6460 G.parker@reading.ac.uk
www.reading.ac.uk/business/staff
• Michael Dower (Cheltenham & Gloucester College of Higher Education)
Tel: ?
E-mail Mdower@glos.ac.uk
• Town and Country Side Association (Beroepsvereniging van Planologen,
vergelijkbaar met NIROV)
Cotswolds
Gastgever kan zijn de Cotswolds Conservation Branch te Northleach:
• Claire Cunningham, 00441451862000
Claire.cunningham@cotswoldsaonb.org.uk
New Forest
Gastgever kan zijn de New Forest National Park Authority te Lymington:
• Karen Evans, Communications Officer, 00441590646650
Karen.evans@newforestnpa.gov.uk
Green Belt en Colne Valley
Î Gastgever moet nog worden gezocht.
Opties zijn:
• Natural England: regionale uitvoerders strategie “Countryside around
Towns” www.countryside.gov.uk/LAR/Landscape/CIAT
• Samenwerking locale overheden www.berks-jspu.gov.uk
Administrative complex: county abolished, new sub-region.
• Locale overheid Bracknell Forest Council
Helen Tranter, Head of Cultural and Visual Environment,
0044 1344 354102 Helen.tranter@bracknell-forest.gov.uk
Simon Cridland, Sr Planning Officer 0044 1344 3511
• Sub-region London Fringe (Greater London – County Surrey)
www.southeast-ra.gov.uk/southeastplan/key/study_areas
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B) Cotswolds
www.cotswoldsaonb.com
Cotswolds algemeen
Character
3rd largest protected landscape in the UK, limestone geology, stone in buildings and walls, dramatic escarpment in the west, deep incised valleys, gentler
rolling hills and vales, rural idyll.
Map of AONB
History of designation: 1966 (designated), 1990 (extended boundaries)
Organisation
Voluntary Wardens: guided walks
AONB partnership: Management Strategy 1996
Management Plan 2004
AONB Conservation Board: 2004 “.. representing the full cross section of interests in large AONB’s .. for more streamlined and effective management.”
40 Board members: 15 by the State, 17 by local authorities, 8 by parish councils [= lowest level of representation, local interests]
Goals
• Conserve and enhance the natural beauty
• Increase the understanding and enjoyment of the special qualities
• Foster the economic and social well being
Funding
Local authorities and Countryside Agency
Fund Heritage Lottery “Caring for the Cotswolds”
AONB fact sheets
• Statistics
Surface: 2.040 km2
Population: 160.000
Pop density: 80 inhab/km2
Agricultural land: 1.700 km2 (80 %)
Nature conservation: .. (30%)
• Partnership: key achievements 1999 - 2004
• Farming
• Biodiversity: wildflower rich limestone grassland, geology, ancient woodland
• Landscape: dry stone walls, hedges, ancient woodland, permanent pasture, archeological sites, stone buildings, settlement patterns, parkland and
historic designed landscapes
Management Plan
Introduction
• Purpose of designation (history, protection)
• Maps
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• Responsibilities (several acts)
• Role of management plan
What makes the Cotswolds special
• Qualities / character [fact sheet landscape]
• Landform features:
o Escarpment
o Valleys and outliers
o High wolds and dip slope
Cross-cutting issues
• Planning and development: expansion of settlements
• Agricultural change: financial support for maintenance, lobby for new agrienvironmental measures (Stewardship)
• Working together
Farming and rural land use
Tourism, recreation and access
Planning and development
Cotswolds thema’s
Farming and rural land use (Management Plan)
• Promote less intensive farming systems: unimproved limestone grassland
o Limestone Grassland folder
 Wildflower grassland managed for centuries by grazing and
mowing, traditional with sheep
 In 1939 was 40% covered by grassland, now only 1,5%
 Threat: lack of grazing, grazing by horses, tree planting for
forestry
 Protect the open land (partly as nature reserve)
 Sustainable methods of grassland management .. incentives
to farmers
o Limestone Grassland strategy
 Promote sustainable manaegmen by Envi Stewardship
 Diversification of farm business (livestock farming)
 Grassland re-creation
o guide / Grassland News
• Tailored agri-environmental measures
o Cotswold Grants Information folder 2006
• Local meat processing facilities
• High quality produce: Cotswold brand
Î Pilot area “Eat the View” (wel verwijzing gezien, maar geen info gevonden)
Landscape character (Management Plan)
What makes the Cotswolds special
• Qualities / character [fact sheet landscape]
• Landform features
• Landscape types
• Implementation and monitoring
Î Landscape of the Cotswolds (uitgebreid rapport, is te downloaden)
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C) New Forest
www.newforestnpa.gov.uk
New Forest algemeen
Character
Remnant of medieval England. Semi-natural, ancient woodland (former royal
hunting forest) with veteran trees, open lowland heath and unspoilt coastline
(saltmarsh, mudlands). Strong sense of history and culture (strong local communities). Historic ‘commoners’ rights to free roaming of cattle (New Forest
ponies).
Map and vital statistics.
History of designation: 196? (designated as AONB), 2005 (designated as NP)
Organisation
AONB Committee: Strategy 1996
Strategy 2004 (Stepping stone towards a NP Management Plan)
NP Authority: 2005: “..reflecting both local and national interests.”
22 members: 8 by the State, 12 by local authorities, 4 by parish councils [=
lowest level of representation, local interests]
Day to day management is responsibility of landowners and managers. 50%
of land is owned by Forestry Commission.
Goals
Designation as NP because the area is coming under increasing pressure:
development and transport pressure from conurbations of Southampton and
Bournemouth, changes in agricultural ‘commoning’ economy and visitors (traffic) pressure.
Overall aims:
• Conserve and enhance the landscape, cultural heritage and wildlife habitats
• Increase the understanding and enjoyment of the special qualities, while
ensuring that its character is not harmed
• Support the economic and social well being
“Sandford principle” (Environment Act 2000): in cases of conflict greater
weight should be attached to conserving goals.
Planning
NP authority is the sole local planning authority for the NP and has to make
decisions on all planning applications: permissions to households and commercial developments.
Funding
Funding from central government.
NP’s own Sust. Development Fund to encourage innovative projects.
NP facts
Statistics (Pocket Guide / Strategy)
Surface: 570 km2 / 670
Population: 35.000 / 60.000
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Pop density: 60 inhab/km2
Agricultural land: .. (? %)
Nature conservation: 320 km2 (50%)
Historic commoners right: 66%
Strategy
Introduction
• Context
• Purpose of the strategy
• NP designation
Working together
• Coordinating the work of organizations
• Wider partnerships
• A stronger voice for the Forest
Conserving the Forest
• Landscape character assessment includes guidance for the management:
o Open forest
o Enclosed lands
o Coastal landscape
Living and working in the Forest
Enjoying the Forest
Implementing the strategy
New Forest thema’s
Traditional farming (Strategy): “Commoning”:
• “commoning is traditional land management and a way of life .. continuation of traditional commoning .. is the only sustainable way of maintaining
the nature conservation value and landscapes”
• “.. low market prices of ponies ..”
• “.. develop support schemes (agri-environmental) tailored for the needs of
sustainable communing”
• Forest Friendly Farming project (Leader+)
Î Eat the view?? (info zoeken)
Recreation (Strategy) Managing recreation:
• “.. local people account 75% of the total visits .. around 15 million people
live within 90 minutes drive from the Forest .. will continue to attract large
numbers of visitors”
• “.. pattern of use is uneven, with the majority of visitors attracted to the
Open Forest, which contains the most fragile and sensitive habitats and
landscapes”
• “.. use visitor management techniques (traffic management, car park size)
to control recreational pressure .. develop new sites for countryside recreation near to but outside the Forest (Country Parks)”
• “.. New Forest Access Forum to advise the statutory organisations on
management of existing rights of way and on new routes (Right of Way
Improvement Plans)”
• “.. produce and promote a Forest Code for visitors for responsible use”
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D) Green Belt & Colne Valley & regional plans
Colne Valley Regional Park
Partnership of local authorities www.colnevalleypark.org.uk
•
•
•
•
•
•

Visitor centre
Map with 20 attractions
40 miles2; valley with chalk hills and flat plain, rivers Colne + Thames, wetlands, geology
50 lakes from gravel extraction
Regional Park since 1965
Projects from Groundwork Trusts to improve the quality of local environment www.groundwork-london.org.uk
Î Groundwork Thames Valley: lead partner in Colne valley project

Sub-regional strategy for the Western Corridor (Green policy)
South East Plan: www.southeast-ra.gov.uk/southeastplan/key/study_areas
•
•

Kaart met Core spatial strategy: “regional hubs” (ontwikkelingskernen)
“transport spokes” (transport verbindingen) en Colne Valley Park
Sub-regional strategy Colne Valley Park: “to maintain and enhance the
landscape (including settlements) and waterscape of the Park; to resist urbanization; to conserve the nature; to provide accessible facilities for recreation.”

Berkshire Structure Plan 2001 – 2016 (adopted 2005)
www.berks-jspu.gov.uk/content
•
•

•

Introduction
o Planning guidance, Western policy area, sustainable development,
natural environment
Spatial strategy and development principles
o Green Belt: (Metropolitan) “.. precise boundaries have been identified in local plans ..”; “.. no planning permission except in very special circumstances ..”
o Strategic Gaps and Wedges: “.. protect areas of the open countryside, which penetrate urban areas ..”
o Local Gaps .. where is the need to .. protect the setting and identity
of settlements .. to retain the openness of an area”
o Green Wedges .. open land, which provides .. landscape corridors”
Environment
o North Wessex Downs AONB
o Landscape Character Types: “.. strategy option developed for each
area”
o “.qualities of the whole of the county’s landscape are recognised ..
in addition to the AONB .. other well-known landscapes .. river valleys .. Colne Valley Park”
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E) Landschapsbeleid algemeen
Natural England
www.naturalengland.org.uk/about
Bringing together English Nature, Countryside Agency and Rural Development Service.
Natural England: Strategic Direction 2006 – 2009
Landscape policies
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/index.asp
Designated landscapes
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/DL
National Parks: facts and figures
“.. NP Authorities are local authorities in their own right which have forward
planning, development control functions and other executive powers.”
Guidance on the production of NP management plans
AONBs: facts and figures
“.. local AONB partnerships .. led by local authorities .. have staff teams
funded by the local authorities and the CA ..”
“Contryside and rights of way act 2000: all public bodies now have a duty of
regard for the purposes of AONB’s .. special managing bodies known as Conservation boards.”
AONB management handbook
Countryside around towns
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/CAT
New vision for the countryside in and around towns .. rural-urban fringe:
CA + Groundwork (2004): 10 key functions within multifunctional landscapes:
• Bridge to the country
• Gateway to the town
• Health centre
• Classroom
• Recycling and renewable energy centre
• Productive landscape
• Cultural legacy
• Place for sustainable living
• Engine for regeneration
• Nature reserve
Î Regional demonstration projects: in Western Corridor? London Fringe?
Eat the view
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/ETV
“.. assist consumers to understand the connections between the food they buy
and the landscape they value .. to raise public awareness .. to encourage
farmers to diversify and adopt more sustainable practices .. to strengthen the
links between land managers and the local community .. to reduce the unnecessary transportation of food ..”
Î Regional case studies: Cotswolds, New Forest??
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Landscape character and policy
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/index.asp
www.countryside.gov.uk/LAR/Landscape/CC/countryside_character.asp
Landbouw en landschap
Sustainable land management: .. to secure a prosperous land based sector ..
www.countryside.gov.uk/LAR/landscape/index.asp
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5.6 Ruimtelijke Ordening algemeen
Structureplan / Regional Plan
www.berks-jspu.gov.uk
Old system:
• Regional Planning Guidance
• Structure Plan
• Local Plan
New system (Planning and Compulsary Purchase Act 2004):
• Regional Spatial Strategy
• Local Development Framework
South East England:
• Structure Plan -> Sub-regional strategy [geen wettelijk plan, dus]
Region South East England
SEE Regional Assembly
www.southeast-ra.gov.uk
• Our work: advocacy (incl. Europe), accountability, regional planning (incl.
sustainable natural resource management)
Î Who are we?
SEE Regional Plan
www.southeast-ra.gov.uk/southeastplan
What is the regional plan? Vision to 2026. Admitted on march 2006. Now examination in public. “.. will become a statutory document that local authorities
and other agencies will have to follow.”
Executive summary
• Vision: the healthy region
• Cross-cutting issues: sustainable development, climate change, green belt
and strategic gaps, …
• Regional policy framework: economy, natural resource management (flood
management, woodlands, wildlife habitats), countryside and urban management (protection, access, renew landscape), .. sub-regions
Î D7 Countryside and landscape management
Î E5 London Fringe
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