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I
Inleiding
In dit artikel behandelen we enige aspekten van 'natuurelemen-
ten' of kleine landschapselementen met natuurlijk karakter in
het kultuurlandschap. Onder natuurelementen verstaan we de
kleine biotopen met hun levensgemeenschappen die als lijnen
en punten in het kultuurlandschap verspreid liggen en waarin het
voorkomen en de ordening van de meeste sooÍen nog voor een
groot deel door biologische interakties bepaald worden. Als
mensen ingrijpen - wat steeds gebeurt - dan is dat nieÍzo dathet
hele biotoop veranderd wordt ten gunste van een ofandere soort.
De beihvloeding betreft de hele levensgemeenschap. Wel kan
een bepaalde soort het onderwerp uitmaken van een specifiek
beheer.

Voorbeelden yan zo'n klein natuurelement zijn een bomenrij,
houtkant, haag, sloot, beek, berm, talud, holle weg, drinkpoel,
kleine bosjes, klein schraalland, ...

Het type landschapselement is kenmerkend voorde verschillen-
de fysisch geografische streken. Dat kan gelden voor het bio-
toop zelf (vb. sloten in de Polders ; taluds, graften in de Kalk-
streek ; holle wegen in Haspengouw ; ...) en voor de soortensa-
menstelling zowel van kruiden, struiken als bomen.
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Algemene kenmerken
van kleine landschapselementen

Van het grootste belang voor de aanwezigheid van de kleine
landschapselementen is uiteraard de wijze waarop de mens het
landschap gebruikt. Het feit dat niet alle ruimte op dezelfde ma-
nier of even intensief gebruikt wordt, heeft voor gevolg dat die
'natuurelementen' nog kunnen voorkomen.

Voor veel 'natuurelementen' geldt dat wat er nu nog aanwezig
is, resten zijn van eens grotere gehelen.
Een heidegebied dat ontgonnen werd en waarvan nu nog ver-
snipperde restanten overblijven ; geïsoleerde houtwallen die
restanten zijnvar wat eens een dicht net was ; ...
Tevens geldt dat veel van die 'natuurelementen' een antropoge-
ne oorsprong hebben, of dat de struktuur en vorn ervan door
mensen bepaald is.
Daarmee hangt samen dat er ook een funktie aan verbonden was ,
waardoor dat element op een bepaalde manier beheerd werd. Nu
is een expliciete funktie in de meeste gevallen weggevallen, met
als gevolg ook het ophouden van dat beheer. Wat dat betreft be-
vinden veel 'natuurelementen' zich in een verwaarloosde toe-
stand.
Dat wegvallen van beheer leidt tot een laatste kenmerk : in veel
gevallen heeft een versnelde, spontane biologische ontwikke-
ling plaatsgevonden.
Dat betekent echter niet dat die ontwikkeling geheel vrij zolu zijn
van menselijke beihvloeding ; integendeel. Is de rechtstreekse
of gerichte beihvloeding verminderd, dan is de onrechtstreekse
beihvloeding des te groter. De intensiteit waarÍnee de naastlig-
gende gronden geëxploiteerd worden en het'gebruiksvrij' zijn
van de elementen, zijn hiervan de oorzaak.

Naarmate meer landschapselementen verdwijnen, worden op-
nieuw funkties ervan benadrukt. Zonder volledig te willen zijn
komen ze neer op :

- funktie als beeldvormers van het landschap, met daaraan ge-
koppeld een estetische, psychologische, rekreatieve, ... funk-
tie;

- kultuurhistorische funktie (visuele band met het verleden, ;

bv. dreven);
- funkties i.v.m. ekonomische aspekten: gunstige beihvloeding

van het mikroklimaat (o.a. windscherm), tegengaan van ero-
sie,...;

- funkties voorhet natuurbehoud.

3
Kleine landschapselementen
en het natuurbehoud
Voor het natuurbehoud zijn de kleine landschapselementen van
belang omdat ze de levenskansen van in het wild voorkomende
organismen in onze kultuurlandschappen sterk verhogen (OP-
DAM et at. 1986).
De landschapselementen hebben hun betekenis als :

- apart biotoop, dikwijls een refugium, voor organismen. Door
interne variatie van het er heersende milieu en verschillen in
strukturen, kan de soortenrijkdom er nog hoog zijn in verge-
lijking met het omringend kultuurland;

- onderdelen van het ingewikkelde ekologisch netwerk. In die
zin vergroten ze de samenhang binnen het landschap. De aan-
wezigheid van de kleine landschapselementen in het kultuur-
landschap maken dit toch nog geschikt als leefgebied voor tal
van dieren. Het gaat dan vooral om soorten waarvoor natuu-
relement én kultuurland een eigen, maar aparte funktie heb-
ben. Bv. nestgebied en voedselterrein. De landschappelijke
afwisseling verzekeÍ zo het voorkomen van die soorten.

De kleine landschaps- of natuurelementen kunnen ook in relatie
gezien worden tot de grotere natuurgebieden : bossen, heiden,
moerassen e.d.. Voor veel planten en dieren vorÍnen die grote-
re en dus minder gestoorde gebieden, de meer optimale habitats,
terwijl de kleine elementen die hen omringen als een soort uit-
wijkplaatsen gezien kunnen worden. Bij sommige dieren, mui-
zensoorten en zandvogels bv., heeft men inderdaad gezien dat
een 'teveel' uit het centrale gebied tijdelijk kan migreren naar de
periferie, en dat er anderzijds vanuit die randzone met land-
schapselementen opnieuw gerekruteerd kan worden.

Een andere relatie bestaat daarin dat de landschapselementen
een funktie kunnen hebben als verbreidingscorridor tussen gro-
tere natuurgebieden. De isolatie die voor zo'n natuurgebied in
de totaal geëxploiteerde omgeving kan optreden, zou m.a.w.
verkleind worden.
Maar ook voor de dagelijkse verplaatsingen van dieren zijn de
landschapselementen van belang. Vele volgen wegbermen,
sloot- en houtkanten, e.d., eerder dan dat ze het open veld over-
steken. Dit geldt voor veel kruipende en lopende, maar ook voor
nogal wat vliegende dieren (Logemann & Schoorl, 1988).

Veel omtrent deze funkties van landschapselementen moet nog
degelijk onderzocht worden. Probleem daarbij is, dat voor de
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verschillende organismen de funkties die aan de landschapsele-
menten toegekend kunnen worden, steeds verschillend inge-
vuld worden. Dat heeft voor gevolg dat het erg moeilijk zal zijn
om algemeen geldende richtlijnen voor inrichting en beheer te
geven. Wat goed is voor de ene groep organismen, is dat niet
noodzakelijk voor een andere.

4
Landschapsbeleidsplannen
De potentiële ekologische betekenis van kleine landschapsele-
menten, en daarmee gekoppeld het belang voor het natuurbe-
houd, zal pas tot zijn recht komen wanneer ze passend beheerd
worden, maar vooral wanneer hun voortbestaan verzekerd is.
Bescherming, onderhoud en aanleg van kleine landschapele-
menten is daarom in vele gevallen noodzakelijk.

Het is van groot belang dat bestemming, inrichting en beheer
t.a.v. de kleine landschapselementen planmatig gebeuÍ. Als het
de bedoeling is een funktionerend ekologisch netwerk te krij-
gen, moeten bestemming, inrichting en beheer immers steeds
samenhangend voor geheel het gebied bekeken worden. Een
visie op de openruimte en de landschapselementen dus, dievoor
dit aspekt zijn weerslag vindt in een zgn. landschapsbeleidsplan.
Een landschapsbeleidsplan is 'een plan dat, op basis van een
visie, aangeeft waar, in welke omvang, hoe en in welke tijd land-
schapsbeheer tot stand zou kunnen komen' (Projectburo Land-
schapsbeheer Wageningen, 1983). Het plan geeft richtlijnen
voor herstel en onderhoud van bestaande landschapselementen,
maar bevat ook aspekten van nieuwe aanleg. Het is in essentie
uitvoeringsgericht. Zo'n plan vormt de kern van het landschaps-
beheer van de gemeente.

Aan dit plan kunnen verschillende funkties toegekend worden :

- het geeft duidelijk aan wÍur men met het landschap naa.r toe
wil, wat de doelstellingen zijn ; welk de plaats en funktie zijn
van elk individueel landschapselement in het geheel en van
het betreffend gebied in de wijde omgeving ;

LANDSCHAPSELEMENTEN VRAGEN EEN GEPAST BEHEER

- het heeft een koördinerende rol t.a.v. doelstellingen voor ak-
tiviteiten in en beheer van de open ruimte en dit zowel m.b.t.
partikuliere gebruikers/eigenaars als openbare instellingen ;

- het doet dienst als een soort kontrakt waarin de verantwoor-
delijkheden en engagementen van alle betrokkenen vastge-
legd worden ;

- het heeft een animerende en wervende rol voor nieuwe intia-
tieven en geeft ondersteuning wanneer door een duidelijke
uiteenzetting de geloofwaardigheid en haalbaarheid van het
beheer duidelijk blijkt ;

- het kan een aanvaarde basis zijn waarmee de aangifte van po-
tentiële landschaps- en milieubelastende aktiviteiten gere-
geld en beoordeeld kan worden ;

- het verzekert een kontinuïteit van het beheer.

In de praktijkbevat een landschapsbeleidsplan een landschaps-
visie, eenbeheersvisie envoorstellen vooruitvoering, financie-
ring en organisatie. Met het eerste wordt de gewenste ontwik-
keling beschreven afgstemd op de algemene doelstellingen die
er t.a.v. de open ruimte zijn. De beheersvisie geeft aan hoe die
ontwikkeling bereiktkan worden, metwelk type beheeren met
welke prioriteiten. Dit wordt dan veÍaald naar benodigde ar-
beid, financiën, tijd, materiaal, enz. . Het landschapsbeleids-
plan komt tot stand door de samenwerking van deskundigen,
gemeentelijke overheid en betrokken bevolking. Zoals al ge-

zegd, is de uitvoering ervan pas mogelijk als voldoende mens-
en achter de visie staan.
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Landschapsbeleidsplannen en beheersplannen hebben geen ju-
ridische basis. Dat betekent echter niet dat ze niet opgenomen
zouden kunnen worden in de wettelijk voorziene instrumenten
van de ruimtelijke ordening. Zo kunnen de landschapsbeleids-
plannen - tot stand gekomen via een breed oveileg - als basis die-
nen voor een BPA ofvertaald worden in bouwverordeningen of
zelfs gedeeltelijk in een gemeentelijk politiereglement. Wan-
neer voldoende verdedigd door de gemeente, moet het ook mo-
gelijk zijn dat landschapsbeleidsplannen in ruilverkavelings-
plannen verwerkt worden. Zeker moeÍ dit het geval zijn in de
toekomstige landinrichtingsprojekten.

5
Organisatie van het beheer

Waar bij het beheer van natuurreservaten 'natuurbehoud' cen-
traal staat, is dat bij het beheer van landschapselementen zeker
niet het geval. Overwegingen van natuurbehoud kunnen wel
geleid hebben tot een bepaalde inrichting ; toch zal het praktisch
niet voorkomen dat het beheer enkel op natuurbehoud gericht is.
Het konkrete beheer is in de meeste gevallen een kompromis.
Het gaat uit van de verschillende funkties die een element heeft;
van de (beihvloedings-) relaties die er bestaan tussen het ele-
ment en de wijdere omgeving.

Omdat voor veel landschapselementen de direkte of indirekte
ekonomische funktie weggevallen is, is ookhetbeheerervan ge-
stopt. En daardoor is ook het belang voor het natuurbehoud en
de landschapsbeleving ervan verminderd. Opnieuw beheren is
gewenst. Men moet zich dan wel bewust zijn van de nieuwe kon-
tekst : verminderd of betwijfeld ekonomisch nut.
Landschaps(elementen)beheer wordt daardoor steeds meer een

taak van de overheid. Dat heeft als voordeel dat het planmatig en
gestruktureerd kan gebeuren, maar als nadeel dat het veel kost
en dat de bevolking er niet bij betrokken wordt, wat kan leiden
tot een verminderde verantwoordelijkheid bij die bevolking.

We zien ook de opkomst van vrijwilligerswerk bij het land-
schapsbeheer (bv. Knotwilgenakties e.d.). Het voordeel daar-
van is dat het weinig kost en planmatig kan gebeuren, het nadeel
dat de kontinuiteit niet steeds verzekerd is. Tenslotte wordt er
gestreefd naar beheer door partikulieren. Het is daarbij de be-
doeling dat het beheer van landschapselementen terug aanzien
wordt als een van de onderdelen van de bedrijfsvoering. Voor-
al in landbouwbedrijven hoopt men zo te kunnen werken. Het
opnieuw erkennen van enig (ekonomisch) nutvan de landschap-
selementen kan hiertoe bijdragen (cfr. houtwinning uit houtkan-
ten en bosjes e.d.) (Van Ommeren, 1982). Het voordeel is dat het
waarschijnlijk relatief goedkoop kan gebeuren en dat er een
grote betrokkenheid groeit. Nadeel kan zíjn dat koördinatie
moeilijk is.
Zoals gesteld, zal met een landschapsbeleidsplan ofeen globaal
beheersplan een deel yan deze moeilijkheden voorkomen kun-
nen worden.

Tenslotte willen we opmerken dat de oprichting van een orga-
nisme dat zich specifiek met het beheer van kleine landschapse-
lementen bezig houdt, zich opdringt. In verschillende gemeen-
ten groeit de belangstelling ; partikulieren nemen initiatieven
t.a.v. beheer. Maar ook wanneer in de ruilverkaveling, en zeker
in de toekomstige landinrichting, landschapselementen gespaard
of aangelegd worden, in een globale landschapsstruktuur opge-
nomen worden, is het nodig dat ook het latere beheer geregeld
wordt. Al te vaak blijft dit achterwege omdat een gemeente het
laat afweten ofer geen passende beherende instantie gevonden
kan worden.
Jammer van de oorspronkelijke goede bedoelingen. í
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