DUURZAAM DIEKENDAMME. Idee BZZB Omgevingswaardenkaart
Onaangename verrassingen
Steeds weer worden we onaangenaam verrast door kaalslag op onze dijken. Of
zien we dat een mooi weiland met heggen ineens is omgeploegd, of een fraaie
drinkput is verdwenen. Als we goed om ons heen kijken, merken dat in onze
leefomgeving voortdurend veranderingen optreden. Helaas lang niet altijd ten
goede en zeker niet duurzaam.
Meestal ontdekken we die veranderingen als het kwaad is geschied. Te laat om
ze terug te draaien. Dat komt onder meer omdat we ons onvoldoende bewust
zijn van het belang van natuur, landschap en cultuurhistorie in onze omgeving.
Dat die zaken er zijn en we ze volop kunnen beleven, beschouwen we min of
meer als vanzelfsprekend . Maar zo is het niet.
We staan pas stil bij het belang van een gezonde en aantrekkelijke
leefomgeving, als we er op een of andere manier op gewezen worden.
Bijvoorbeeld door het uitzetten van een ommetje, behoud van cultureel erfgoed
(zoals het wachtlokaal Hoedekenskerke) en aanleg van nieuwe natuur. Dan
hebben we daar doorgaans veel waardering voor.
Ons eigen stukje Aarde
Wat kunnen we er aan doen om de waardering voor onze leefomgeving een
betere plek te geven? Hoe zijn onaangename verrassingen te vermijden? Op
welke wijze kan de kwaliteit van onze leefomgeving behouden blijven en zelfs
verbeterd worden? Om in termen van duurzaamheid te blijven: welke kansen
zijn er om het kapitaal Planet te versterken?
Wanneer we onze leefomgeving, zeg maar ons eigen stukje Aarde, versterken
(Planet), heeft dat automatisch een positieve uitstraling naar de mensen in
Borsele (People) en hebben we er allen in meer of mindere mate baat bij
(Profit). Het past dus naadloos in de doelstellingen van het project Duurzaam
Diekendamme.
Een waardenkaart maken
De BZZB stelt voor om per dorp een Omgevingswaardenkaart te maken. Een
kaart waarop natuur, landschap en cultuurhistorie in al hun verschijningsvormen
en waarden beschreven worden. Denk aan natuurgebieden, dijken, vliedbergen,

welen, kreekruggen, bomen, drinkputten, hollebollige weitjes, cultuurhistorische
elementen (van stoeppaal tot wegeling), zowel in als om het dorp.
Dat is best een hele klus. Maar voor een deel kan geput worden uit bestaande
informatie. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan Buitengebied en de lijst van
waardevolle bomen van de gemeente, en gegevens van natuurorganisaties als
Natuurmonumenten en KNNV Bevelanden. Voor een ander deel is het een
aardig karwei voor een werkgroep om zelf op verkenning te gaan.
Naast het vastleggen van de waarden is het zinvol er een beschrijving van de
toestand waarin ze verkeren aan toe te voegen en een waardering te geven. Zo’n
kaart levert niet alleen een goede bijdrage aan de bewustwording, maar is ook
een prima middel om in de gaten te houden of de waarden niet bedreigd worden.
Minder onaangename verrassingen dus.
Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB), hoeder van natuur,
landschap en cultuurhistorie in de Zak; www.bzzb.nl

