Graag in gewoon Nederlands van gedachten wisselen. Pitch is een praatje,
stakeholders zijn belanghebbenden. Niet je moerstaal gebruiken is geestelijke
armoede.

Stellingen (het zijn er geen 95):

1 NATUUR IS OOK LANDSCHAP, LANDSCHAP IS
NIET PER DEFINITIE OOK NATUUR
Ten onrechte worden gewone polders, zoals de Hedwige, geroemd om hun
natuurwaarden. De natuurwaarden in gebieden waar gangbare, industriële landen tuinbouw bedreven wordt zijn te verwaarlozen.

2 WAT WEG IS KOMT NOOIT MEER TERUG
Her- en ruilverkavelingen hebben na de Tweede Wereldoorlog en Februariramp
1953 respectloos onherstelbare schade aan het Zeeuwse landschap toegebracht.
Er is ruim 150.000 hectare op de schop genomen. Die ontwikkeling is overigens
niet zonder meer de boeren aan te rekenen. Zij zijn sterk gestimuleerd in te
zetten op schaalvergroting en productiestijging.

3 ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS
Wat zijn we kwijtgeraakt? Kronkelwegen verhard, verbreed en rechtgetrokken,
grillige, vaak kleine, kavels samengevoegd tot grote rechthoekige percelen,
getijdenkreekjes gedempt, meidoornhagen, knotbomen en eeuwenoude linden
gerooid. Schoonheid ingeruild voor doelmatigheid, het kleinschalige landschap
grotendeels uitgewist. Wat er nog resteert, moet worden gekoesterd.

4 BIJ AFWEGING VAN BELANGEN DELVEN
NATUUR EN LANDSCHAP HET ONDERSPIT, ZEKER
BIJ LAGERE OVERHEDEN
In de discussie economie versus ecologie zijn natuur en landschap de sluitpost.
Nieuwe natuur is veelal een doekje voor het bloeden en het verdwijnen van het
arcadisch landschap wordt er niet mee goedgemaakt. Compensatie is lang geen
panacee voor oude waarden die het verleden vertelden – de geschiedenis van
Zeeland en haar inwoners. Onze identiteit.

5 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING VEEL
ZORGVULDIGER TOEPASSEN
Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat bij rode activiteiten in het buitengebied
verloren landschapswaarden prima gecompenseerd kunnen worden door
landschappelijke inpassing. Dat is niet zo, alleen al omdat inpassingsplannen of
niet,of te laat, of te minimaal worden uitgevoerd. Een schaamhaag volstaat niet.
Bij een inpassingsplan moet veel meer gezocht worden naar een nieuwe
symbiose met de omgeving en gebruikmaking van historische lijnen en
elementen.

6 LANDSCHAP DRAAGT BIJ AAN DE
BELEVINGSWAARDE VAN ZEELAND
Omdat lagere overheden andere prioriteiten stellen, rust op het provinciaal
bestuur de taak om in te zetten op behoud en versterking van de verschillende
landschappen en landschapelementen. En bepaald niet alleen in de kansrijke
gebieden. Weliswaar zijn de mooiste landschappen ook in de kansrijke gebieden
te vinden, maar (kleine en grotere) landschapselementen zijn overal nog wel –
soms goed zoeken – te vinden. Heel Zeeland als Nationaal Landschap.

7 DE VERNIELERS NIET BELONEN
Boeren zijn er om het land te beboeren. Dat is hun kerntaak. Agrarisch
natuurbeheer past daar niet in en is de zoveelste verkapte subsidie voor de
sector. Schoenmaker hou je bij je leest. Agrarisch natuurbeheer heeft geen
toegevoegde waarde en evenmin continuïteit. Valt de subsidie weg, dan stopt het
beheer. Het collectief poldernatuur is niet gericht op onderhoud en versterking
van de natuur en het landschap, maar op binnenhalen van geld.

8 WIE DAN WEL VERANTWOORDELIJK VOOR
LANDSCHAPSBEHEER
Natuurbeheerders moeten een coalitie sluiten, die zich specifiek richt op
landschapsbeheer en –onderhoud buiten de natuurgebieden. De drie grote
beheerders en Stichting Landschapsbeheer (die al jaren laat zien wat er
mogelijk is) kunnen samen veel meer doen. Inschakeling van loonwerkers en
boeren is, onder bepaalde strikte voorwaarden, mogelijk.

9 WAT MOETEN WE ZEKER BEHOUDEN IN
ZEELAND
Het is veel makkelijker te benoemen wat we niet willen of kunnen behouden.
In elk geval de kernkwaliteiten van Zeeland: vlakelementen, lijnelementen en
puntelementen. Buiten de natuurgebieden inzetten op een bekleding/stoffering
van het landschap die herstel van biodiversiteit bevordert, in samenhang met de
leefgebieden benadering. En de binnendijken, vliedbergen, welen, paalhoofden,
molenbiotopen, forten, kastelen, hollestelles, oesterputten. Meer algemeen:
groen in het landschap moet net als vroeger functioneel zijn en ruimhartig
worden toegepast.

Positieve voorbeelden van SLZ: project aanpak verruiging particuliere dijken,
elk dorp zijn eigen dorpsboomgaard.
Positief voorbeeld van Het Zeeuwse Landschap: herontwikkeling hoeve Van der
Meulen bij ’s Heer Abtskerke.
Positieve voorbeelden herstel binnendijkse landschappen: plan Tureluur op
Schouwen-Duiveland en Tholen.
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