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Het Nederlandse landschap is de afgelopen 
decennia achteruit gekacheld. Er heeft een flinke 
verschraling plaatsgevonden onder invloed van de 
schaalvergroting in de landbouw. Daarnaast heeft 
de toename van infrastructuur, de groei van dor-
pen en steden en de daarmee gepaard gaande groei 
van bedrijventerreinen – in jargon ‘verloodsing’ 
– geleid tot een verdere afname van het oppervlak 
aan cultuurlandschap. Bij veel mensen, waaronder 
zeer waarschijnlijk ook het overgrote deel van de 
abonnees van het Vakblad, heeft dit geleid tot wat 
sinds enkele jaren landschapspijn wordt genoemd.
Het meest in het oog lopende aspect van de kaal-
slag is het verdwijnen van houtige landschapsele-
menten, kortweg heggen. In grote delen van ons 
cultuurlandschap hebben in het verleden kilome-
ters en kilometers aan heggen, hagen, houtwallen, 
(elzen)singels, knotbomenrijen en wat al niet 
meer gestaan. In de meeste gevallen dienden ze als 
perceelscheiding en leverden ze daarnaast (gerief)
hout voor de grondeigenaar. De verschillende 
cultuurlandschappen kenden elk hun eigen vormen 
en kenmerkende landschapselementen. Minstens 
zo belangrijk zijn de ecologische waarden van 
landschapselementen. Erfgoed en natuur gaan hier 
dus hand in hand.

Vanaf het moment dat de ruilverkavelingen op 
stoom kwamen en het cultuurtechnisch denken de 
overhand kreeg, ging het bergafwaarts met de heg-
gen. De achteruitgang van het landschap beteken-

de dus ook dat de ecologische waarden een stap 
terug deden. Steeds monotoner landschap leidt tot 
een afname in biodiversiteit, zo eenvoudig is het.
Vanuit kringen van landschapsbeheer en natuur-
bescherming is dit alles niet nieuw en wordt er al 
jaren gepleit voor herstel van het landschap door 
middel van aanplant van nieuwe landschapsele-
menten. Met het aantreden van het huidige ka-
binet Rutte IV lijkt er op dat die langgekoesterde 
wens bewaarheid kan worden. Er wordt intussen 
druk gewerkt aan plannen en financiële doorreke-
ning van de ambitie om 10 procent van het land-
schap te voorzien van ‘groenblauwe dooradering’ 
als onderdeel van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijke Gebied). Met andere woorden: aanleg 
van landschapselementen als heggen en sloten.

Maar wat is nu de waarde van heggen, waarom 
moeten we daar zo’n belang aan hechten in dit 
kader? Naar het antwoord op de vragen ging 
Kenneth Rijsdijk, landschapsonderzoeker aan 
de Universiteit van Amsterdam, op zoek in zijn 
boekje Heg. Het leverde een vlot leesbaar pamflet 
op, waarin hij de voordelen van de aanplant van 
heggen in het landschap uit de doeken doet. Daar 
is natuurlijk helemaal niets mis mee, zeker als het 
bijdraagt aan de herwaardering van de heg als be-
langrijk landschapselement met flinke ecologische 
waarden.
Op enkele punten gaat de auteur echter te kort 
door de bocht. Met name de historische beteke-
nis van heggen, waarover in de erfgoedwereld de 
laatste jaren best veel nieuwe inzichten zijn gepu-
bliceerd, wordt overgeslagen. Zijn aanname is dat 
overal in het landschap eeuwenlang heggen heb-
ben gestaan. Dat is maar de vraag. Ze stonden er 
tussen 1900 en pak weg 1960, maar dat betekent 
nog niet dat het beeld van die tijd een overgele-
verd Middeleeuws beeld was. Dat is misschien tot 
daar aan toe, zolang er maar heggen terugkomen in 
het landschap toch?

Veel bonter maakt Rijsdijk het als hij schrijft dat 
‘sinds de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied 
er geen enkele ambtelijke instantie meer is die zich 
bekommert om en inzet voor het Nederlandse cul-
tuurlandschap.’ Dan heb je voor mij eigenlijk afge-
daan. Ik werk al jaren voor de afdeling Landschap 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
wij zetten ons dagelijks in voor een goede omgang 
met landschappelijk erfgoed. We doen volop mee 
in het NPLG . Dus waar heeft Rijsdijk het over? 
Bovendien gaat hij volkomen voorbij aan de inzet 
van de provinciale organisaties landschapsbeheer 
die samen met duizenden vrijwilligers al decennia-
lang ons landschap mooier willen maken door de 
aanleg van heggen en hagen. Rijsdijk mist duidelijk 
voeling met het werkveld. Hoe goed zijn oproep 
ook is om meer heggen in het landschap aan te 
planten.

Edwin Raap
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