
Inspraak 14 oktober 2020 in de commissie Fysieke Leefomgeving 
betreft  “Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen”.

Geachte dames en heren Commissie leden,

Complimenten voor het werk dat onze jonge landschapsontwerpers van bureau “ontwerp 
en omgeving” verzet hebben.

Hun naam zegt al veel:  “ontwerp en omgeving”. Alsof wij mensen moeten ontwerpen. Nee 
dames en heren, het landschap is er al, het is ons gratis gegeven en wij moeten haar 
natuurlijke diversiteit accepteren en bewaren. Het bewaren van schoonheid en diversiteit 
moet veel ruimte krijgen.

Voor elk wat wils is eruit gekomen. Uitgaande van de menselijke behoefte ontstaan in de 
reclame groei economie, nog steeds gericht op “werkgelegenheid”.  Welke 
werkgelegenheid? Welke criteria stellen wij bij werken? Hoe willen wij leven in het 
landschap?

Wat was precies de opdracht voor deze jonge adviseurs?
Wij zouden graag zien dat een goede definitie van natuurlijk landschap beschikbaar is en 
een beschrijving van de mogelijkheden het landschap zo te bewaren dat geen extra ruimte 
nodig is voor menselijke activiteiten, behalve een verduurzaming van de landbouw.
Daar is immers alle ruimte voor nodig, omdat die landbouw natuurinclusief dient te zijn.

Waarom zeg ik dit?
U heeft onze oproep gehoord van Leven met de Aarde  om wereldovershootday naar 
achteren te brengen. Dit landschapsplan brengt wereldovershootday niet naar achteren.
U heeft wellicht de oproep van David Attenborough gehoord in zijn laatste film  A Life On 
Our Planet 
David maakt duidelijk dat de mens minder moet verbranden om de CO2 naar beneden te 
krijgen, meer ruimte weer terug moet geven aan natuur, natuurlijke, gifloze en 
kuntmestloze landbouw, om biodiversiteit nog enigszins te redden. 

De voorliggende visie op landschap probeert wel wat te vergroenen, maar is onvoldoende 
om werkelijk een totaal andere leefwijze mogelijk te maken. 
Een leefwijze, niet gebaseerd op groei van stedelijk gebied, niet gebaseerd op groei van 
energieverbruik, maar gebaseerd op delen wat natuurlijk per jaar beschikbaar is.

In onze gemeente zullen we de tering naar de nering moeten zetten. Gelukkig zijn we een 
groene agrarische gemeente. Daar is het makkelijker de donuteconomie vorm te geven 
dan in een verstedelijkte gemeenschap.

Durf te zeggen dat alle groen groen moet blijven, en ja, meer groen in de dorpen en 
kernen, en wijken, prima, maar combineer het met plannen voor meer sociale samenhang 
tussen alle bewoners.
Combineer het met een afscheid nemen van competitie en oneigenlijke vormen van 



identiteit. Wie rijk is moet rijkdom uitstralen? Wie arm is, redt zich maar?
Nee, meer samen werken aan het ontwikkelen van meer kennis over de omgeving en 
toepassen wat we weten en ervaren als heilzaam.

Ik kijk naar de voorkant van het document. We zien een onnatuurlijke bocht in de Oude 
IJssel. Een scherp hoekje veroorzaakt door menselijk handelen.
We hebben een visie nodig waarbij de mens zo min mogelijk ingrijpt en de natuur haar 
werk laat doen. Een mens die zich aanpast in plaats van bepaalt. Dat is een moeilijke 
opgave want we zijn dat niet gewend. Maar als we ons deel voelen van die natuur en 
kunnen leren participant te zijn, dan moet het lukken.

Richt de visie dus op de toekomst, in plaats van op oude werkwijzen en paradigma's.
Bedenk welk flankerend beleid nodig is om die meer relaxte houding en werkwijze 
mogelijk te maken, gericht op korte lijnen, transparantie, directe betaling aan producent, 
herstel van een levende bodem, meervoudig ruimtegebruik als het gaat om wonen en 
werken,

Een vooral energetische afweging bij ontwikkeling van zon en windenergie waarbij 
balanceren in het net wordt ingezet om de energievraag drastisch te verminderen. Dan zijn 
bijvoorbeeld geen zonnepanelen in het landschap nodig, wordt geen biomassa gebruikt 
voor het opwekken van elektriciteit en kunnen boeren met gemak een goede prijs krijgen 
voor een goed product. Pagina 9  van de visie zegt dat bosjes worden aangelegd op 
voormalige vuilstorten. Heel goed. U gaat daar niet consequent mee om, want deze 
storten zijn ook uw locaties om zonnevelden te plaatsen. Dat mag niet, want een bosje is 
energetisch veel gunstiger. 

Denk niet in geld maar in energie en andere duurzaamheidsaspecten, zoals materiaal en 
mobiliteit, circulariteit. Zorg dat er geen gif meer weglekt of bij komt. In de visie staat niets 
over saneren van gifplaatsen. Dat is toch het eerste wat moet gebeuren. We kunnen het 
realiseren van voorwaarden voor herstel niet vooruit blijven schuiven. Optimaliseer de  
levensvoorwaardenvoorzienende systemen. Door gif- en plasticvrij leven in het landschap 
bovenaan te zetten en op locatie composteren. 
Het levende landschap is van iedereen. Wij zijn bezig met het nadenken over een Unesco 
status. Dat kan ook binnen het programma “Man and Biosphere”. 
https://en.unesco.org/mab  Wanneer u  niets zegt  over de samenwerking die daarvoor 
nodig is, is dat een gemiste kans.

Wij vragen u om een heroverweging betreffende de insteek van deze landschapsvisie, om 
met een aantal aanpassingen het voorliggende stuk drastisch te verbeteren en moderne 
toekomstbestendigheid te vergroten.

Dank voor de aandacht.

https://en.unesco.org/mab

