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Voorwoord 
 
In maart 2015 heeft de aftrap plaatsgevonden van het landschapsbelevingsonderzoek in het            
Groninger zuidelijk Westerkwartier, met als centraal thema het houtsingellandschap. Zeven          
studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de             
Gebiedscoöperatie Westerkwartier, als onderdeel van het specialisatie project van de master           
Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Na een periode van vooronderzoek naar het landschap en het opstellen van een degelijke              
lijst met vragen voor het houden van interviews, kwam het moment van daadwerkelijk mensen              
bellen in de geselecteerde gebieden. Geheel onbevooroordeeld en onbevangen bleek het een            
kleine moeite te zijn om afspraken te maken met de bewoners van het zuidelijk Westerkwartier.               
Een warm onthaal, de gastvrijheid en interessante gesprekken, waarbij twee uur voor een gesprek              
eerder normaal was dan een uitzondering, leverden veel inzichten en perspectieven op. We             
hebben trotse bewoners gesproken die ons graag nader lieten kennismaken met ‘hun gebied’.  

Onze dank gaat daarom uit naar de geïnterviewden die de tijd voor ons hebben genomen               
om ons ruimhartig te woord te staan. Daarnaast willen wij Lon Schöne bedanken voor de               
begeleiding van dit onderzoek en zo ook Anne Wolff en Theo Spek. Tot slot gaat onze dank uit                  
naar Gert-Jan Stoeten van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier voor de heldere uitleg met            
betrekking tot de problematiek rondom de houtsingels, zijn heldere presentatie over de            
Gebiedscoöperatie en zijn rondleiding door het gebied. 
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Samenvatting 
 
In 2015 voerden zeven studenten van de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit            
Groningen een landschapsbelevingsonderzoek uit in het Groninger zuidelijk Westerkwartier. Dit          
onderzoek is gedaan in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en daarbij is gezocht             
naar de waardering voor de houtsingels door de lokale gemeenschap in het zuidelijk             
Westerkwartier.  
 
Om te onderzoeken hoe de waardering van de lokale gemeenschap is voor de houtsingels, en met                
name ook hoe de bewoners de veranderingen ervaren hieromtrent, is onderzoek gedaan naar de              
beleving van de houtsingels. De houtsingels, die kenmerkend zijn voor het landschap van het              
zuidelijk Westerkwartier, werden aangelegd als afscheiding tussen percelen en waren bedoeld om            
het vee binnen te houden, maar hadden ook een functie voor de oogst van hout voor de kachel of                   
voor het maken van gereedschap. In de huidige tijd hebben de houtsingels hun nut verloren en                
zijn voor de agrariërs lastig in te passen in de bedrijfsvoering. Zij hebben er geen belang meer bij                  
dat deze singels in stand worden gehouden en vormen vaak zelfs een last. Om die reden zijn er de                   
laatste decennia al vele singels verdwenen. Om de overgebleven singels te kunnen behouden,             
moet nu gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen en gemoderniseerde beheer- en           
participatievormen.  

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier neemt hierin een leidende rol en probeert          
collectieve beheerregelingen op te zetten. De resultaten uit dit onderzoek moeten handvaten            
geven bij het vormgeven van deze nieuwe regelingen. Speerpunten voor de coöperatie zijn: 
 

1. Soortenrijkdom houtsingellandschap Westerkwartier. 
2. Ontwerpen van een passende regeling voor collectief landschapsonderhoud m.i.v. 2016. 
3. Honderd kilometer extra actief beheer van landschapselementen. 
 

Deze speerpunten zijn meegenomen bij het opstellen van de interviewvragen voor het            
landschapsbelevingsonderzoek. Deze vragen zijn als leidraad gebruikt bij het afnemen van           
interviews onder bewoners van het zuidelijk Westerkwartier. In totaal zijn twaalf           
diepte-interviews afgenomen onder negentien willekeurig gekozen respondenten, die een zo          
verscheiden mogelijke afspiegeling geven van de inwoners van het zuidelijk Westerkwartier. Er is             
gekozen voor twee studiegebieden: omgeving Midwolde en omgeving Lutjegast. Het studiegebied           
Midwolde is gekozen omdat hier nog vrijwel geen ingrepen of activiteiten zijn gepleegd in de               
houtsingels. In Lutjegast is dit wel het geval. 
 
Om het gebied beter beter te begrijpen, is zowel de fysisch geografische basis als de               
bewoningsgeschiedenis van het gebied in kaart gebracht. Tijdens het Pleistoceen is onder invloed             
van landijs in meerdere fasen de basis van het gebied gelegd. In het Holoceen is het landschap met                  
name onder invloed van dalingen en stijgingen van de zeespiegel gevormd. Het zuidelijk             
Westerkwartier is al eeuwen lang bewoond geweest. De eerste sporen van bewoning stammen uit              
de jagers-verzamlaarscultuur uit het Mesolithicum. In de Vroege Middeleeuwen begon de mens            
invloed uit te oefenen op het landschap door middel van veenontginningen. In de elfde en               
twaalfde eeuw is begonnen met de aanleg van dijken door met name kloosters. Onontgonnen turf               
werd in de zestiende eeuw systematisch afgegraven. In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn                
de resterende veengronden ontgonnen als landbouwgrond. 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het landschap van het Westerkwartier een grote waarde heeft               
voor de lokale gemeenschap. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de rust, de               
recreatiemogelijkheden en de beslotenheid van het coulissenlandschap erg waardeerd wordt. Alle           
geïnterviewden gaven aan het landschap ook (veelvuldig) recreatief te gebruiken. Opvallend is dat             
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er heel verschillende plekken worden genoemd op vragen als ‘Welke plekken hebben een             
bijzondere betekenis voor u?’ of ‘Welke plekken zou u anderen aanraden te bezoeken?’. Deze              
plekken zijn over het hele gebied verspreid te vinden. Men is van mening dat het landschap is                 
ontstaan dankzij de boer. Het cultuurlandschap wordt door de meesten beschouwd als natuur.  
 
De geïnterviewden waren over het algemeen goed bekend met de term singellandschap,            
houtsingellandschap of coulissenlandschap. Hoewel niet iedereen precies kon aangeven tot waar           
het singellandschap precies loopt en dat het nauw verbonden is met de zandruggen (gasten) in het                
gebied, wisten meerdere geïnterviewden wel aan te geven dat het Van Starckenborghkanaal de             
noordgrens van het gebied is. Een aantal geïnterviewden legt hierbij ook de relatie met de bodem                
(ten noorden het kanaal bestaat de ondergrond uit zeeklei). 
 
Hoe een houtsingel er precies uit hoort te zien, daarover bestaat discussie. De referentiebeelden              
van de singels 2 en 4 (bijlage 16) worden het meest genoemd. Het betreft een singel met een                  
struiklaag, hakhoutlaag en boomvormers (2) en een singel met boomvormers en een struiklaag             
(4). Enkele geïnterviewden geven aan dat singel nummer 3 cultuurhistorisch correcter is. Dit is een               
singel met een kruidlaag en een hakhoutlaag, maar zonder boomvormers. Deze boomvormers            
werden immers teruggezet voordat ze uit konden groeien tot boom. Tegenwoordig is de singel              
van referentiebeeld 2 (drie lagen) het streefbeeld, omdat deze de hoogste biodiversiteit kent en              
het meest gesloten is, aldus enkele singeleigenaars. 
 
Zowel in de omgeving van Lutjegast als in de omgeving van Midwolde zijn de laatste jaren                
veranderingen waargenomen met betrekking tot het singellandschap en deze beschouwt men           
unaniem als negatief. Men vindt het landschap opener geworden en men geeft aan dat er singels                
zijn verdwenen. Er is hierbij geen onderscheid tussen Lutjegast (grootschalige beheer) en in de              
omgeving van Midwolde (kleinschalig beheer of geen beheer). 
 
Het belang dat de lokale gemeenschap hecht aan het instandhouden van het singellandschap is              
groot. In dat kader is het niet verwonderlijk dat een deel van de geïnterviewden denkt dat niet de                  
agrariër verantwoordelijk is voor het beheer van de singels, maar grotere organisaties als             
Staatsbosbeheer en de gemeente. Men is in het algemeen ook van mening dat de singels van                
iedereen zijn of dat men ervan moet kunnen meegenieten. 
 
Zonder uitzondering zijn alle geïnterviewden het erover eens dat de singels in stand gehouden              
moeten worden. Dit geldt ook voor de geïnterviewde agrariërs die de singels ervaren als moeilijk               
in te passen binnen de bedrijfsvoering. Alle geïnterviewden zijn bovendien voor herstel van             
verdwenen singels. Voor de helft maakt het niet uit op welke plek deze worden aangelegd, de                
andere helft hecht er veel belang bij dat dit alleen gebeurt waar het vanuit de cultuurhistorie                
correct is, dus niet in de lage beekdalen. 
 
Interessant is de uitkomst dat een groot aantal geïnterviewden aangegeven heeft dat ze geen              
voorstander zijn van grootschalig, cyclisch beheer, waarbij singels in één keer worden teruggezet.             
Dit omdat het de biodiversiteit niet ten goede komt, niet past bij het oorspronkelijke,              
cultuurhistorisch beheer of omdat het te kaal is. Het ideaalbeeld bestaat uit kleinschalig beheer op               
bedrijfsniveau. Dit lijkt goed te combineren met de kleinere agrariërs, maar gaat moeilijk samen              
met agrariërs die grootschalige activiteiten ontplooien. Deze kunnen het kleinschalige beheer niet            
inpassen in hun bedrijfsvoering of voelen hier niets voor. 
 
De gemeente en Staatsbosbeheer, maar ook Landschapsbeheer Groningen en Groninger          
Landschap komen in het onderzoek naar voren als relatief zichtbare organisaties die zich             
bezighouden met singelbeheer. Kleinere organisaties, zoals Boer en Natuur (Midwolde), De           
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Dotterbloem en De Eendracht (Lutjegast), lijken meer lokaal gebonden te zijn en worden op de               
ene locatie wel genoemd en op de andere niet. Opvallend is dat – met uitzondering van de                 
doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs - de Gebiedscoöperatie Westerkwartier niet wordt        
genoemd. 
 
In Midwolde zijn meer van de geïnterviewden lid van een organisatie die een bijdrage leveren aan                
natuur- of singelbehoud dan in Lutjegast. Ook de beroepsgerelateerde/agrarische geïnterviewden          
zijn vaak lid van een dergelijke organisatie. Weinig mensen zijn rechtstreeks benaderd om lid te               
worden. Vooral onder de doelgroep burgers is het nogal eens verwarrend dat er meerdere              
organisaties actief zijn. Toch lijkt dit niet tot serieuze problemen te leiden, daar de lijntjes in de                 
kleine en hechte gemeenschappen meestal kort zijn. Men kent wel iemand of zou de gemeente               
benaderen als men meer informatie wil inwinnen. Desondanks lijkt hier een opgave voor de              
Gebiedscoöperatie te liggen. 
 
Enkele geïnterviewden gaven aan als vrijwilliger te willen helpen of in de vorm van een donatie te                 
willen bijdragen. Hiervoor hoeven de meesten in principe geen tegenprestatie. Een wandeling met             
koffie en thee of een gezellige dag organiseren voor de vrijwilligers is wel genoemd. 
 
In Lutjegast zijn er vooral ideeën om mensen te betrekken door middel van PR, jeugdeducatie,               
inzetten werklozen en het organiseren van korte excursies. In Midwolde ziet men meer in actief               
mensen benaderen. De dorpsvereniging kan op diverse manieren ingezet worden. Ook zijn diverse             
actieve beheerdagen genoemd. Opvallend is dat bij de reacties uit Lutjegast vooral het vergroten              
van de kennis van het landschap en educatie van kinderen en jongeren genoemd zijn. 
 
Om agrariërs te motiveren zijn financiële middelen, verbeteren communicatie tussen organisaties           
en agrariërs en het organiseren van een houtsingelkampioenschap genoemd.  
 
Op het gebied van kennis en beleving van het singellandschap lijkt de Gebiedscoöperatie een              
aantal opgaven te hebben. Zo weten lang niet alle mensen de logica van de singels op de                 
zandgronden te benoemen en hier op aansluitend is de begrenzing van het gebied ook geen               
duidelijk gegeven bij de geïnterviewden personen. Wat betreft de beleving moet de focus van de               
Gebiedscoöperatie voornamelijk komen te liggen op actief herstel. Zeer veel mensen spreken uit             
dat ze het gebied steeds opener vinden worden en hier en daar singels missen. Daar komt bij dat                  
er nergens wordt genoemd dat deze achteruitgang al is gestopt. Hier liggen kansen voor de               
coörperatie, waarbij wel in het achterhoofd moet worden gehouden dat in dit onderzoek zeer              
verschillend is gereageerd op hoe men vindt dat een singel eruit hoort te zien. Het ontbreken van                 
een eenduidig beeld biedt wellicht mogelijkheden voor de coörperatie, waarbij wel sterk moet             
worden uitgekeken voor generalisatie, omdat de diversiteit binnen de singels zelf juist wél wordt              
gewaardeerd. 
 
Vanwege het grote draagvlak onder de lokale gemeenschap zou het logisch zijn de singels echt op                
te pakken als een gedeelde verantwoordelijkheid. In gesprek met singeleigenaars kan wellicht een             
beter model voor gedeelde verantwoordelijkheid worden opgezet, waarin meer inspraak is voor            
de eigenaar. 
 
Er zou gezocht moeten worden naar een duurzamere oplossing om de singels te behouden. De               
eigenaars zouden eerlijker gecompenseerd kunnen worden voor het verlies aan inkomsten (oa.            
door schaduw). Nu is e.e.a. sterk gebonden aan voorwaarden die niet onderhandelbaar of flexibel              
zijn. 
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Het contrast tussen de open laagtes en besloten singelstructuren op de hogere gasten moet intact               
blijven. Dit is grotendeels ook waar de geïnterviewden op doelen als ze aangeven dat singels               
alleen mogen worden hersteld waar ze vanuit de cultuurhistorie voorkwamen. Voor een goede             
agrarische bedrijfsvoering kan het soms noodzakelijk zijn om singels te verwijderen. Een            
voorwaarde zou dan zijn dat deze elders (op de gasten) worden gecompenseerd. Het besloten              
karakter van het houtsingellandschap moet echter bewaard blijven, zodat er ook bij het             
verwijderen van singels geen open gebieden mogen ontstaan. 
 
Er lijkt, zowel bij burgers als bij de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs een zeer duidelijke             
voorkeur te zijn voor beheer op bedrijfsniveau, kleinschalig, waarbij de singels jaarlijks worden             
gecontroleerd in plaats van het grootschalige, cyclische beheer dat nu op steeds meer locaties              
wordt toegepast. Het kleinschalige beheer past beter binnen het cultuurhistorische beheer, maar            
ook bij het streven naar maximale biodiversiteit, omdat het onderhoud veel meer gefaseerd wordt              
toegepast en er daardoor geen abrupte veranderingen plaatsvinden.  
In het kader van de wens om met ingang van 2016 een passende regeling te ontwikkelen voor                 
collectief landschapsonderhoud zou meer gekeken moeten worden naar hoe dit geïntegreerd kan            
worden met een kleinschalige beheervorm (op bedrijfsniveau). Ook binnen een collectieve opzet            
moet het mogelijk kunnen zijn om, in plaats van het grootschalige, cyclische beheer, een              
kleinschalige vorm te handhaven. Een advies is wel om bij de ontwikkeling van een passende               
regeling voor het collectief landschapsonderhoud een panel, bestaande uit een aantal           
houtsingeleigenaars, te betrekken. Hiermee kan voorkomen worden dat een nieuwe regeling           
(opnieuw) te bureaucratisch is en niet aansluit bij de ideeën van de eigenaars. Vermoedelijk moet               
er wel rekening mee gehouden worden dat het misschien niet mogelijk zal zijn om één regeling te                 
treffen voor alle situaties. Een bepaalde mate van flexibiliteit is wel wenselijk. 

 
Voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier lijkt er een echte opgave te liggen om zichzelf ook bij               
het grotere publiek zichtbaarder te maken. Deze partij zou bij uitstek de rol op zich kunnen nemen                 
van dé overkoepelende organisatie die zich inzet voor behoud van de singelstructuur van het ZWK.               
Dit schept duidelijkheid en zorgt voor een sterk communicatiekanaal. Wat duidelijk uit de             
interviews naar voren is gekomen, is dat door het grote aantal organisaties dat actief is in het                 
gebied, bewoners soms niet weten welke organisatie wat doet. De Gebiedscoöperatie kan de rol              
van één overkoepelende organisatie nemen en daarbij de communicatie  vergemakkelijken. 
 
Er zijn diverse ideeën genoemd om meer mensen te betrekken bij het singelbeheer. De meest               
kansrijke zijn: inzetten op educatie (ook van jongeren en kinderen), de dorpsvereniging inzetten             
als kanaal en het organiseren van diverse activiteiten, zoals zaagdagen of aansluiting zoeken bij              
andere activiteiten die breed gedragen worden. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Het zuidelijk Westerkwartier is een uniek stukje Groningen. Gelegen op een uitloper van het              
Drents plateau vinden we hier zand in plaats van de zeeklei die zo kenmerkend is voor de                 
provincie Groningen. Het landschap is licht golvend, op het oog bijna niet merkbaar, maar die               
afwisseling van hoog in het landschap liggende gasten en lager gelegen beekdalen hebben er wel               
voor gezorgd dat dit landschap een duidelijk ander karakter heeft dan het Groningse             
kleilandschap. Op de gasten zijn de weilanden omsloten door houtsingels wat het gebied een              
prettige beslotenheid geeft. Dit vormt een prachtig contrast met de open, weidse beekdalen. Het              
gevarieerde landschapstype dat dit oplevert, wordt zeer gewaardeerd, niet alleen door de            
bewoners, maar ook door de vele recreanten en toeristen die het gebied in steeds grotere               
aantallen ontdekken.  

Deze houtsingels, zo belangrijk voor het streekeigen karakter, vinden hun oorsprong in de             
cultuurhistorie. Ze werden aangelegd als afscheiding tussen percelen en waren bedoeld om het             
vee binnen te houden, maar hadden ook een functie voor de oogst van hout voor de kachel of                  
voor het maken van gereedschap. In de huidige tijd hebben de houtsingels hun nut verloren en                
zijn voor de agrariërs lastig in te passen in de bedrijfsvoering. Zij hebben er geen enkel belang                 
meer bij dat deze singels in stand worden gehouden en vormen vaak zelfs een last. Om die reden                  
zijn er de laatste decennia al vele singels verdwenen. Om de overgebleven singels te kunnen               
behouden, moet nu gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen en gemoderniseerde beheer-           
en participatievormen.  

Het spreekt voor zich dat de agrariër niet langer (alleen) opgezadeld kan worden met de               
verantwoordelijkheid voor het beheer van de singels. De ecologische, cultuurhistorische en           
esthetische waarden ervan dienen inmiddels een algemeen en veel groter nut, niet in de laatste               
plaats voor de lokale gemeenschap. Om te onderzoeken hoe groot de waardering van de lokale               
gemeenschap is voor de houtsingels, en met name ook hoe de bewoners de veranderingen              
ervaren hieromtrent, is onderzoek gedaan naar de beleving van de houtsingels in het zuidelijk              
Westerkwartier. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier           
en is uitgevoerd door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van het             
Kenniscentrum Landschap. Dit belevingsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het project:            
‘Levend landschap - Behoud en versterking houtsingellandschap’.  

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is in december 2012 opgericht met als doel het verrichten             
en organiseren van bedrijfsmatige en maatschappelijke activiteiten die gericht zijn op behoud en             
ontwikkeling van het Westerkwartier. Zij maakt groene, economische activiteiten mogelijk ten           
bate van het Westerkwartier in het algemeen en de leden van de coöperatie in het bijzonder. De                 
coöperatie sluit overeenkomsten met haar leden en behartigt de belangen van haar leden.             
Nevendoelen – maar niet minder belangrijk – zijn kennisvergroting bij de leden,            
kwaliteitsverbetering en kostenverlaging van natuur- en landschapsbeheer door een collectieve          
aanpak en fondsenwerving hiervoor.  1

 
Rond de houtsingels bestaan al verschillende initiatieven, maar het streven is te komen tot een               
gedegen gezamenlijke aanpak van het behoud, beheer en herstel van de houstingels in het              

1  Website: Gebiedscoöperatie Westerkwartier, http://gebiedscooperatie.info/?page_id=23, geraadpleegd op 15 mei 2015 
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Groninger Westerkwartier. Dit onderzoek dient als handvat voor het verder uitwerken van het             
beleid en de strategie rond de aanpak van de houtsingels. 

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar twee gebieden. Te weten: het houtsingelgebied rond              
Lutjegast en het houtsingelgebied rond Midwolde. Voor het gebied rond Lutjegast is gekozen             
omdat hier al verschillende houtsingel herstel activiteiten zijn uitgevoerd. In Midwolde zijn            
nagenoeg nog geen herstelactiviteiten geweest en biedt daardoor een goed contrast. 

 

1.2 Opbouw van het rapport 

Dit onderzoek is ingedeeld in een viertal hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over               
de de in dit onderzoek toegepaste mehode en landschapsbelevingsonderzoek in het algemeen. 

Hoofdstuk 2 is de analyse van het landschap waarbij in verschillende paragrafen inzicht wordt              
gegeven in de opbouw en de ontwikkeling van het landschap van het Westerkwartier.  

Hoofdstuk 3, het singellandschap, geeft de ontwikkeling van de houtsingels weer, alsook de             
hedendaagse problematiek van de houtsingels. 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het belevingsonderzoek gepresenteerd. Hier vindt u de              
weergave van de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de gehouden interviews. 

Hoofdstuk 5 betreft conclusies en aanbevelingen. In dit hoofdstuk zijn de conclusies die getrokken              
kunnen worden uit het belevingsonderzoek weergegeven. 
 

1.3 Methodologie 
 
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is gebaat bij een versterking van het maatschappelijk           
draagvlak voor het verrichten en organiseren van hun bedrijfsmatige en maatschappelijke           
activiteiten. De pijlen zijn gericht op het houtsingellandschap van het zuidelijk Westerkwartier            
door middel van het project: ‘Levend Landschap - Behoud en versterking houtsingellandschap’.            
Met daarin speerpunten als:  

1. Soortenrijkdom houtsingellandschap Westerkwartier. 
2. Ontwerpen van een passende regeling voor collectief landschapsonderhoud m.i.v. 2016.  
3. 100 kilometer extra actief beheer van landschapselementen.  2

Om tot een gedegen gezamenlijke aanpak van het behoud, beheer en herstel van de houstingels in                
het Groninger Westerkwartier te komen is er behoefte aan kennis over hoe agrariërs en              
dorpsbewoners van het zuidelijk Westerkwartier hun landschap, en dan met name het typische             
houtsingellandschap momenteel beleven. Met behulp van een kwalitatief belevingsonderzoek kan          
deze kennis worden vergaard. Een belevingsonderzoek brengt in beeld hoe de situatie nu is: hoe               
men als collectief de huidige werkelijkheid beleeft, en wat de wensen en belangen van              
betrokkenen zelf zijn.    3

 

 “Ons doel is een economisch, welvarend en groen Westerkwartier voor 

iedereen. Daar heb je dus ook iedereen voor nodig.” 

 

2
 Presentatie: Powerpoint Gebiedscoöperatie Westerkwartier 12 maart 2015. Leek. Geraadpleegd op 15 mei 2015. 

3
 Website: www.gewoonaandeslag.nl/diensten/belevingsonderzoek/ ,geraadpleegd op 15 mei 2015. 
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- Gebiedscoöperatie Westerkwartier 
 

In de Nederlandse omgevingspsychologie is gebleken dat kwalitatief onderzoek in de vorm van             
circa 15 à 20 diepte-interviews met een aselect gekozen aantal geïnterviewden niet alleen een              
goed inzicht biedt in de beleving van het landschap ter plekke, maar ook de diepere motivaties van                 
mensen blootlegt. Door het afnemen van interviews kan ontbrekende kennis over een bepaald             4

onderwerp aan het licht worden gebracht die op een andere manier van dataverzameling minder              
duidelijk zou worden. Interviews kunnen complexe en gelaagde vragen beantwoorden. Bij het            
afnemen van interviews kan de interviewer doorvragen naar dieper liggende gedachten en meer             
tot de kern van een onderwerp komen. Verschillende meningen en ervaringen kunnen op deze              
manier aan het licht gebracht worden. Een relatief kleine groep geïnterviewden blijkt in veel              5

gevallen representatief voor een grotere bevolkingsgroep.   6

 
Voor dit landschapsbelevingsonderzoek hebben zeven studenten van de Rijksuniversiteit         
Groningen twaalf kwalitatieve diepte-interviews uitgevoerd verspreid over twee deelgebieden,         
Lutjegast en Midwolde. De samenstelling van de groep geïnterviewden is volstrekt willekeurig tot             
stand gekomen. Onderzocht is welke straten zich in het onderzoeksgebied bevonden. Vervolgens            
zijn hier de adressen van verzameld. Hierna is er willekeurig naar verschillende adressen in de               
diverse straten gebeld in de twee gebieden. Hiervoor is gekozen om een zo breed mogelijke               
afspiegeling van de bewoners van de beide gebieden te krijgen.  
Vanwege het grote belang om in elk deelgebied ook een (toekomstgerichte) melkveehouder bij             
het onderzoek te betrekken is er wel voor gekozen om (enigszins selectief) in zowel omgeving               
Lutjegast als Midwolde één melkveehouder te benaderen om deze te kunnen betrekken bij het              
onderzoek. In totaal zijn negentien personen geïnterviewd, wiens meningen allemaal zijn           
meegenomen in dit onderzoek. De vraag die in dit belevingsonderzoek centraal staat is:  
 

Hoe beleven agrariërs en dorpsbewoners van het zuidelijk Westerkwartier het          
houtsingellandschap en het onderhoud daarvan in hun streek? 

 
Er is voor gekozen voor twee deelgebieden:  

- Eén waarbij geen intensieve herstelwerkzaamheden zijn verricht aan de houtsingel en  
- Eén waarbij dit wel is gebeurd.  

Interessant is daarbij ook de vraag in hoeverre de twee genoemde doelgroepen van elkaar              
verschillen in hun landschapsbeleving op dit terrein.  
 
De interviews zijn om privacyredenen geanonimiseerd, ook voelen de geïnterviewden zich           
hierdoor wellicht vrijer om zich uit te spreken. De geïnterviewden hebben in de interviews daarom               
allen een opvolgende letter gekregen (A t/m S). Deze interviews zijn te vinden in de bijlagen 3 t/m                  
14. Een beknopte achtergrond van de geïnterviewden is uit deze interviews weggelaten omdat             
hieruit de identiteit van de geïnterviewden misschien te herleiden is. Ook kan deze kennis de               
interpretatie van de onderzoeksresultaten teveel beïnvloeden. Voor het onderzoek is het           
belangrijk dat alle meningen even zwaar meegewogen worden. 
 
 
  

4
 Rapport: Studiehandleiding Specialisatieproject module Landschapsbelevingsonderzoek 2014-2015. 

5
 Boek: Hay, I. Qualitative research methods in human geography. Third Edition. 2010. p.102 

6
 Rapport: Groot, R., Speculatieve  cultuurhistorie, een rapport naar de mechanismen van waardering, Alterra 2005 
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De opgestelde vragen zijn verdeeld in vier thema’s, die gaandeweg het interview van het              
algemene beeld van het landschap inzoomen tot een thema meer specifiek gericht op de              
houtsingels en het beheer ervan (de vragenlijst is te vinden in bijlage 1). De thema’s zijn als volgt: 

 
A: Kennis van de omgeving 
B: Specifiek singellandschap en buitengebied 
C: Beheer 
D: Participatie 

 
Aan de geïnterviewden is bijvoorbeeld gevraagd op een recente topografische kaart aan te geven              
welk deel van de omgeving zij kennen. Meer specifiek is gevraagd op basis van vier afbeeldingen                
de houtsingel te kiezen welke volgens hen hét kenmerkende of gewenste houtsingeltype is.  
 
Tot slot dient de toegepaste methode na drie of vier jaar te worden herhaald, waarbij de effecten                 
van het uitgevoerde herstelbeleid op de beleving van de agrariërs en de dorpsbewoners op het               
houtsingellandschap in kaart kunnen worden gebracht. Interessant is daarbij ook de vraag of de              
geïnterviewden verschillen ervaren tussen gebieden die in de jaren daarvoor wél en niet zijn              
aangepakt. 
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2. Landschapsanalyse 
 

2.1 Inleiding 
  
Ten westen van de stad Groningen ligt de landstreek het Westerkwartier. In het zuiden wordt de                
regio van het Westerkwartier begrensd door de provinciegrens met Drenthe, in het westen door              
die met Friesland. De noordgrens wordt grotendeels gevormd door de gemeente Zuidhorn. 
Het Westerkwartier ligt op de overgang van het Drents Plateau en het zeekleilandschap. De              
grenzen van het Westerkwartier vallen grotendeels samen met de grenzen van de gemeenten             
Grootegast, Marum en Leek en Zuidhorn. De gemeente Zuidhorn valt binnen het kleigebied.             
Aangezien in de gemeente Zuidhorn weinig houtsingels voorkomen valt deze gemeente buiten de             
scope van dit  onderzoek. 
 

 
Afbeelding 2.1.1 - Ligging van het Westerkwartier 

 
Het grootste deel van het Westerkwartier wordt gekenmerkt door een afwisseling van hogere en              
lagere gebieden: het bestaat uit vijf ruggen waarvan er vier zuidwest-noordoost lopen en één              
noord-zuid met daar tussen dalvormige laagten. In het noorden gaat het Westerkwartier over in              
het noordelijk zeekleigebied. In het centrale deel bevindt zich tussen de ruggen het beekdal van               
het Oude Diep.  
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2.2 Landschapsgenese  
 
Deze paragraaf gaat over het ontstaan van de vormen en kleine hoogteverschillen die het              
landschap in het Westerkwartier karakteriseren. Beginnend bij de ijstijden in het Pleistoceen en             
doorlopend tot de menselijke invloeden in het Holoceen. 
 

2.2.1 Pleistoceen 
Gedurende het Elsterien, een koude periode in het Midden-Pleistoceen (tussen 475.000 tot            
410.000 jaar geleden), bereikte het landijs het Westerkwartier. In de buurt van het ijsfront werden               
zand- en kleilagen afgezet (de formatie van Peelo) waarvan de kleilagen later veel gebruikt zijn               
voor aardewerkfabricage, vandaar dat deze klei bekend staat als potklei. Dergelijke potklei wordt             
bij Niebert en Nuis relatief dicht onder het oppervlak aangetroffen.   7

 
Tijdens het Saalien (van 240.000 tot 180.000 jaar geleden) bereikte het landijs de regio opnieuw.               
De ijskappen stuwden de ondergrond op en tegelijkertijd sleurden ze zand, leem en keien mee. De                
ijskappen maalden dit fijn en vermengden het met de ondergrond. Hierdoor werd            
Noord-Nederland bedekt met een laag keileem. In deze periode is in de vorm van de               
keileemruggen de grondslag gelegd voor de geomorfologische hoofdstructuur van het          
Westerkwartier.  8

 
Na de ijsbedekking werd het keileemplateau aangetast door erosie als gevolg van de afvoer van               
grote hoeveelheden smeltwater tijdens het afsmelten van de ijskap. In deze periode zijn             9

waarschijnlijk ook de smeltwaterlaagten ontstaan. De grondslag voor de geomorfologische          
structuur van het gebied, de afwisseling van ruggen (gasten) en lager gelegen dalen, dateert              
vermoedelijk uit het Saalien. Ook de beekdalen zoals het van west naar oost afwaterende dal van                
het Oude Diep zijn in deze periode ontstaan. 
 
Bij het toepassen van het model voor de fasering van de Saale-ijstijd van Pierik zijn de vier                 10

ruggen van het Westerkwartier die van noordoost naar zuidwest lopen in een eerder stadium en               
door langzamer stromend ijs ontstaan dan de Hondsrug die van noordwest naar zuidoost loopt.              11

De rug waar Zuidhorn en Noordhorn op liggen, heeft dezelfde oriëntatie als de Hondsrug en is dus                 
waarschijnlijk later ontstaan dan de andere vier ruggen. 

7
 Directie kennis,  2009, Regiobeschrijvingen provincie Groningen, Rapport DK nr. 2009/dk116-A 

8
 Bakker, J., A. Haartsen. Natuur en landschap van het zuidelijke Westerkwartier 

9
 Heeringen van, R.M. van ,  H.J. Pierik, B.A. Brugman, R. Schrijvers. Archeologie en cultuurhistorie in de Westerkwartiergemeenten Grootgast, Leek, Marum en 

Zuidhorn, 2013, p.15  
10
 Pierik, H. 2001. An integrated approach to reconstruct the Saalian glaciation GIS-based construction of a new phase model for the Netherlands and NW-Germany  

11
 Hoorcollege Landschappen van Nederland door Theo Spek. ZandlandschappenvanNederland\;geogenese en prehistorischelandschapsontwikkeling 
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Afbeelding 2.2.1 - Archeologische landschappenkaart 

 
In de laatste ijstijd, het Weichselien (van 115.000 jaar tot 10.000 jaar geleden) naderde het landijs                
opnieuw maar bereikte het gebied niet. Het klimaat was koud en vochtig en de zeespiegel lag zo'n                 
30 tot 40 meter lager dan nu. Zand- en sneeuwstormen bliezen een laag dekzand over het                
keileem. Dit dekzand ligt op de hoger gelegen delen van de regio aan de oppervlakte. In dezelfde                 
periode ontstonden ook de pingoruïnes, in dit gebied vaak dobben genoemd, die op de overgang               
van hoog naar laag in het zuiden van de regio aangetroffen kunnen worden. De meeste van deze                 
dobben zijn ontstaan door de vorming van ijslenzen onder de permafrostlaag, waardoor bodem             
opgedrukt werd, zogenaamde pingo’s. Na het smelten van deze ijslenzen bleef er een meertje              
achter wat met de naam pingoruïne wordt aangeduid. Deze meertjes zijn vanaf het Laat Glaciaal               
opgevuld met veen.  
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2.2.2 Holoceen 
Ook gedurende het Holoceen is het landschap nog drastisch veranderd, door gebruik, maar ook              
door stijgingen en dalingen van de zeespiegel waardoor in de laagtes veen en klei werd afgezet.                
Dit is zeker ook het geval voor het deelgebied Westerkwartier dat zich op de grens bevindt van het                  
hogere zandgebied en het lagere zeekleigebied. Aan de hand van paleogeografische kaarten is te              
verklaren waardoor het landschap zich op de ene locatie heeft kunnen ontwikkelen tot een              
aantrekkelijk vestigingsklimaat en het andere lang onontgonnen is gebleven. Vanaf het Late Dryas             
zijn hier kaarten voor beschikbaar.  12

 

 
2750 v. Chr. 
Tijdens het Atlanticum heerste in heel      
Noordwest-Europa een warm, nat klimaat met      
gemiddelde temperaturen die hoger waren dan      
nu. De zeespiegel stijgt en het water dringt het         
land in. Door de ondiepe keileemlaag kan       13

(regen)water niet wegzijgen en ontstaan er      
moerassen in de laagtes waarin veen wordt       
afgezet. 
  
Doordat de veenvorming niet overal gelijke tred       
hield met de snelle stijging van de zeespiegel,        
drong de zee aan het eind van het Atlanticum,         
vooral in de diepe dalen, ver het achterland in.         
Grote gebieden met veen werden opgeruimd en       
in de ontstane geulen werden kalkrijk wadzand,       
zavel en klei afgezet. Hierop zet zich opnieuw        

14

veen af (Hollandveen). De aangroei van veen in        
de laagtes van het zandgebied breidt zich uit. 

 
Afbeelding 2.2.2 - Paleografische kaart 2750 v. Chr 
 
 

 

 
  

12 
Website: Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 6 maart 2015 gedownload van 

www.archeologieinnederland.nl
 

13 
Website: wikipedia.nl, geraadpleegd 14 maart 2015

 

14 
Boek: Stiboka, 1986, Toelichting bij de bodemkaart 7w Groningen
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1500-1000 v. Chr. 
De zandruggen in het zuidelijk     
Westerkwartier begonnen rond 1500 -     
1000 voor Chr. onder het veen te       
verdwijnen. Alleen op de hogere     

15

dekzandruggen, die een duidelijke    
oost-west oriëntering hebben, wordt geen     
veen afgezet. Op deze zandruggen bleef      
bewoning mogelijk. Over het Hollandveen     
langs de kust wordt opnieuw klei afgezet       
(afzettingen van Duinkerke).  16

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2.2.3 - Paleografische kaart 1500 v. Chr 
 

 

500 v. Chr.-1000 n. Chr 
In een volgende overstromingsfase is de      
zee steeds dieper het achterland binnen      
gedrongen en hebben de kleiafzettingen     
(afzettingen van Duinkerke) zich dieper     
landinwaarts verspreid. De activiteit van de      
zee nam toe en sneed diepe geulen in het         
achterland, soms tot in de pleistocene laag.      

 17

  
Er tekent zich een duidelijk onderscheid af       
tussen het noordelijk en het zuidelijk deel       
van het Westerkwartier. Ten noorden van      
Niekerk zijn de bodemvormende invloeden     
van zee duidelijk zichtbaar, ten zuiden van       
Niekerk is de veenvorming bepalend. Het      
noordelijk Westerkwartier is onderdeel van     
het zeekleilandschap, in het zuidelijk deel      
lag in deze periode een uitgestrekt      
hoogveenmoeras.  18

Afbeelding 2.2.4 - Paleografische kaart 100 n. Chr 
 
 
 

15 
Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 14 maart 2015

 

16 
Boek: Stiboka, 1981, Toelichting bij de bodemkaart 6WO Leeuwarden

 

17
 Boek: Stiboka, 1981, Toelichting bij de bodemkaart 6WO Leeuwarden

 

18 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 12 mei 2015 
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1000-1500 n. Chr. 
Vanaf ca. 1000 n. Chr. Heeft de mens een         
grotere invloed op de geomorfologie dan de       
zee. Door bedijkingen wordt de zee      
teruggedrongen. Door verveningen werden de     
holocene veenafzettingen grotendeels   
verwijderd. Hierdoor liggen de eolische     
afzettingen (dekzanden) uit het laatste     
gedeelte van het Pleistoceen nu op veel       
plaatsen vrijwel aan het oppervlak. Dit geldt       
met name voor het zuidelijk Westerkwartier.      
Alleen in de beekdalen is de veenlaag       
grotendeels intact gebleven. 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2.2.5 - Paleografische kaart 1850 n. Chr 

 
1500-2000 n. Chr. 

Omstreek 1890 was het met de turfwinning       
in het zuidelijk Westerkwartier vrijwel     
gedaan. De resterende veengronden werden     
in de eerste helft van de twintigste eeuw ook         
ontgonnen als landbouwgrond. Het complex     19

van oost-west georienteerde beekdalen en     
zandruggen (gasten) vormen nog altijd de      
belangrijkste landschapsstructurerende  
elementen. Het meest uitgesproken dal is het       
zuidwest-noordoost lopende dal van het     
Oude Diep. Het beekdal werd de scheiding       
van twee landschappen; het noordelijk deel      
kreeg de benaming Langewold, terwijl het      
zuidelijk Vredewold werd genoemd. Dit dal      20

loopt ten noorden van Marum en vloeit als        
Matsloot en Oude Riet in het Reitdiep. Ook        
ten noorden van Grootegast en Niebert ligt       
een vergelijkbaar dal. Omdat zowel de      
hogere als lagere gronden als grasland in       
gebruik zijn, vallen de hoogteverschillen niet      
zo goed op.  21

 
Afbeelding 2.2.6 - Paleografische kaart 2000 n. Chr 

 

19 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 14 maart 2015 
20 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 14 maart 2015 
21

 Boek: Stiboka, 1971, Toelichting bij de bodemkaart 11O Heerenveen 
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2.3 Bodem 
De bodem van het zuidelijk     
Westerkwartier verschilt drastisch   
met de bodem van het noordelijk      
Westerkwartier. Noordelijk van   
Grootegast is het landschap    
gedurende het Holoceen sterk    
gevormd onder invloed van de zee.      
Periodes waarin de zeespiegel steeg     
werden afgewisseld door drogere    
periodes. Wanneer de zee diep het      
land kon binnendringen, werd kleiig     
slib afgezet. Tijdens drogere    
periodes ontstond hier laagveen.    
Deze bodems laten dan ook een      
sterke gelaagdheid zien van    
kleilagen, zeezand en veenlagen.    
Omdat de focus bij dit onderzoek      
niet op het noordelijk deel van het       
Westerkwartier ligt, zullen we de     
bodemtypes die hieruit voort    
gekomen zijn niet verder verklaren. 
 
In het zuidelijk Westerkwartier    
hebben we te maken met een      
overwegend Pleistoceen landschap.   
Ook dit landschap is tijdens het      
Holoceen sterk veranderd.  

 
Afbeelding 2.3.1 - Bodemkaart Westerkwartier 

 

Door de aanwezigheid van slecht doorlatende kleiige lagen in de ondergrond die infiltratie van              
regenwater in de bodem verhinderden, konden zich dikke (hoog)veenpakketten afzetten in de            
lagere delen van het gebied. Hoewel deze veenpakketten door menselijk toedoen vrijwel geheel             
zijn afgegraven, dragen de veenresten wel bij aan de structuur en voedselrijkdom van de bodem. 
 
In de beekdalen worden vooral koopveengronden (veraarde bovengrond op veen op zand)            
aangetroffen. Deze bodems bevatten relatief veel kleideeltjes (> 10% lutum). Daarnaast worden            
ook madeveengronden (<10% lutum) en vlierveengronden (weinig lutum en weinig veraard). De            
Holocene laag is doorgaans maximaal 1,2m diep. Aan de randen van de dalen liggen moerige               22

eerdgronden, als overgang naar zandige bodems van de gasten. Met name in de omgeving van               
Grootegast zijn de bodems door menselijk toedoen met organisch materiaal verrijkt, waardoor            
een voedselrijke enkeerdgrond is ontstaan. Tussen Marum en Leek liggen moerige podzolgronden            
als een restant van dikkere veenpakketten. Ook in de dalen komen Laarpodzolgronden voor, de              
moerige bovengrond is echter een restant van het veenpakket dat hier gelegen heeft. Vaak              
worden hier ook veenlaagjes aangetroffen.  23

22 
Rapport: Vestigia, 2013, Archeologie en cultuurhistorie in de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

 

23
 Idem
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2.4 Hoogteligging 
 
Op het oog lijkt het Westerkwartier      
redelijk vlak. De percelen vertonen soms      
een lichte welving en daar waar het zicht        
ver reikt, is te zien dat het gebied        
hellend afloopt. Desondanks zijn deze     
hoogteverschillen niet heel erg goed af      
te lezen in het gebied zelf. De       
hoogtekaart (AHN 2) geeft daarom veel      
inzicht in de hoogteverschillen. Al zijn      
deze (relatief) subtiel, ze hebben de      
vorming en occupatiegeschiedenis van    
dit gebied sterk beïnvloed. 
  
De hoogteligging binnen het    
Westerkwartier loopt van zuid naar     
noord af van ongeveer 4,5 meter boven       
NAP (omgeving De Wilp) tot 0,5 meter       
boven NAP net onder Zoutkamp.  
 
De beekdalen die het gebied     
doorsnijden, zoals het beekdal van het      
Oude Diep noordelijk van Marum,     
bevinden zich echter ruim onder NAP,      
variërend van -0,5 tot bijna een meter       
onder zeeniveau.  24

  
 
Afbeelding 2.4.1 - Hoogtekaart Westerkwartier 
 

Op de hoogtekaart zijn zowel de beekdalen als de dekzandruggen (gasten) zeer goed te              
onderscheiden. Ook de zuidwest-noordoost richting van de gasten is duidelijk te zien. Alleen de              
dekzandrug waarop de dorpjes Zuidhorn en Noordhorn zijn gesitueerd heeft een afwijkende            
richting, dwars op de gasten. Deze is namelijk zuidoost-noordwest georiënteerd. De           
geomorfologie van deze rug is tevens afwijkend. De diepe ondergrond bestaat uit gestuwd             
materiaal (het Hondsrugcomplex, zie ook de paleogeografische kaart). Dit langgerekte, gestuwde           25

complex strekt zich uit van Emmen tot Groningen. De zuidoost-noordwest gerichte rug van             
Zuidhorn en Noordhorn, behoort tot een uitloper van dit gestuwde complex en heeft daardoor              
een afwijkende richting. Ook de stad Groningen is op deze uitloper ontstaan. 
  

24
 Website: ahn.nl, geraadpleegd 14 maart 2015 

25
 Website: Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 6 maart 2015 gedownload van 

www.archeologieinnederland.nl 
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2.5 Geohydrologie 
  
De geologische waterhuishouding is van grote invloed op het gebruik (de occupatiegeschiedenis)            
van een gebied. Daarnaast is deze mede bepalend voor het type beplanting en de vruchtbaarheid               
van de bouwvoor. 
 

Grondwaterstand 
Hoewel de huidige   
grondwatertrappen afwijken van   
de waterstand gedurende het    
Pleistoceen, maar ook van    
voorgaande perioden uit het    
Holoceen, onder andere door    
klimaatveranderingen en een   
verbeterde afwatering, geven ze    
wel inzicht voor wat betreft natte      
en drogere gebieden. Uit de     
grondwatertrappenkaart, in  
combinatie met de hoogtekaart    
(AHN 2) is duidelijk af te leiden       
dat de hoogste waterstanden    
(grondwatertrap I of II)    
grotendeels samenvallen met de    
laagtes, de beekdalen.   26

 
Er zijn een aantal opvallende     
uitzonderingen. Zo laat het gebied     
dat aan de noordzijde grenst aan      
Grootegast op de hoogtekaart een     
geleidelijke hoogtedaling zien,   
maar volgens de   
grondwatertrappenkaart loopt de   
grondwaterstand niet geleidelijk   
op, maar is gelijk hoog     
(grondwatertrap II, in vergelijking    
met de oost en westzijde van      
Grootegast: grondwatertrap V).  

 
Afbeelding 2.5.1 - Grondwatertrappenkaart Westerkwartier 

 
Dit is te verklaren aan de hand van de geomorfologische situatie. Op deze locatie bevindt zich een                 
slecht doorlatende, kleiige afzetting vlak onder het maaiveld, waardoor water niet goed in de              
bodem kan wegtrekken. Dit levert een hoge waterstand op die eigenlijk niet te rijmen is met de                 
hoogteligging (op de flank van een zandrug). Deze kleiige afzetting bevindt zich op meerdere              
locaties binnen het zuidelijk Westerkwartier en beïnvloedt de grondwaterstand daardoor op meer            
plekken, waardoor deze soms hoger uitvalt dan je alleen op basis van de hoogtekaart zou               
verwachten. Dit is niet alleen het geval aan de noordrand van Grootegast, maar onder andere ook                
in de laagtes tussen De Wilp en Marum en het gebied ten noorden van Zevenhuizen.  27

26 Website: AHN.nl en Bodemdata.nl, geraadpleegd 14 maart 2015 
27 Website: dinoloket.nl, dinomaps, doorsnedetool 
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2.6 Beplanting 
 
Het houtsingellandschap van het zuidelijk     
Westerkwartier bestaat traditioneel voor    
het grootste deel uit elzensingels,     
aangevuld met meidoorn en sleedoorn.   

28

 
Dat elzen het landschap domineren, staat      
in direct verband met het bodemtype      
maar meer nog met de grondwaterstand.      
De grondwaterstand is in het gehele      
gebied vrij hoog. Met uitzondering van de       
gasten hebben we tussen Marum en      
Grootegast te maken met    
grondwatertrappen I tot en met IV. De       
bodem is door organische veenresten en      
fijne zandddeeltjes, gemiddeld voedselrijk.  
 
 

 
Afbeelding 2.6.1 - Schema beplanting vs grondwatertrap 

 
Het natuurlijke beplantingstype (of plantenassociatie) komt, op basis van deze gegevens, uit op             
elzenbroekbos voor grondwatertrap I en op het verbond van vochtige elzen-essenbossen voor            
grondwatertrap I-II. Doordat de singels doorgaans langs de afwateringssloten werden geplant, en            
deze daardoor doorgaans lager staan dan het maaiveld, is dit ook de dominante plantenassociatie              
in het gebied. 
 

 

   

28
 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 16 maart 2015
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2.7 Landschapsdoorsnede 
  
Met behulp van een landschapsdoorsnede is veel inzicht te verkrijgen in het systeem van het               
studiegebied. Waarom zijn bepaalde locaties lang onontgonnen gebleven? Waarom werden          
andere locaties al vroeg in de geschiedenis bewoond? Wat maakte deze locaties zo aantrekkelijk?              
In een landschapsdoorsnede komen de verschillende, hiervoor beschreven factoren, zoals hoogte,           
waterhuishouding, geomorfologie en bodemsoort, samen in één schematische weergave van het           
gebied. 
 

 
 
Afbeelding 2.7.1 - Landschapsdoorsnede 
NB! De hoogteligging is hier sterk overdreven ten opzichte van de breedte, om een duidelijker onderscheid te kunnen maken                   
in hoger gelegen gebieden ten opzichte van de (nattere) laagtes. In het ogenschijnlijk vlakke landschap vallen deze                 
hoogteverschillen veel minder op, maar ze vormen wel een duidelijke verklaring voor de occupatiegeschiedenis van het                
gebied. 
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Op de landschapsdoorsnede is goed te zien hoe de zandruggen          
(gasten) hoger in het landschap liggen. Door de slecht doorlatende          
kleiige afzettingen in de ondergrond die zich op sommige plekken          
minder dan een meter diep onder het oppervlakte bevinden, kan          
regenwater moeilijk inzijgen in de bodem. Het water blijft hierdoor          
lang op het land liggen. Door een verbeterde afwatering (met          
name door het graven van sloten) zijn de laagtes in het gebied nu             
niet meer zo drassig en kunnen ze, zeker ’s zomers, gebruikt           
worden als weidegronden. 
  
Dit is echter niet altijd zo geweest. Tot de zestiende eeuw lag er op              
deze gronden een dik (hoog)veenpakket. Dit is vanaf de zestiende          
eeuw tot het eind van de negentiende eeuw, en op sommige           
locaties zelfs tot halverwege de twintigste eeuw, volledig afgraven.        

Pas toen het veen (vrijwel) op was en men massaal overstapte            29

van turf als brandstofbron naar kolen, stopten de verveningen. In          
het studiegebied is uitsluitend nog veen te vinden in de niet           
afgegraven ondergrond van de beekdalen. Hier is dit veenpakket         
een laag in de opeenstapeling van verschillende soorten grond in          
de bodem. Over het veen is vervolgens een kleiige toplaag afgezet.           
Dit (voormalige) veenpakket had zich gedurende verschillende       
periodes tijdens het Holoceen kunnen vormen. De lage ligging,         
oligotrofe en natte omstandigheden waren ideale omstandigheden       
voor de vorming van hoogveen. 
  
Op de zandruggen waren de omstandigheden geschikt voor        
bewoning. De langgerekte wegdorpen, zoals Marum, Doezum en        
Grootegast, zijn dan ook op deze zandruggen ontstaan. Hierdoor         
lopen de bebouwingslinten evenwijdig met deze zandruggen. De        
ontginning van het landschap, ontstaan vanuit deze hogere        
zandruggen, is terug te vinden in de verkavelingsstructuur.        
Loodrecht op de oost-west georiënteerde zandruggen staan de        
houtsingels op de perceelsgrenzen. De houtsingels zijn in dit oude          
cultuurlandschap karakteristiek en ze vormen een sterk contrast        
met de open laagten in het landschap van de beekdalen.  30

  
Het zuidelijk deel van het houtsingellandschap (zuidelijk       
Westerkwartier) is verkaveld vanaf de zuidoever van de Oude Riet.          
Loodrecht op de veenrivier ontstonden waaiers van parallelle        

sloten. De oorsprong van de bewoningsas      
Marum-Nuis-Niebert-Tolbert-Midwolde-Lettelbert-Oostwold moeten we dan ook langs de       
zuidoever van de Oude Riet zoeken.  31

 

  

29 Website:Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 16 maart 2015 
30 Rapport: Levend landschap - Projectvoorstel - Behoud en versterking houtsingellandschap zuidelijk Westerkartier, Gebiedscoöperatie Westerkwartier 
31 

Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 16 maart 2015
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2.8 Bewoningsgeschiedenis 
Aangezien in een landschap niet alleen natuurlijke factoren een rol spelen maar ook de mens 
grote invloed kan uitoefenen op de omgeving wordt in deze paragraaf de bewoningsgeschiedenis 
van het Westerkwartier beschreven. 
 

2.8.1 - Eerste bewoningsgeschiedenis  
 

De eerste bewoningsgeschiedenis binnen de grenzen van het Westerkwartier kan worden           
gereconstrueerd aan de hand van archeologische vondsten. Het beslaat de periode van 8800 v.              
Chr. tot 725 na Chr., waarbinnen de volgende (pre)historische perioden worden onderscheiden:            
Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.  
Gedurende het Mesolithicum (8800 - 4900 v. Chr.) is er reeds sprake van bewoning in het                
Westerkwartier. De uit deze periode daterende vondsten zijn nederzettingen van een           
jager-verzamelaar cultuur en worden binnen de grenzen van het gebied voornamelijk even ten             
zuiden van de verhoging waarop het dorp Grootegast ligt aangetroffen. Anders gesitueerde            
vondsten met deze datering worden zuidelijker aangetroffen. Over de volle lengte van deze             
periode was de pleistocene ondergrond droog en waren grote delen van het gebied bewoonbaar.             

 32

In de overgang naar het Neolithicum (5300 - 2000 v. Chr.) verandert dit beeld enigszins. Door de                 
relatief ondiepe keileemlaag kan regenwater niet wegzijgen en ontstaan er moerassen in de             
laagste gedeelten. De bewoning van de Trechterbekercultuur bevindt zich voornamelijk op de            
grens van droog en nat. 
Een grote verandering wat betreft bewoningspatronen is waar te nemen gedurende de Bronstijd             
(2000 - 800 v. Chr.). De directe invloed van de zee op het achterland (voornamelijk het noorden                 
van het gebied) wordt groter en tussen de laagten van de hogere dekzandruggen ontstaat er een                
veenpakket wat bewoning alleen nog mogelijk maakt op de dekzandruggen in het zuiden. De              
afzettingen van Duinkerken die in het noorden een grens met het Hollandveen vormt, biedt in de                
IJzertijd (800 - 12 v. Chr.) weer bewoningsmogelijkheden. De vondsten uit deze periode worden              
aangetroffen op opgeworpen terpen. 
Dit bewoningsbeeld blijft min of meer gelijk gedurende de Romeinse Tijd (12 v. Chr. - 450 na Chr.).                  
Vanwege een toename in de hoeveelheid vondsten lijkt er in deze periode sprake van              
bevolkingstoename. Van de dorpen Aduard en Grijpskerk kan zelfs sprake zijn van een Romeinse              
nederzetting als voorganger van deze dorpen gelet op de archeologische vondsten op de plek              
waar de huidige dorpen gesitueerd zijn. Deze zullen echter wel te maken hebben gehad met de                
inbraak van de zee die de Lauwerszee liet doen ontstaan en een laag klei afzette in het het                  
noorden van het Westerkwartier. De enige Vroeg-Middeleeuwse vondst (425 - 725 na Chr.) wordt              
dan ook een stuk zuidelijker gevonden op hoger delen. 
Uit de archeologische vondstgegevens kan worden geconcludeerd dat er reeds in een vroege             
historie sprake is geweest van bewoning van het gebied en dat deze zich door de tijd voornamelijk                 
aan de hand van zee-inbraken en veenvorming heeft doen verplaatsen. 
 

 

 

32 Website Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op 18 maart 2015 
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Afbeelding 2.8.1 - Archeologische vondsten in het Westerkwartier vanaf het Mesolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen afgezet 

tegen een hoogtekaart (AHN) 

 

2.8.2 Middeleeuwen  
±700-1500 
 
Door de inbraken van de Lauwers kwam het zeewater via een uitgebreid geulenstelsel ver              
landinwaarts het veengebied binnengestroomd. Hierdoor verbeterde de ontwatering van het          
eerder gevormde veenpakket, waardoor het landschap voor mensen weer toegankelijk werd.           
Tijdens de vroege middeleeuwen begon de mens invloed uit te oefenen op het landschap in het                
Westerkwartier. Men begon eerst met het ontginnen van het veen waardoor de basis werd gelegd               
voor het agrarisch veenontginningslandschap. Vervolgens werd de Lauwerszeeboezem        
ingepolderd en werd de basis gelegd voor het huidige dijken- en polderlandschap.  33

 
Agrarisch veenontginningslandschap 
In het zuidelijk deel van het Westerkwartier, later opgedeeld in de streken Langewold en              
Vredewold, was omstreeks 3000 v. Chr. de veengroei flink op gang te komen. De toponiem –wold                
betekent: moeilijk toegankelijke wildernis (zie ook bijlage 23). De inbraken van de Lauwerszee             
(zevende - achtste eeuw) verbeterden de afvoer van water uit de veengebieden van het              
Westerkwartier. Daardoor werden de bewoningsmogelijkheden een stuk gunstiger. De loop van           
de zuidwest-noordoost lopende Oude Riet is bepalend geweest voor de verkaveling van het             
zuidelijk Westerkwartier. Deze waterloop deelt het landschap in tweeën. Aan beide zijden van de              

33
 Website: Landschapsgeschiedenis.nl 
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rivier liggen zandruggen waarop een reeks dorpen ontstond. De landstreek aan de noordzijde van              
de Oude Riet werd Langewold genoemd. De zuidzijde kreeg de benaming Vredewold.  34

 
Aan beide zijden ging men invloed uitoefenen op het veenlandschap ten behoeve van landbouw.              
Het veen werd van vegetatie ontdaan, ontwaterd en in akkerland omgezet, waarschijnlijk werd er              
ook turf gestoken. Op de ontgonnen gronden werd aanvankelijk met succes graan geteeld, maar al               
snel kwamen er problemen. Door de inklinking en oxidatie van het veen daalde de bodem en ging                 
het gebied vernatten. Als reactie hierop trokken de bewoners dieper het veen in. Met de               
bewoners schoven ook de dorpen mee het veen in. De kerkjes werden afgebroken en elders weer                
opgebouwd. Door deze verplaatsingen kwamen de bewoners uiteindelijk terecht op zandhoogten           
die op een geringe diepte onder het veen lagen. Daarop vestigden zich de huidige nederzettingen. 
 
Langewold 
In Langewold ontstonden de dorpen Doezum, Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen, Oldekerk,          
Niekerk en Faan. De ontginningsbasis begon bij onder andere de getijdegeulen, veenriviertjes en             
op de Pleistocene dekzandkoppen (pleisterplaats). De dorpen zijn dan ook niet tegelijkertijd            
ontstaan. Op de kaart hieronder zijn bijvoorbeeld nog wigvormige resten te herkennen die in de               
knel kwamen naar mate het veen verder ontgonnen werd. De pijlen geven de ontginningsrichting              
aan.   35

 

 
Afbeelding 2.8.2 - Veenontginningsrichtingen Langewold 

 
Het noordelijk deel werd ontgonnen vanuit de kwelders. Het zuidelijk deel vanaf de oevers van de 
Oude Riet. In het westen vormde de Lauwers de ontginningsbasis en in het oosten de rug van 
Zuidhorn. De oude voorgangers van de dorpen van Langewold lagen langs de toenmalige zeekust. 
De dorpen Doezum, Lutjegast, Grootegast, Sebaldeburen zijn het resultaat van deze ontginningen. 
Op een aantal plaatsen lijken de ontginningsrichtingen vanuit het zuiden en het noorden op elkaar 
te stuiten. De dorpen Oldekerk en Niekerk zijn op de grenslijn van deze kavelblokken ontstaan.   36

 
Dijken- en polderlandschap 
De aanleg van dijken begon in de elfde en twaalde eeuw in het noordelijk deel van het 

34 Website: Landschapsgeschiedenis www.landschapsgeschiedenis.nl/landschapsgeschiedeniswesterkwartier. Geraadpleegd op 18 maart 2015. 
35 Hoorcollege Landschappen van Nederland door Theo Spek. 2014. Agrarische veenontginningslandschappen in Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 maart 

2015. 
36 Website landschapsgeschiedenis www.landschapsgeschiedenis.nl/landschapsgeschiedeniswesterkwartier, geraadpleegd op 18 maart 2015. 
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Westerkwartier. In de strijd tegen het zeewater werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijke hoogten in het landschap.  De smalle keileemrug waarop Zuidhorn en Noordhorn 
liggen vormde de basis voor de 
inpoldering. Beetje bij beetje 
werd het land bedijkt. De eerste 
dijken verschenen waarschijnlijk 
rond de eilanden Middag en 
Humsterland, gelegen in 
inhammen van de Lauwerszee.  
 
Een viertal kloosters (waaronder 
een tweetal 
Cisterciënzerkloosters, het 
Gerkeklooster alsmede het 
Aduardklooster, allen gesticht 
tussen 1192 en 1240) hebben 
grote invloed uitgeoefend op het 
dijkenlandschap van het 
Westerkwartier.   Op de kaart 37

hiernaast is met rode lijnen het 
dijkennetwerk rondom Aduard 
ingetekend (zie ook afbeelding 
2.8.3).   38

 
    

          Afbeelding 2.8.3 - Dijkennetwerk rondom klooster Aduard 
 

Het klooster Aduard had zich voor wat betreft de waterbeheersing taken gesteld als: verbetering              
van de waterlossing van het Noord-Drentse water dat aangevoerd werd door het Eelder- en              
Peizerdiep en het tegengaan van de dichtslibbing van de watergangen ten noorden van het              
klooster. In 1313 werd bij Aduard een zijl (sluis) aangelegd. Het klooster was ook verantwoordelijk               
voor het graven van nieuwe kanalen, waaronder het Hoendiep. Vanaf 1400 begon ook de stad               
Groningen zich met het inpolderen van de Lauwersboezem te bemoeien. Het Gerkesklooster was             
in 1492 en 1493 verantwoordelijk voor het graven van de Oude Veenster vaart en de               
Doezumertocht ten behoeve van de ontwatering van Achtkarspelen, Doezum en Opende. Ze lieten             
sluizen bouwen bij Pieterzijl, Visvliet en Munnikezijl. Tevens was het Gerkeklooster actief bij de              
bedijkingen in de buurt van Visvliet. Langzaam maar zeker waren de binnendijkse gebieden             
zodanig in veiligheid toegenomen dat sommige bewoners zich er gingen vestigen.  39

 

 

37 Rapport Vestigia. 2013. Archeologie en cultuurhistorie in de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Pagina’s 38-40, geraadpleegd op 

18 maart 2015. 
38

 Website Westerkwartier www.het-westerkwartier.nl/evenementen/8804/speuren-naar-sporen-van-het-verleden-in-abdijkerk-aduard, geraadpleegd op 18 

maart 2015. 
39 Website Landschapsgeschiedenis www.landschapsgeschiedenis.nl/landschapsgeschiedeniswesterkwartier. Geraadpleegd op 18 maart 2015. 
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2.8.3 Nieuwe tijd  
1500 - 1800 
 
In de middeleeuwen heeft het klooster van Aduard een grote rol gespeeld in Groningen en het                
Ommeland van de stad Groningen. Ook in het Westerkwartier had het klooster groot grondbezit.              
Na de Middeleeuwen, aan het begin van de nieuwe tijd nam de macht sterk af. Dit gebeurde                 
onder invloed van het oprukkende Protestantisme. In 1594 kwam er een einde aan de macht van                
het klooster en werden de eigendomsrechten van het klooster overgedragen aan de Republiek der              
Verenigde Nederlanden. De kloostergemeenschap bestond uit gemiddeld 100 monniken en meer           40

dan 500 conversen (lekebroeders). Het landbezit bedroeg ongeveer 6000 hectare. 
  
In de zestiende eeuw begon het systematisch afgraven van het onontgonnen veen. Het was              
Wigbold van Ewsum die het initiatief nam tot één van de vroegste verveningen van              
Noord-Nederland (zie ook bijlage 23). Vanaf 1508 kocht hij grote stukken hoogveen met de              
bedoeling om het te laten afgraven en als turf te verkopen. In 1525 stichtte hij de borg Nienoord.                  
Wigbold overleed in 1528 en zijn zonen Wigbold, Johan en Christoffel hebben zijn werk              
voortgezet. Vooral zoon Wigbold toonde zich zeer actief. Omstreeks 1560 liet hij het Leekster              
Hoofddiep gegraven om de venen te ontwateren en de turf af te voeren. De basis voor het Diep                  
vormde het veenstroompje de Leke dat      
in verbinding stond met het     
Leekstermeer. Het Leekster Hoofddiep    
was de eerste veenkoloniale vaart in de       
provincie Groningen. Vanwege de    
hoogteverschillen waren schutsluizen   
in het kanaal noodzakelijk. Bij de één       
van de sluizen ontstond de woonplaats      
Leek. Het dorp werd een nederzetting      
van neringdoenden en schippers. Tot in      
de negentiende eeuw behoorden alle     
huizen toe aan de heren van Nienoord.      

 41

 
Op de Chromotopograrische kaart des     
Rijks (1930) is goed de regelmatige      
ontginningsstructuur te zien met de     
hoofdontginningsas (Leekster  
Hoofddiep, in roze aangegeven) en de      
ontginningsrichting vanaf het kanaal    
opstrekkend landinwaarts (oranje   
aangegeven). In het groen is nog een       
tweede afwateringskanaal (Molendiep)   
aangegeven welke eveneens uitkomt    
op het Leekster Hoofddiep. De wijken      
zijn goed zichtbaar in het landschap. 
 

Afbeelding 2.8.4 - Chromotopografische kaart des Rijks, bladen 95,96,         
113, 114 met ontginningsstructuur en ontginningsrichting 

 
  

40
Website Aduard Historie:  http://www.aduard-historie.nl/klooster_a.htm, geraadpleegd op 19 maart 2015 

41
 Website: Landschapsgeschiedens: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/5-Westerkwartier.html, geraadpleegd op 19 maart 2015 
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De vervening is niet altijd een succes geweest. Gedurende de Tachtigjarige oorlog tot aan de               
Reductie van 1594 kwam de vervening compleet stil te liggen. In de zeventiende eeuw beleefde de                
vervening een nieuwe bloeiperiode om in de achttiende eeuw weer bergafwaarts te gaan. Rond              
1730 lag de veenproductie nagenoeg stil. Pas in 1780 lukte het Ferdinant van In- en Kniphuisen de                 
vervening weer nieuw leven in te blazen. Samen met zijn vrouw Anna Maria van Graafland               
(waarnaar de Graaflandswijk is genoemd) liet hij de Jonkersvaart aanleggen. Er ontstonden            
langgerekte veenkoloniën met namen als Jonkersvaart en Zevenhuizen.  42

 

2.8.4 Moderne tijd  
1800-1950 
 
De laatste verveningen 
Binnen de gemeente Marum bevond zich tot ver in de negentiende eeuw nog een groot areaal                
woeste grond. De ontginning van dit gebied vorderde slechts langzaam. Het veen werd vanuit              
Friesland afgegraven, waarbij de Wilpster Hoofdvaart een hoofdrol speelde. Langs deze vaart            
ontstond in de negentiende eeuw het dorp De Wilp. Het dorp werd voornamelijk bewoond door               
Friese veenarbeiders. In 1860 raakten de verveningen in het zuidelijk Westerkwartier en Friesland             
elkaar. In 1871 werden de omgeving van De Wilp en daarmee de Friese kanalen en wijken met de                  
Jonkersvaart doorverbonden door middel van een schutsluis. Door deze bedrijvigheid groeide           
Zevenhuizen uit tot de grootste veenkolonie van het zuidelijke Westerkwartier.  43

 
Naast het steken van turf werd nu ook gebaggerd. Dit deed men met een baggerbeugel waarmee                
men onderwater veen omhoog haalde. Hierdoor zijn de petgaten ontstaan in dit gebied. Eén van               
de eerste gebieden waar op grote schaal werd gebaggerd lag ten zuiden van Grootegast. Vanaf               
1750 werd hier uitgestrekt moerassig veengebied systematisch afgegraven. In 1881 werd een            
begin gemaakt met de herinrichting van het uitgeveende gebied. 
 
Omstreek 1890 was het met de turfwinning in het zuidelijk Westerkwartier vrijwel gedaan. De              
resterende veengronden van Vredewold werden in de eerste helft van de twintigste eeuw             
ontgonnen als landbouwgrond. In de laagstgelegen venen is in de Tweede Wereldoorlog nog turf              
gestoken. De Doezemermieden, Lettelberter en Tolberter Petten zijn petgaten die uit deze            
periode dateren.  
 
Grote delen van de verlandende petgaten werden omgevormd tot landbouwgrond. Zo ontstond in             
het gebied ten zuiden van Doezum de Zuidpolder. De Tolberter Petten, die bijna twee meter               
beneden NAP liggen, werden eveneens ten behoeve van de landbouw ingericht. 
 
In het kader van de ruilverkaveling Lutjegast-Doezum (1990-2015) werd de          
Grootegastermolenpolder – gelegen tussen Lutjegast en Grootegast - ingericht voor de natuur. In             
de Polder de Kaleweg worden mogelijkheden benut voor ontwikkeling van kwelafhankelijke natte            
schraallandvegetaties en voor versterking van weidevogelpopulaties.  44

 
 

  

42
Website Landschapsgeschiedenis:  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/5-Westerkwartier.html, geraadpleegd op 19 maart 2015 

43 website: Landschapsgeschiedenis:http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/5-Westerkwartier.html#landschapsopbouw geraadpleegd op 20 maart 2015 
44 website: Landschapsgeschiedenis: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/5-Westerkwartier.html#landschapsopbouw, geraadpleegd op 20 maart 2015 
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2.9 Het huidige landschap in beeld 
  
Het zuidelijk Westerkwartier is een gevarieerd en relatief besloten landschap dat, qua karakter,             
meer aansluiting vindt bij het Drentse zandlandschap dan bij het Groningse zeekleilandschap. Ook             
is het gebied relatief sterk georiënteerd op Friesland, wat ook te herkennen is in het               
Westerkwartierse dialect.  45

  
Het voormalige, veenkoloniale landschap is cultuurhistorisch waardevol, mede vanwege de vele           
historische fragmenten waaruit de geschiedenis van het gebied kan worden afgelezen. Het            
verdichte houtwallenlandschap, de linten van oude streekdorpen gelegen op zandruggen, de           
pingoruïnes op de zandgronden zijn enkele voorbeelden. Ook de landschapselementen die           
herinneren aan de natte verveningen, met name het open laaggelegen weidegebied en de             
aangemaakte petgaten hebben een grote cultuurhistorische waarde.  46

  
Hoewel de oorsprong van de meeste historische elementen een geologische of agrarische            
oorsprong kennen, is het gebied tegenwoordig erg populair bij de recreatieve gebruiker. De natte              
laagtes en voormalige petgaten zijn nu vaak onderdeel van ecologisch waardevolle           
natuurgebieden, zoals De Baak met de eendenkooi, Bombay of het Peebos. Een impressie van het               
huidige landschap is hieronder te zien. 
 
 

Afbeelding 2.9.1 - Natuurgebied de polder Bombay Afbeelding 2.9.2 - De eendenkooi bij de Baak 

45
 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd 12 mei 2015 

46
 Idem 
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Afbeelding 2.9.3 - Het besloten singellandschap op de hoge 
gasten 

Afbeelding 2.9.4 - Het open, weidse landschap in de dalen 

Afbeelding 2.9.5 - Het Abel Tasmanpad Afbeelding 2.9.6 - Wandelroute door het Peebos 
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3. Het singellandschap 
 
Aangezien het doel van dit rapport betrekking heeft op de ontwikkeling van de houtsingels in het                
zuidelijk Westerkwartier is er voor gekozen om dit landschap in een apart hoofdstuk te bespreken.               
Er wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de historische ontwikkeling van de houtsingels en het                
huidig houtsingelbeheer. 

3.1 Inleiding 
 
Op de hogere, zandige delen van het zuidelijk        
Westerkwartier worden de landbouwpercelen    
traditioneel van elkaar gescheiden door     
houtsingels of houtwallen. Deze singels werden      
aangelegd om te voorkomen dat het vee naar        
naastgelegen percelen liep. Van oorsprong     
bestonden de singels doorgaans uit een greppel       
met aan beide zijden een bomenrij.   47

 
De singels geven het landschap een besloten       
uitstraling en zijn sterk kenmerkend voor het       
streekeigen karakter van het zuidelijk     
Westerkwartier. In de singelstructuur vinden we      
de opstrekkende verkaveling van het     
veenkoloniale landschap terug. Vooral tussen     
Nuis en Tolbert zijn veel houtsingels bewaard       
gebleven.  48

       Afbeelding 3.1.1 - Singelstructuur zuidelijk Westerkwartier 
Hoewel de singels hun oorspronkelijke,     
cultuurhistorische waarde als veekering    
hebben verloren en bovendien moeilijk in te       
passen zijn binnen de huidige agrarische      
activiteiten in het gebied, is toch besloten om        
de singels zoveel mogelijk te behouden. Er is        
daarom een visie ontwikkeld op hoe men       
zowel de houtsingels kan beschermen, terwijl      
men tegelijkertijd de landbouw    
mogelijkheden kan geven tot    
schaalvergroting. In dat kader is er een       
houtsingelhoofdstructuur vastgesteld. Ook   
zijn er regels opgesteld voor het beheer.  49

 
         Afbeelding 3.1.2 - Principe houtsingels zuidelijk Westerkwartier 

 

  

47
 Website: Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd 12 mei 2015 

48
 Idem 

49
 Idem 
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3.2 Houtsingels op historisch kaartmateriaal  
 
Op de kaart van Von Reilly uit 1719 zijn al bomen langs de wegen afgebeeld. Met name in het                   
gebied rondom Nuis komen veel bomen voor, in de omgeving van Lutjegast (Lutkegast op de               
kaart) zijn slechts enkele bomen te zien. In de omgeving van Midwolde zijn geen bomen               
afgebeeld. De bomen die zijn afgebeeld wijzen niet op duidelijke houtsingelstructuren. Het lijken             
slechts bomen die in het gebied in ieder geval langs de weg staan, een aantal staat wat meer van                   
de weg af. Aangezien deze kaart deel uitmaakt van een omvangrijke atlas is waarschijnlijk gekozen               
voor een vereenvoudiging van het kaartbeeld en kan het betekenen dat hier daadwerkelijk al in               
1719 houtsingels te vinden waren. 
 

 
Afbeelding 3.2.1 - Uitsnede uit Das Wester Quartier, ca. 1719.  F.J.J. von Reilly 
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Op de Huguenin kaarten (1819-1829) zijn houtsingels met kleine zwarte stippen langs wegen en              
perceelsgrenzen weergegeven. Deze zijn lastig te herkennen (zie ook afbeelding 3.2.2 hieronder            
en bijlage 21 voor een groter beeld van de omgeving Grootegast). 
 
 

 
 

Afbeelding 3.2.2 - Huguenin kaart ( 1819 - 1829) met 
daarop enkele houtsingels weergegeven met zwarte 
stippen.  

Afbeelding 3.2.3 - Op de Topograrisch Militaire Kaart (1850) zijn de 
singels duidelijker herkenbaar 

 
Afbeelding 3.2.4 - Topografische Militaire Kaart (1850) uitsnede van omgeving Lutjegast 
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Interessant is het om voor een deelgebied te onderzoeken in welke mate er nu singels zijn                
verdwenen of bijgekomen. Voor omgeving Lutjegast is een kleine case-study gemaakt met behulp             
van kaarten van 1854, 1953 en de huidige situatie. 
 

 
Afbeelding 3.2.5 - Uitsnede van de Topografische Militaire Kaart (Veldminuut), 1854,  omgeving Lutjegast 
 

 
Houtsingelstructuur 1854 
Op de kaart die hier getoond wordt,       
zijn de singels van de kaart uit 1854        
overgetrokken (zie afbeelding 3.2.6).    
Wat op deze manier duidelijk naar      
voren komt, is dat de singels      
uitsluitend op de hoger gelegen gast      
voorkomen en duidelijk niet in de      
beekdalen aan de noord- en zuidzijde      
van Lutjegast. 
 
De houtsingels vormen duidelijke    
omkaderingen van de percelen. Er     
zijn niet alleen langgerekte singels,     
haaks op de zandrug, maar ook vele       
dwarssingels.  50

 
Afbeelding 3.2.6 - Singelstructuur 1854 
  

50
 Aangetekend moet worden dat de Topografische Militaire Kaart uit 1854 geen aparte legenda-eenheden hanteert voor dichte singels en bomenrijen. Het is 

daardoor onduidelijk of er langs de Abel Tasmanweg in 1854 aan weerszijden dichte singels hebben gestaan (geen doorzicht naar het landschap) of dat deze 

uitsluitend bestonden uit rijen met opgaande bomen (wel doorzicht naar het landschap). 
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Houtsingelstructuur 1953 
Op deze kaart is de singelstructuur in       
1953 in donkergroen getekend, de     
singelstructuur uit 1854 is in zachter      
groen ingetekend. Wat opvalt is dat      
er op sommige plekken singels zijn      
bijgekomen. Het gaat dan met name      
om langgerekte singels, die haaks     
staan op de gast en gelegen zijn in het         
lager gelegen beekdal. 
 
Eveneens opvallend is dat er een flink       
aantal dwarssingels zijn verdwenen.    
Per saldo zal het totaal aantal km aan        
singels ongeveer gelijk zijn gebleven.     
Onduidelijk is of de singel langs de       
weg, die in de kaart van 1953 is        
ingetekend als een bomenrij, in 1854      
wel een singel is geweest of ook een        
bomenrij. Op de kaart van 1854 is       
geen onderscheid gemaakt tussen    
singels en bomenrijen. 

Afbeelding 3.2.7 - Singelstructuur 1953 tov. 1854 
 
Houtsingelstructuur huidige situatie 
Opnieuw zijn twee tijdsperioden    
tegen elkaar afgezet. Op de kaart      
hiernaast is de huidige situatie     
ingetekend in donkergroen en de     
situatie in 1953 in zachter groen. Ten       
opzichte van 1953 zijn er weer vooral       
veel dwarssingels verdwenen. Toch is     
ook duidelijk te zien dat een aantal       
singels die op de kaart van 1854       
aanwezig waren, opnieuw hersteld    
zijn. Ook zijn er nog meer singels       
bijgekomen in het lager gelegen     
beekdal.  
 
Per saldo zal het aantal kilometer      
singels in de huidige situatie iets lager       
zijn dan in 1953. Het beeld is echter        
wel sterk veranderd door het     
vervangen van dwarssingels door    
langgerekte en tevens door de aanleg      
van singels in het open beekdal. Het       
contrast tussen de besloten zandrug     
en het open, weidse beekdal is      
daardoor iets minder groot geworden. 

 
Afbeelding 3.2.8 - Singelstructuur huidige situatie tov 1953  
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3.3 Singelbeheer 
 
Op de hogere delen, op de gasten, is de grondwaterstand dusdanig laag dat hier naast elzen ook                 
veelvuldig eiken voorkomen. De onderbegroeiing bestaat dan grotendeels uit braam. De           
verschijningsvorm is afhankelijk van de beheervorm. Voor het verkrijgen van subsidies en            
tegemoetkomingen voor het beheer bestaat het streefbeeld uit een singel met een struiklaag, als              
hakhout beheerde halfhoge laag en een laag met boomvormers (meestal eik of els, afhankelijk van               
de locatie).   51

 
Oorspronkelijk, dat wil zeggen tot voor WOII, hadden deze singels niet alleen een functie als               
veekering, maar ook als boerengeriefhout. Ze zullen dan ook beheerd zijn als hakhout.             
Boomvormers werden dan om de paar jaar teruggezet ten behoeve van de houtoogst, als              
brandstof voor kachels of voor het maken van gereedschap. Deze teruggezette bomen worden             52

overstaanders genoemd. Deze singels, waren relatief gesloten (niet transparant) en niet erg hoog.             
Toen de noodzaak om hout te oogsten (door toegenomen welvaart) steeds kleiner werd, konden              
boomvormers uitgroeien tot hoge bomen.  53

 
Vanuit ecologisch oogpunt heeft een drielaagse singel, dus deels beheerd als struiklaag en             
hakhout, maar met behoud van opgaande bomen, zoals eerder beschreven, tegenwoordig de            
voorkeur.   54 55

 
De volgende vier typen singels komen voor in het singelgebied. 

 

 
 

Afbeelding 3.3.1 - Singel met uitsluitend boomvormers.  Afbeelding 3.3.2 - Omgeving Lutjegast/de Baak 

51 Interviews: Dit wordt benoemd in verschillende interviews die onderdeel zijn van dit rapport, interviews afgenomen in april 2015 
52

  Milieubeheerzwk.nl, geraadpleegd op 17 mei, 2015 
53 Interviews: Dit wordt benoemd in verschillende interviews die onderdeel zijn van dit rapport, interviews afgenomen in april 2015 
54 Interviews: Dit wordt benoemd in verschillende interviews die onderdeel zijn van dit rapport, interviews afgenomen in april 2015 
55 Milieubeheerzwk.nl, Onderhoud van houtsingels, geraadpleegd op 17 mei, 2015 
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Afbeelding 3.3.3 - Singel met heesterlaag, hakhoutlaag en 
boomvormers  

Afbeelding 3.3.4 - Omgeving Lutjegast/Peebos 

 

Afbeelding 3.3.5 - Singel met heesterlaag en hakhoutlaag  Afbeelding 3.3.6 - Omgeving Lutjegast/de Baak 

 
 

 

Afbeelding 3.3.7 - Singel met heesterlaag en boomvormers  Afbeelding 3.3.8 - Rand van  Lutjegast 
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4. Resultaten van het belevingsonderzoek 
 
De resultaten van het belevingsonderzoek zijn uitgesplitst in vier verschillende thema’s die            
antwoord geven op vragen die gesteld zijn in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.  
 
In paragraaf 4.1 wordt de achtergrond van de geïnterviewden kort beschreven. De geïnterviewden             
worden hierbij als groep gepresenteerd. Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te krijgen in de               
gemêleerdheid van de groep geïnterviewden.  
 
In paragraaf 4.2 wordt het oordeel van de geïnterviewden over de omgeving beschreven. Dit is               
belangrijk om beter in te kunnen schatten hoe goed de deelnemers het landschap kunnen lezen               
en hoe bekend ze zijn met hun omgeving. Deze paragraaf geeft geen direct antwoord op vragen                
gesteld door de Gebiedscoöperatie, maar levert wel nuttige informatie over hoe de inwoners van              
het zuidelijk Westerkwartier tegen het landschap in hun omgeving aankijken en welke plekken een              
bijzondere of persoonlijke betekenis voor hen hebben.  
 
In paragraaf 4.3 wordt het oordeel van de geïnterviewden over het houtsingellandschap            
beschreven en met name ook de veranderingen die geïnterviewden hebben waargenomen. Een            
belangrijke vraag van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier was om te onderzoeken of mensen            
veranderingen waarnemen en, zo ja, hoe zij deze veranderingen ervaren. Ook wordt onderzocht             
hoe de bewoners aankijken tegen singelherstel.  
 
Paragraaf 4.4 gaat dieper in op het beheer van de houtsingels. Hoe kijken de bewoners aan tegen                 
het beheer? Ook enkele eigenaars van singels zijn hierbij ondervraagd. Deze paragraaf brengt             
problemen aan het licht met betrekking tot het beheer. Er is dieper ingegaan op hoe er tegen                 
collectief beheer wordt aangekeken en op welke manier er in een ideale situatie beheerd zou               
moeten worden. 
 
Tot slot wordt er in paragraaf 4.5 in gegaan op participatie. In welke mate zijn de bewoners bereid                  
zich al of niet collectief in te zetten voor het behoud van de singels? Welke ideeën zijn er om meer                    
bewoners hierbij te betrekken? 
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4.1 Achtergronden van de geïnterviewden 
 
Voor dit onderzoek zijn twaalf interviews afgenomen waarvan zes in Lutjegast en zes in de               
omgeving van Midwolde. In totaal zijn hierbij negentien mensen geïnterviewd wiens meningen            
allemaal zijn meegenomen in dit onderzoek. Deze interviews zijn geanonimiseerd opgenomen in            
de bijlagen 3 t/m 14. In deze interviews is geen algemene achtergrondinformatie met betrekking              
tot geslacht, levensfase, doelgroep etc. opgenomen, in de eerste plaats om te voorkomen dat              
hieruit de identiteit van de geïnterviewde kan worden achterhaald, maar ook om te voorkomen              
dat een te grote kennis van de achtergrond van deze geïnterviewden de interpretatie van de               
gegevens kan beïnvloeden. Deze informatie is echter wel verzameld. In deze paragraaf wordt een              
algemeen beeld gegeven van de geïnterviewden als groep. 
 
Werk 
Een deel van de geïnterviewden is reeds gepensioneerd (20%). Een ander deel van de              
geïnterviewden heeft een directe, beroepsgerelateerde binding met het gebied, hetzij vanwege           
agrarische bedrijfsactiviteiten, hetzij via een aan de agrarische bedrijfstak gerelateerd beroep. Het            
gaat hier ook om 20%. De overige 60% werkt ofwel in het Westerkwartier ofwel buiten het gebied,                 
werkt niet of is nog schoolgaand. 
 
Geslacht en levensfase 
De verdeling wat betreft geslacht is niet helemaal gelijk, 55% van de geïnterviewden is mannelijk               
en 45% vrouwelijk. De geïnterviewden beslaan wat leeftijd betreft een bereik tussen 18 en 65+.               
Afhankelijk van de leeftijd van de geïnterviewden hebben ze een gezin met kinderen in de               
basisschool- of middelbare school leeftijd. Bij ongeveer de helft van de geïnterviewden wonen de              
kinderen al (geruime tijd) op zichzelf. 
 
Binding gebied 
Een gedeelte van de geïnterviewden woont hun hele leven al in het gebied, anderen zijn er later                 
komen wonen. In sommige gevallen komen ze van oorsprong uit de regio, zijn ze vervolgens elders                
gaan wonen om later weer terug te keren. Niemand van de geïnterviewden woont korter dan 15                
jaar in het gebied en allen ervaren ze een persoonlijke binding met het gebied. Degenen die 15                 
jaar in het gebied wonen geven aan dat zij omdat zij hier minder lang hebben gewoond dan elders                  
zij in mindere mate een binding voelen met het gebied. Zij voelen een sterkere binding met hun                 
vorige woonplaats omdat zij daar veel hebben meegemaakt. 
  
Doelgroepen 
Opvallend is dat alle geïnterviewden aangegeven hebben het gebied recreatief te gebruiken. Er is              
daarom voor gekozen om de doelgroep ‘recreatieve gebruiker’ niet apart te benoemen.            
Uitsluitend de indeling in de doelgroepen ‘beroepsgerelateerd/agrariër’ en ‘burger’ zal in de            
verdere resultaten worden gehanteerd. Onder de geïnterviewden waren geen deelnemers die zich            
nadrukkelijk bezig hielden met beleid of biodiversiteit met betrekking tot de houtsingels. De             
doelgroepen ‘beleidsmaker’ en ‘ecoloog’ zijn dan ook niet expliciet vertegenwoordigd. Daar deze            
doelgroepen minder prioriteit hadden, hebben we niet geprobeerd gericht deelnemers te werven            
binnen deze doelgroepen. Wel waren enkele van de deelnemers als (bestuurs)lid betrokken bij             
één van de organisaties die zich bezig houden met de natuurwaarden en/of singelbeheer binnen              
het Westerkwartier. Op die wijze zijn deze beide doelgroepen toch in een zekere mate betrokken               
geweest bij het onderzoek. 
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4.2 Kennis van de omgeving in Midwolde en Lutjegast 
 
Deze paragraaf gaat in op het algemene beeld dat de geïnterviewden hebben van de omgeving               
waarin zij wonen. Aangezien het hier om twee verschillende locaties gaat zijn de antwoorden per               
gebied onderverdeeld. In dit onderdeel is de geïnterviewden ook gevraagd of zij bepaald plekken              
op kaart aan willen geven zodat het duidelijk is over welke gebied het precies gaat. Deze                
informatie is verzameld en in ArcGIS uitgewerkt. De kaarten zijn te zien in bijlage 15 t/m 20. 
 

4.2.1 Omgeving Midwolde 
  
De geïnterviewden geven aan dat het gebied       
voornamelijk gebruikt wordt door agrariërs.     
Daarnaast recreëert men hier vaak door te       
fietsen en te wandelen. Er bestaat een aantal        
wandelroutes, zoals het Blote Voetenpad, de      
Abel Tasmanroute, de Nienoord route en de       
Westerkwartierroute. De steekwoorden die    
genoemd zijn tijdens de interviews zijn      
weergegeven in de wordcloud hiernaast     
(afbeelding 4.2.1). Hoe groter het woord is       
weergegeven, hoe vaker het genoemd is.  

Afbeelding 4.2.1 - Steekwoorden genoemd bij het gebruik van de           
omgeving van Midwolde 

 
Het gebied wordt door het grootste deel van de geïnterviewden beschreven als een             
overgangsgebied tussen het coulissenlandschap en het meer boomloze, open landschap. Een           
enkele keer worden de knusse dorpjes, koeien en landelijkheid van het gebied genoemd. 
Als waardevol worden verschillende aspecten van dit landschap genoemd. Zo vindt één van de              
geïnterviewden het totale plaatje het meest waardevol, het geheel van natuur- en cultuurland.             
Eén van de andere geïnterviewden beschouwt de uit elzen en wilgen bestaande houtsingels en de               
slingerweg (de Hoofdstraat) als het meest waardevol. Enkele geïnterviewden die nog niet hun hele              
leven in het gebied wonen geven aan dat zij minder plekken van speciale waarde hebben in dit                 
gebied, omdat zij hier geen belangrijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. Zij hebben meer            
meegemaakt in het gebied waar zij vandaan kwamen en hechten daarom meer waarde aan die               
plekken.  
Enkele locaties die door de geïnterviewden aangeraden werden om te bezoeken, zijn het             
Nienoordse bos, het landgoed Nienoord, de fietsroutes door de omgeving en de omgeving van              
Niebert/Nuis. De aangeraden gebieden zijn te zien op de kaart in bijlage 15. 
Ook is een aantal oude elementen in het gebied weergegeven op de kaart. Genoemd worden:  

● De glooiingen in het landschap, de inversierug, het coulissenlandschap.  
● De verdwenen dubbele grachtengordel, het Dwarsdiep, Oude Diep, Oude Riet, en het            

Leekstermeer.  
● Klooster Marum en Aduard, de kerk van Midwolde (afbeelding 4.2.2),  
● Het Nonnenpad, het Monnikenpad en de vuurkuilen,  
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Afbeelding 4.2.2 - Het kerkje in Midwolde, aangegeven als een oud element in de omgeving 
 
Als elementen die goed in het landschap passen worden de agrarische gronden genoemd. Het              
gaat hier om een overgangsgebied tussen een gesloten en een open landschap. Het agrarische              
gebruik zorgt ervoor dat dit in stand wordt gehouden. Een van de geïnterviewden geeft aan dat                
nieuwbouw niet gepast zou zijn in het gebied. 
Alle geïnterviewden geven aan het landschap is ontstaan door de boeren. Keuterboertjes zorgden             
voor de aanleg van de houtwallen die het vee moesten keren. Enkele geïnterviewden vulden aan               
dat het landschap niet in stand wordt gehouden door de boer van nu. Met de toename van de                  
hoeveelheid import (mensen die van     
oorsprong niet afkomstig zijn uit het      
Westerkwartier) in de streek gaat het gebied       
volgens sommigen achteruit.  
 
Het type landschap in de omgeving van       
Midwolde wordt door enkele steekwoorden     
beschreven (zie afbeelding 4.2.3). De meeste      
geïnterviewden waren het er over eens dat       
het landschap zowel een natuurlandschap als      
een cultuurlandschap is. Eén van de      
geïnterviewden is van mening dat er in heel        
Nederland geen natuur bestaat. Alles is      
ingericht door de mens.  
 

Afbeelding 4.2.3 - Steekwoorden genoemd bij de vraag wat voor type           
landschap in de omgeving van Midwolde te vinden is. 
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4.2.2 Omgeving Lutjegast 
 
Net als voor de omgeving van Midwolde wordt ook voor Lutjegast aangegeven dat in het gebied                
voornamelijk gefietst, gewandeld en agrarisch gebruikt wordt. Daarnaast wordt ook toerisme als            
belangrijk gebruik van de omgeving genoemd: in de buurt is een camping gevestigd. 
De geïnterviewden beschrijven het gebied als mooi: het is een recreatiegebied met coulissen die              
het gebied een kleinschalig uiterlijk geven, met fietsroutes, wandelroutes, petgaten en als een             
gebied met een historisch verhaal. 
 
Erg waardevol vinden de mensen de wandelpaden die de laatste jaren op een natuurlijke wijze zijn                
aangelegd in het gebied. Het gaat hierbij om onder andere het Abel Tasmanpad en het Blote                
Voetenpad. Verder wordt het Peebos een aantal keer genoemd (aangegeven als het bos en het               
Peebos) en ook de rust, de openheid, en naast de openheid ook de geborgenheid van het                
coulissenlandschap worden genoemd. Tot slot zijn nog een aantal andere waardevolle           
landschapelementen genoemd, deze zijn opgenomen in de wordcloud in afbeelding 4.2.5. Ook hier             
geldt weer: hoe groter het woord, hoe vaker genoemd. Uit de wordcloud is af te lezen dat de                  
wandelpaden het vaakst zijn benoemd. Singellandschap, de polder Bombay en de petgaten zijn             
daaropvolgend. 
 
De wandelpaden zijn ook de meest genoemde plaatsen als het gaat om de aangeraden plaatsen               
om te bezoeken. Daarnaast worden onder andere ook het Peebos, de Baak, de polder Bombay, ‘t                
Honderd, de oude trambaan en het wevershuisje genoemd. 
 

 
Afbeelding 4.2.4 - Het Blote Voetenpad in Opende 
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Afbeelding 4.2.5 - Waardevolle elementen in de omgeving Lutjegast 

 
De geïnterviewden hebben aangegeven welke landschappelijke elementen oud zijn in het gebied.            
Hieruit kwam naar voren dat voornamelijk de petgaten en de kerk van Lutjegast als oud worden                
bestempeld. Verder werden genoemd: het Van Starkenborghkanaal, de mieden, het          
coulissenlandschap, de geboorteplek van Abel Tasman, de Grootegastermolenpolder, een         
pingoruïne, de molen de Eendracht, het kanaal de Grootegaster Tocht en de historische             
boerderijen bij Niekerk. 
 
Vragend naar de passendheid van elementen in het landschap blijken er enkele zaken te zijn die                
de geïnterviewden uit Lutjegast niet passend vinden. Twee geïnterviewden vinden invloeden           
vanuit de stad niet passen. Mensen die vanuit de stad in het gebied zijn komen wonen, hebben                 
erg snel last van de agrarische activiteiten en maken het de boeren soms moeilijk om hun werk uit                  
te voeren. Daarnaast vinden twee geïnterviewden de bouw van grote villa’s niet passen in het               
gebied. Wat zij wel erg goed in het landschap vinden passen is de nieuwbouw in de stijl van de                   
oude boerderijen uit de omgeving. 
 
Het landschap in de omgeving van Lutjegast is volgens de geïnterviewden van oudsher een              
boerenlandschap. Het waren de keuterboertjes die op de hogere delen in het landschap de              
houtsingels beheerden. Deze singels dienden voor hakhout en veekering. De lager gelegen nattere             
weilanden maaiden de boeren voor hooi. De geïnterviewden vinden het landschap echter zowel             
een cultuurlandschap als een natuurlandschap. Het boerenlandschap is dan wel door de mens             
gevormd, maar kan ook beschouwd worden als natuur. “Het boerenlandschap is toch ook gewoon              
natuur?”, aldus twee geïnterviewden. 
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4.3 Kennis en beleving van het houtsingellandschap in Midwolde en          
Lutjegast 
 
Deze paragraaf is gericht op het het verzamelen van de meningen en oordelen over het landschap                
en de houtsingels daarin alsmede het toetsen van de beleving van de bewoners ten aanzien van                
de houtsingellandschap. Per dorp is hieronder een uitwerking gemaakt van de gegeven            
antwoorden op de vragen met betrekking tot de kennis en beleving het houtsingellandschap. 
 

4.3.1 Omgeving Midwolde 
 
Vrijwel alle geïnterviewde personen uit de omgeving van Midwolde zijn goed bekend met de term               
houtsingellandschap. Eén persoon geeft aan enigszins bekend te zijn en tevens is één             
geinterviewde geeft aan niet zozeer bekend te zijn met de term. Alle geïnterviewden vinden dat er                
in hun directe omgeving sprake is van een houtsingellandschap. Dit varieert tussen het simpelweg              
erkennen van het specifieke landschap (‘ja’ als antwoord) maar loopt ook uiteen tussen ‘redelijk’              
en ‘stereotype’. Het persoonlijke beeld wat bij het begrip houtsingellandschap hoort, loopt wèl             
enigszins uiteen. De omschrijvingen die die gegeven worden zijn onder andere de volgende: 
 

  ‘Percelen omringd door rijen bomen (niet aan alle zijden). Blokken omringd door bomen.’ 
  ‘Scheidingen tussen weilanden.’ 
  ‘Een landschap waarbij de percelen worden afgeschermd door middel van houtwallen.’ 
  ‘Een kleinschalig landschap met weidepercelen, afgebakend door houtsingels.’ 
  ‘Houtwallen, waarbij vanaf alle paden bomen en struiken te zien zijn.’ 

 
Op de vraag in hoeverre er bij bewoners de sprake is van een duidelijke begrenzing van het                 
singellandschap komt naar voren dat die begrenzing voor veel geïnterviewden niet duidelijk is. Een              
greep uit de antwoorden is: ‘Het singellandschap is geleidelijk aan ingekrompen maar kent geen              
duidelijke begrenzing’, ‘Vanaf Marum heb ik het gevoel dat ik thuis ben’ , ‘Richting de stad is het                 56

opener geworden’, ‘Er is geen duidelijke begrenzing, de overgang is geleidelijk’, ‘Waar het zand              
overgaat in veen stoppen de singels’ en ook ‘De begrenzing is niet duidelijk’. De locatie van de                 
singels wordt door het merendeel van de geïnterviewden voornamelijk gezien als daar waar de              
percelen overgaan in die van een andere eigenaar. Enkelen weten te benadrukken dat de singels               
voornamelijk op de zandgronden staan, en niet op klei. 
 
Aan de hand van verschillende referentiebeelden (zie afbeelding 4.3.1 of bijlage 2) is de              
geïnterviewden gevraagd hoe zij vinden dat een singel eruit ziet of hoe deze eruit zou moeten                
zien. Aan de hand van deze referentiebeelden vinden de geïnterviewden afbeelding 2 en 4 het               
meest singelwaardig. Daarnaast worden ook andere kermerken naar voren gebracht zoals ‘een zo             
groot mogelijke biodiversiteit’ en ‘niet hier en daar een boom, maar pakweg 60-70 op 100 meter’. 
 
Van een diepere persoonlijke betekenis is bij het overgrote deel van de bewoners geen sprake. Ze                
beschouwen de singels als ‘mooi meegenomen’, ‘om van te genieten’, ‘erg mooi’, ‘bijzonder             
waardevol’. Dit neemt echter niet weg dat verschillende bewoners dezelfde veranderingen           
hebben gesignaleerd. Vrijwel alle geïnterviewden wijzen op verdwenen singels en delen het            
gevoel dat het landschap opener is geworden. Deze veranderingen worden over de gehele linie              
ervaren als negatief en ook als een aantasting van een lokaal landschap waar naar hun idee de                 
singels bij horen. 
 

56
 Deze geïnterviewde gaf aan thuis te zijn in het singellandschap. 
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4.3.2 Omgeving Lutjegast 
 
Alle geïnterviewde personen in Lutjegast en omgeving zijn in meer of mindere mate bekend met               
de term houtsingellandschap. Dit varieert tot kennis met betrekking tot de term tot kenners van               
het gehele zuidelijk Westerkwartier tot op detail niveau. Tevens vinden alle geïnterviewden dat er              
in hun directe omgeving sprake is van een houtsingellandschap, al geven sommigen aan dat dit in                
de omgeving van Niebert nóg sterker aanwezig is. Daarnaast wordt door verschillende personen             
onafhankelijk aangegeven dat het Van Starkenborghkanaal de noordgrens vormt van het           
singellandschap. 
 
Het beeld dat de geïnterviewden hebben bij het horen van de term houtsingellandschap loopt              
uiteen. Omschrijvingen die hiervan worden gegeven betreffen de volgende: 
 

  ‘Een onverhard pad met aan weerszijden een houtwal.’ 
‘Zoals het landschap dat je hier kunt vinden.’ 

  ‘Bomen aan beide kanten van de weg die voor het coulisse-effect           
zorgen.’ 

 
Op de vraag in hoeverre er bij de bewoners sprake is van een             
duidelijke begrenzing van het gebied wordt wisselend antwoord        
gegeven. Zoals eerder vermeld is een aantal geïnterviewden het er          
over eens dat het Van Starkenborghkanaal de absolute noordgrens         
van het singellandschap is. Daarnaast wordt er opgemerkt “dat er          
boven Grijpskerk nog wel eens een singel wordt aangetroffen” en          
dat het “voornamelijk voorkomt tussen Lutjegast en Niekerk”. 
 
De specifieke locatie van de singels wordt door de verschillende          
bewoners anders geïnterpreteerd. Een aantal geïnterviewden weet       
een relatie te leggen met de ondergrond en geven aan dat op de klei              
bijna geen singels voorkomen. Daarnaast worden de singels door         
sommige mensen puur als perceelscheiding beoordeeld. 
 
Ook in de omgeving van Lutjegast is aan de bewoners gevraagd het            
beeld van een singel te bepalen aan de hand van enkele           
referentiebeelden. Hierin komt referentiebeeld 3 het meeste naar        
voren, dit wordt beoordeeld als ‘de oorspronkelijke houtsingel’.        
Referentiebeelden 2 en 4 worden ook genoemd als mogelijke         
voorkeur. Van beeld 1 wordt gezegd dat deze wel vaak maar niet            
graag gezien is vanwege het ‘te kaal’ zijn van dit referentiebeeld.           
Daarnaast duiden enkelen op andere voorwaarden als dichtheid        
(50-75% dekking) en biodiversiteit. 

Afbeelding 4.3.1 - Singeltypen Westerkwartier 
 
De diepere persoonlijke opvatting met betrekking tot houtsingels varieert in de omgeving van             
Lutjegast. Een enkele geïnterviewde zegt persoonlijke herinneringen te koesteren bij het beeld van             
de houtsingels. Anderen voelen zich persoonlijk verbonden met het singellandschap en er zijn ook              
geïnterviewden die totaal geen persoonlijke binding met het het landschap hebben, maar dit wel              
als mooi ervaren. Tot slot conflicteert het esthetische belang van de singels bij één geïnterviewde               
zeer sterk met zijn persoonlijke economische belang. 
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Alle geïnterviewden constateren de afgelopen jaren verandering met betrekking tot de singels en             
ook allen ervaren dit als negatief. Er wordt voornamelijk gewezen op verdwenen singels waar deze               
vroeger wel stonden en op het kaler worden van afzonderlijke singels. Tevens zijn sommigen ook               
van mening dat er niet meer of minder singels zijn dan vroeger. Daarnaast wordt er gewezen op                 
het verschil tussen de singelgebieden van natuurbeherende organisaties en van boeren (singels            
van laatstgenoemden worden als opener ervaren). De invloed van de schaalvergroting en            
veranderingen  met betrekking tot beheer worden hiernaast ook genoemd.  
 
De verschillen en overeenkomsten tussen de beleving van het houtsingellandschap in de omgeving             
van Lutjegast en Midwolde worden besproken in hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen. 
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4.4 Beheer 
 
In deze paragraaf worden de uitkomsten besproken met betrekking tot het beheer van de singels.               
Vanwege de grote overlap in de antwoorden tussen Lutjegast en Midwolde is er in deze paragraaf                
voor gekozen om de antwoorden voor beide deelgebieden samen te voegen en aansluitend de              
(eventuele) verschillen te benoemen. 
 

4.4.1 Eigendomssituatie 
 
Op de vraag van wie de singels zijn werd heel wisselend geantwoord. Vooral voor burgers lijkt het                 
erg onduidelijk van wie de singels zijn. De meeste geïnterviewden geven aan dat de singels               
eigendom zijn van de eigenaren van de percelen waar de singels op staan, meestal de agrariër.                
Staatsbosbeheer wordt eveneens vaak genoemd, door bijna de helft van de geïnterviewden.            
Daarnaast wordt de gemeente wel eens genoemd, uitsluitend door burgers. Het zou dan vooral              
gaan om de singels die grenzen aan de wegen. Het Groninger Landschap, Stichting             
Landschapsbeheer en stichting de Dotterbloem zijn eenmaal genoemd. Een enkeling geeft aan dat             
de singels niet alleen van de agrariërs zijn, maar ook van de burgers, omdat iedereen recht heeft                 
op de singels. Eén van de geïnterviewde agrariërs geeft aan er moeite mee te hebben dat veel                 
mensen denken dat de singels van hen zijn of er een mening over hebben, terwijl zij niet de                  
juridische eigenaar zijn. Een aantal geïnterviewden merkt op dat de agrariërs vroeger de eigenaar              
waren van de singels, maar dat tegenwoordig meer singels eigendom zijn van Staatsbosbeheer of              
de gemeente. Opvallend is dat relatief veel geïnterviewde burgers ervan uitgaan dat degene die              
de singels beheert ook de eigenaar van de singel is. 
 
Verschil omgeving Midwolde en Lutjegast 
Er is geen verschil tussen de antwoorden van geïnterviewden in omgeving Lutjegast en Midwolde. 
 

4.4.2 Behoud singels 
 
De geïnterviewden zijn het er unaniem over eens dat de singels behouden moeten worden. Dat               
geldt ook voor de geïnterviewde agrariërs die aangeven ook last te ondervinden van de singels bij                
de bedrijfsvoering. De meest genoemde redenen zijn hierbij dat ze horen bij de streek en               
karakteriserend zijn voor het zuidelijk Westerkwartier, dat het anders te kaal zou worden, dat ze               
een grote natuurwaarde vertegenwoordigen (o.a. voor vogels) en dat het goed is voor de              
recreatie. 
Vooral de geïnterviewden uit de doelgroep agrariërs (melkveehouders en gerelateerd) geven aan            
hierbij wel de nodige problemen te signaleren. De singels hebben voor de agrariërs hun              
oorspronkelijke (cultuurhistorische) nut verloren, sterker nog, de singels zorgen voor een verlies            
aan vierkante meters landbouwgrond, wat versterkt wordt door de schaduw die de singels             
werpen. De houtwallen worden nu in stand gehouden voor de burger, de natuurwaarde en het               
streekeigen karakter, allemaal factoren waar de agrariër niets aan heeft, maar zij draaien wel op               
voor een groot deel van de kosten. De meeste agrariërs denken daarom dat het op den duur een                  
onbetaalbaar verhaal gaat worden. De (subsidiegestuurde) financiële prikkel is niet voldoende om            
de kosten te dekken en het biedt geen duurzame oplossing. Wanneer de (subsidie)geldkraan             
wordt dichtgedraaid, is het afgelopen. Dit zal op de lange termijn dan ook niet de oplossing zijn                 
voor het behoud van de singels. 
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Verschil omgeving Midwolde en Lutjegast 
Er zijn minieme verschillen tussen de antwoorden gegeven door geïnterviewden uit omgevingen            
Lutjegast en Midwolde, met name binnen de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs. In de           
omgeving van Lutjegast, waar momenteel al aan grootschalig beheer wordt gedaan, zijn de zorgen              
over het behoud van de singels voor de lange termijn iets groter dan in de omgeving van                 
Midwolde. In de omgeving van Lutjegast geven de beroepsgerelateerde geïnterviewden aan het            
terecht en noodzakelijk te vinden dat agrariërs worden gecompenseerd voor het verlies aan             
inkomsten ten behoeve van behoud van de singels. In de omgeving van Midwolde wordt dit wel                
aangekaart, maar worden vooral de problemen rond financiele compensatie regelingen benoemd.           
Vergoedingen zijn vaak aan teveel voorwaarden gebonden (bijvoorbeeld het niet mogen houden            
van het gesnoeide hout). Dat maakt dat het niet goed functioneert. 
 

4.4.3 Singelherstel 
 
Op de vraag of men het belangrijk vindt dat singels hersteld worden waar ze zijn verdwenen,                
antwoorden vrijwel alle geïnterviewden dat ze er voorstander van zijn als verdwenen singels             
hersteld zouden worden. De helft van de geïnterviewden geeft aan dat herstel van de singels dient                
te gebeuren daar waar ze ooit hebben gestaan, waarbij een aantal ook expliciet aangeeft dat het                
historisch moet kloppen. De andere helft maakt het niet uit waar de singels worden hersteld,               
zolang er maar singels bijkomen. Zowel in de omgeving van Lutjegast als in de omgeving van                
Midwolde wordt door een enkeling aangegeven dat er singels (her)aangeplant kunnen worden om             
lelijke gebieden (nieuwbouw en industriegebieden) aan het zicht te onttrekken. Juist daar zouden             
er geen singels mogen verdwijnen, wat nu wel gebeurt. 
 
Verschil omgeving Midwolde en Lutjegast 
Onder de geïnterviewde burgers zijn er geen verschillen tussen omgeving van Midwolde en             
Lutjegast. In de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariër echter wel. Het betreft hier de           
geïnterviewden die zelf eigenaar zijn van één of meerdere singels. Eén geïnterviewde in de              
omgeving van Lutjegast uit deze doelgroep geeft aan sommige (eigen) singels liever kwijt dan rijk               
te zijn, omdat ze moeilijk in te passen zijn binnen de bedrijfsvoering. Onbekend is of deze dan                 
hersteld zouden mogen worden elders op het eigen terrein. In Midwolde wordt ook beaamt dat               
het moeilijk in te passen is binnen de bedrijfsvoering, maar het belang van de natuurwaarden en                
streekeigen karakter van de singels wordt toch iets meer voorop gesteld. Eén van de              
geïnterviewden geeft aan singels op het eigen terrein te willen herplanten. 
 

4.4.4 Singelbeheer 
 
Over het beheer van de singels lopen de meningen erg uiteen. Over twee aspecten zijn de                
geïnterviewden het wel (grotendeels) eens. Ten eerste dat beheer nodig is. Dat hiervoor gekapt              
moet worden, zien ook de burgers niet als een probleem. Het hoort nu eenmaal bij de singels. Het                  
tweede aspect waar men het (bijna unaniem) over eens is, is dat kleinschalig beheer waarbij de                
singels jaarlijks worden nagelopen en overstaanders worden gekapt indien nodig, absoluut de            
voorkeur heeft boven cyclisch beheer waarbij alle overstaanders in één keer worden            
teruggesnoeid. De redenen hiervoor zijn divers. Er wordt onder andere genoemd (met name             
vanuit de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs) dat dit nodig is om ze te kunnen behouden             
omdat zo problemen snel gesignaleerd kunnen worden en er direct actie ondernomen kan             
worden. Ook zou deze beheervorm beter passen binnen het cultuurhistorische beheer en blijft de              
cultuurhistorische waarde meer intact. Daarnaast wordt door burgers aangegeven dat het wel erg             
kaal is na zo’n cyclische snoeibeurt. 
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Vermeld moet worden dat niet alle geïnterviewden een mening hebben gegeven over het al dan               
niet cyclisch beheren. Dit komt ook omdat lang niet alle burgers verschillende beheervormen             
onderscheiden. In één interview is zelfs te lezen dat de geïnterviewden ervan uitgaan dat het               
kleinschalige beheer vooral plaatsvindt in het belang van de agrariër of eigenaar, als zou deze uit                
‘gemakzucht’ of tijdgebrek niet alles terugsnoeien. Interessant is te vermelden dat met name de              
doelgroep beroepsgerelateerd/agrariers hier een duidelijke mening op na houdt. Geen van de            
ondervraagden uit deze doelgroep is een voorstander van het cyclische beheer. Idealerwijs zou             
minimaal éénmaal per jaar onderhoud moeten worden gepleegd. Een agrariër zit dicht op zijn              
eigen houtsingels en zou het liefst op bedrijfsniveau willen beheren of het op kleine schaal               
uitbesteden. Twee geïnterviewden geven aan de singels zelf te willen beheren. Eén doet dat het               
liefst binnen de familiekring (zonder subsidies) omdat de knowhow daarvoor aanwezig is en             
omdat ze het hun eigen verantwoordelijkheid vinden, een ander hecht er sterk belang bij dat dit in                 
samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gebeurt. Een derde geeft aan daar           
jaarlijks een hovenier uit het dorp voor in te schakelen, wel met subsidie vanuit de provincie. 
 
Verschil omgeving Midwolde en Lutjegast 
Opvallend is dat in het deelgebied Midwolde/Pasop, waar het beheer nog niet cyclisch plaatsvindt              
en vermoedelijk een minder groot stempel drukt op de landschappelijke kwaliteit, alle            
geïnterviewden de noodzaak van beheer beamen en een duidelijke mening hierover hebben. Hier             
is bovendien de felste tegenstand te bespeuren ten opzichte van cyclisch en grootschalig beheer. 
 
In de omgeving van Lutjegast zijn het vooral de geïnterviewden uit de doelgroep             
beroepsgerelateerd/agrariër die sterk gekant zijn tegen het grootschalige beheer. Eén          
geïnterviewde bleek het huidige beheer van de singels extra sterk aan het hart te gaan en hoewel                 
het slechts één mening betreft, ging het hier wel om een dusdanig gefundeerde mening dat deze                
enige aandacht verdient. Geïnterviewde meende een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen            
deelgebieden waar de singels nog op kleinschalig en op bedrijfsniveau worden beheerd (o.a.             
omgeving Niebert/Nuis, zuidelijk van Opende en tussen Boerakker en Pasop) en gebieden die             
cyclisch en op een grootschalige manier worden beheerd. Volgens geïnterviewde komt dat vooral             
omdat hier nog kleine boeren zitten. Het kleinschalige beheer is, volgens geïnterviewde, nu             
eenmaal lastig te combineren met schaalvergrotingen en het 24-uursbedrijf. Het beheren van            
singels vormt dan een afleiding, waardoor grote boeren het beheer liever uitbesteden,            
bijvoorbeeld aan stichting Landschapsbeheer, die dit cyclisch doet (eenmaal per x jaar) en             
daardoor geen vinger aan de pols kan houden. Het behouden van de kleine boeren is volgens                
geïnterviewde dus essentieel voor het cultuurhistorische beheer. Er wordt, volgens geïnterviewde,           
daarnaast te weinig een keuze gemaakt tussen cultuurhistorisch beheer en ecologisch beheer. Dit             
is volgens geinterviewde een wezenlijk verschil. Opvallend is bijvoorbeeld dat het streefbeeld voor             
het ontvangen van subsidies (struiklaag, hakhoutlaag en boomlaag) gericht is op het verhogen van              
de ecologische waarde, maar vanuit de cultuurhistorie is dit, volgens geïnterviewde, niet correct.             
Van oorsprong horen de singels uit een struiklaag en hakhoutlaag te bestaan. Hetzelfde geldt voor               
het dicht laten groeien van petgaten en omvorming van percelen tot natuurgebieden. De             
cultuurhistorische waarde valt hier dus niet helemaal samen met het streven naar maximale             
biodiversiteit. 
 
 

4.4.5 Verantwoordelijkheden beheer 
 
Lang niet elke geïnterviewde heeft een mening over wie er verantwoordelijk is voor het beheer.               
Met name voor burgers is dit erg onduidelijk. In vier interviews valt te lezen dat de                
agrariër/eigenaar zelf verantwoordelijk zou moeten zijn voor het beheer, maar om verschillende            
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redenen. Geïnterviewden uit de doelgroep burgers zijn daarin van mening dat de boer er zelf voor                
gekozen heeft en ‘m dus ook maar zelf moet onderhouden. Vanuit de doelgroep             
beroepsgerelateerd/agrariër wordt aangedragen dat de agrariër het beheer het beste zelf kan            
doen omdat deze dicht bij de bron zit en snel kan bijsturen. 
 
Toch wordt de agrariër/particuliere eigenaar niet het vaakst genoemd als de partij die het beheer               
voor zijn rekening neemt of zou moeten nemen. Volgens de meeste geïnterviewden neemt daarin              
de gemeente de leiding, opgevolgd door Staatsbosbeheer. Dan op enige afstand volgen ook             
Landschapsbeheer Groningen, het Groninger Landschap, de Dotterbloem, Boer en Natuur en           
groepen vrijwilligers, maar die laatste worden dan vaak wel weer aangestuurd door een             
organisatie, zoals Staatsbosbeheer. Ook Novatech wordt tweemaal genoemd. 
 
Verschil Midwolde en Lutjegast 
Opvallend is dat in Midwolde/Pasop de gemeente duidelijk veel meer aanwezig is in het beheer.               
Deze partij wordt hier door alle geïnterviewden genoemd als actief en mede)verantwoordelijk            
voor het beheer van de singels. In Lutjegast en omstreken is Staatsbosbeheer duidelijk de meest               
zichtbare partij. Kleinere organisaties als de Dotterbloem en Novatech zijn alleen in Lutjegast             
genoemd en niet in Midwolde. 
 

4.4.6 Bekende organisaties die geassocieerd worden met singelbeheer 
 
Hier is veel overlap met het voorgaande thema, al wordt de gemeente hier iets minder vaak                
(opnieuw) genoemd. Wel zijn er grote verschillen tussen Midwolde en Lutjegast. Daarom worden             
ze hieronder apart gespecificeerd. 
 

Midwolde Lutjegast 

Landschapsbeheer Groningen IIII 
Groninger Landschap IIII 
Gemeente III 
Boer en Natuur III 
Staatsbosbeheer II 
Gebiedscoöperatie Westerkwartier I 
Groepen vrijwilligers I 
Stichting Landwerk I 
Levend Landschap I 

Staatsbosbeheer IIII 
De Dotterbloem III 
Gemeente II 
Gebiedscoöperatie Westerkwartier II 
Groepen vrijwilligers II 
De Eendracht II 
Landschapsbeheer Groningen I 
Groninger Landschap I 
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Afbeelding 4.4.1 - Steekwoorden Lutjegast 
 

 
Afbeelding 4.4.2 - Steekwoorden Midwolde 
 
Opvallend is dat Boer en Natuur vooral in Midwolde/Pasop bekend is en de Dotterbloem en de                
Eendracht meer genoemd worden in Lutjegast. Ook zijn het Groninger Landschap en            
Landschapsbeheer Groningen in Midwolde veel bekender dan in Lutjegast. Opvallend is de geringe             
bekendheid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bij de geïnterviewden. Alleen binnen de           
doelgroep beroepsgerelateerd/agrariër wordt de coöperatie steeds wel genoemd. 
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4.5 Participatie 
 

4.5.1 Lidmaatschap organisaties die zich inzetten voor natuur- of singelbeheer 
 
Bij de vraag of mensen lid zijn van een organisatie, die zich inzet voor natuur- of singelbeheer,                 
waren er duidelijk verschillen zowel tussen de gebieden als tussen de doelgroepen. In Lutjegast              
waren onder de geïnterviewden weinig mensen lid van een dergelijke organisatie. Als ze lid              
zouden willen worden dan weet de helft van de geïnterviewden waar ze terecht kunnen omdat ze                
iemand kennen die lid is. De anderen zouden het in eerste instantie bij de gemeente navragen.                
Navraag doen bij Staatsbosbeheer of opzoeken op de computer zijn ook genoemd. In Midwolde              
was meer dan de helft van de geïnterviewden lid van een organisatie voor natuur- of               
singelbeheer. De geïnterviewden uit de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs zijn allen lid          
van een organisatie die zich bezig houdt met natuur- of singelbeheer.  
 
Slechts twee geïnterviewden geven aan eens benaderd te zijn door een dergelijke organisatie, dit              
was dan via de post. Niemand geeft aan rechtstreeks benaderd te zijn. 
 
Op de vraag wat mensen ervan vinden dat er meerdere organisaties actief zijn werd wisselend               
gereageerd. Soms werd aangegeven dat dit niet verwarrend was, maar bij de vraag welke              
organisaties actief zijn, bleek soms dat niet duidelijk was welke organisatie welke rol had. Andere               
mensen gaven aan het niet verwarrend te vinden en konden diverse organisaties benoemen.             
Binnen de beroepsgerelateerde/agrarische geïnterviewden is het duidelijk welke organisaties er          
zijn, vaak zitten zij er middenin. Zij denken dat het voor nieuwkomers wellicht verwarrend is dat er                 
zoveel verschillende organisaties bij betrokken zijn. Uit de interviews blijkt dat dit niet alleen voor               
nieuwkomers geldt. Een bewoner gaf aan het erg onoverzichtelijk te vinden dat zoveel             
organisaties actief zijn in het gebied. De geïnterviewde zou het overzichtelijker vinden als er één               
overkoepelende organisatie zou zijn. Bij de antwoorden op deze vraag was er geen duidelijk              
verschil tussen bewoners uit Midwolde en Lutjegast. 
 
De vraag of mensen een bijdrage zouden willen leveren is alleen van toepassing voor de mensen                
die dat nu nog niet doen. Enkelen gaven aan fysiek niet in staat te zijn te kunnen helpen. Een                   
bewoner gaf aan na de pensionering incidenteel mee te willen helpen in het beheer, iemand uit de                 
beroepsgerelateerde beroepsgroep gaf af aan mee te willen helpen op voorwaarde dat dit             
centraal georganiseerd is. Een andere bewoner gaf aan bij te willen dragen in de vorm van een                 
donatie. De mening van een geïnterviewde uit de doelgroep beroepsgerelateerd/agrarisch is dat            
vrijwilligers inzetten niet zaligmakend is. Je zult daar dan altijd ook een professionele beheerder              
bij moeten zetten, anders is er niet voldoende kennis aanwezig. ‘Bovendien gaat het om zoveel               
kilometers, een paar snoeisessies met vrijwilligers zet dan echt geen zoden aan de dijk. Voor de                
singels heeft het dus niet zoveel effect, maar wel voor het vergroten van het draagvlak en vooral                 
ook voor de volksgezondheid.” 
De meesten geven aan geen tegenprestatie te willen. Eén keer is kachelhout, gekscherend,             
genoemd. Een bewoner gaf aan als tegenprestatie voor eventueel onderhoud te willen zien dat              
het uitzicht er goed blijft uitzien. Een net dorpsaanzicht. Ook zou een verslagje in de krant of een                  
mooie wandeling door de omgeving met koffie of thee zou welkom zijn, dat ze iets gezelligs                
organiseren. 
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4.5.2. Ideeën om meer mensen te betrekken 
 
Er leven diverse ideeën om mensen meer te betrekken bij het houtsingellandschap. Opvallend is              
dat bij de reacties uit Lutjegast vooral het vergroten van de kennis van het landschap en educatie                 
van kinderen en jongeren genoemd zijn. Zij vinden het van belang dat de kennis van het landschap                 
en houtsingels bij burgers en vooral bij kinderen en jongeren vergroot wordt. Er moet worden               
ingezet op het vergroten van het bewustzijn van de historische ontstaanswijze van het landschap.              
Het idee is om kinderen spelenderwijs hier mee in contact brengen, zoals bij Speelwerd het geval                
is. Ook tijdens opruimdagen, snoeidagen en boomplantdagen komen jongeren in contact met            
bomen en singels. Het betrekken van werklozen is ook genoemd. De excursies van             
Staatsbosbeheer vindt een geïnterviewde te veel op de details van elk klein element ingaan.  

 
 

Afbeelding 4.5.1 - Steekwoorden Lutjegast 
 

De meeste ideeën in Midwolde betreffen PR, inzetten van de dorpsvereniging en allerlei             
doe-activiteiten. Bij PR zijn de volgende zaken benoemd: stukjes in de krant, excursies, gele boekje               
van de dorpsvereniging, website van de dorpsvereniging. Bij het inzetten van de dorpsvereniging is              
het van belang de hoofdleden te overtuigen van het behoud van dit type landschap, dan is er veel                  
mogelijk. Wanneer de dorpsvereniging inwoners actief gaat benaderen zal er veel meer animo zijn              
om bij te dragen. De dorpsvereniging is financieel draagkrachtig en actief. Dat is een ideale               
combinatie. De activiteiten die genoemd zijn: Meedoen met de Nederlandse Doedag en mensen             
laten meehelpen op zaagdagen. 
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Afbeelding 4.5.2 - Steekwoorden Midwolde 
 
 
Vanuit de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariër worden ook enkele zaken genoemd om vooral           
boeren te betrekken. Volgens twee van geïnterviewden is geld de sterkste motivatie. Financiele             
steun zoals in het verleden bij de groen voor rood projecten kan een extra motivatie zijn. Hierbij                 
kwam geld vrij voor groenonderhoud bij de verkoop van een bouwkavel. De communicatie van de               
diverse organisaties en de samenwerking met de agrariërs kan veel beter. Ook is het organiseren               
van een houtsingelkampioenschap in de regio genoemd om zo meer aandacht te vragen voor de               
singels en zo de mensen er meer bij te betrekken.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies gegeven, die op basis van de gehouden interviews te                
trekken zijn. De conclusies worden hieronder per deelonderwerp besproken. Vervolgens worden           
op basis van deze conclusies enkele aanbevelingen gedaan voor de toekomst. 
 

5.1 Conclusies 
Het doel van dit belevingsonderzoek was om er achter te komen hoe de bewoners en agrariërs                
van het zuidelijk Wetserkwartier het houtsingellandschap en het onderhoud daarvan beleven.           
Aangezien de geïnterviewden zijn verdeeld in twee deelgebieden, waarbij de ene groep uit een              
gebied komt waar al wel herstelwerkzaamheden zijn verricht (omgeving Lutjegast) en de andere             
groep uit een gebied waar dit nog niet is gebeurd (omgeving Midwolde) kan het interessant zijn                
om deze gebieden met elkaar te vergelijken. In deze paragraaf worden hier conclusies over              
getrokken. 

5.1.1 Kennis van de omgeving  
 
Met welk deel van de omgeving de geïnterviewden bekend zijn, varieert tussen bekend zijn met               
het hele Westerkwartier en bekend zijn met kleinere deelgebieden, vaak zijn dit dorpen in de               
omgeving (zie ook bijlage 16). De omgeving van Midwolde is omschreven als overgangsgebied             
tussen een open landschap en een wat kleinschaliger landschap met coulissen. Door de             
geïnterviewden wordt onderscheid gemaakt tussen de cultuurgronden en het natuurlijke deel van            
het gebied. In de omgeving van Lutjegast worden alleen de coulissen genoemd, dit landschap is               
meer gesloten. Hier worden ook de petgaten en de historie genoemd.  
Zowel de omgeving van Midwolde als de omgeving van Lutjegast wordt voor verschillende             
doeleinden gebruikt. Agrarisch gebruik is de hoofdfunctie van het landschap in beide gebieden.             
Daarnaast wordt er veel gerecreëerd, voornamelijk in de vorm van fietsen en wandelen. Qua              
gebruik van het landschap door de geïnterviewden zelf loopt de omvang van het gebied nogal               
uiteen. Sommige geïnterviewen kiezen ervoor alleen in de nabije omgeving gebruik te maken van              
het landschap, anderen maken van een groter deel van de omgeving gebruik (zie ook bijlage 17). 
In de omgeving van Midwolde worden vooral de rust, het overgangsgebied en het geheel van               
natuur- en cultuurland als waardevol beschouwd. In omgeving van Lutjegast worden voornamelijk            
de wandelpaden genoemd. Ook hier is de rust een belangrijk aspect. In bijlage 20 is weergegeven                
welke gebieden voor de geïnterviewden uit omgeving van Lutjegast en Midwolde een persoonlijke             
betekenis hebben. Zoals te zien is, liggen deze plekken verspreid over het landschap. Hier komt in                
terug dat het geheel van het landschap belangrijk is voor de geïnterviewden. De geïnterviewden              
geven aan dat nieuwbouw en invloed vanuit de stad niet goed in het gebied zouden passen. 
In bijlage 15 zijn de gebieden weergegeven die door de geïnterviewden zijn aangeraden om te               
bezoeken. In de omgeving van Midwolde wordt vaak Nienoord genoemd. De geïnterviewden uit             
omgeving van Lutjegast noemden voornamelijk de wandelpaden, de polder Bombay en het            
Peebos. 
De geïnterviewden is gevraagd om oude elementen elementen in het landschap te noemen en              
deze in te tekenen op de kaart. Het resultaat hiervan is te zien in bijlage 19. Er is met name in de                      
omgeving van Lutjegast en Grootegast een cluster te zien. In de omgeving van Midwolde liggen de                
oude elementen volgens de geïnterviewden wat meer verspreid.  
 
Zowel de geïnterviewden uit de omgeving van Midwolde als degenen uit de omgeving van              
Lutjegast geven aan dat het landschap in hun omgeving ontstaan is dankzij de boer. De aanleg van                 
de singels door keuterboertjes in het verleden is in beide gebieden genoemd. Geïnterviewden uit              
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de omgeving Midwolde voegen nog toe dat het landschap tegenwoordig niet langer in stand              
wordt gehouden door boeren. Op één na geven de geïnterviewden aan dat het landschap zowel               
een natuur- als een cultuurland beslaat. Eén van de geïnterviewden geeft aan dat er geen               
natuurland meer bestaat in Nederland, alles is in cultuurgebracht.  
Naar aanleiding van de vraag wat voor type landschap het in de omgeving betreft is de                
geïnterviewden ook gevraagd weer te geven welk deel van het landschap zij als natuur zien. Dit                
hebben de geïnterviewden ingetekend. Het resultaat hiervan is te zien in bijlage 18. Sommige van               
de geïnterviewden beschouwen het hele gebied als natuur, anderen gaven meer specifieke            
gebieden aan.  
 

5.1.2 Kennis en beleving van het houtsingellandschap  
 
De verschillen tussen Midwolde en Lutjegast met betrekking tot kennis en beleving van het              
houtsingellandschap zijn niet groot. Na de interviews kan er geconstateerd worden dat er eerder              
sprake is van overeenkomsten. Zowel in Midwolde en Lutjegast is het overgrote deel van de               
ondervraagden bekend met de term ‘houtsingellandschap’ en tevens vinden de ondervraagden           
van beide locaties dat zij in een omgeving wonen waarop de term van toepassing is. Opvallend is                 
hierbij dat geïnterviewden in Lutjegast vaker wijzen op andere gebieden waar naar hun mening              
nóg meer sprake is van het houtsingellandschap. Ook is in beide dorpen ‘percelen die zijn               
gescheiden door houtwallen’ de meest voorkomende definitie van de term, hoewel hierop ook             
veel variaties worden genoemd. 
Wat betreft de begrenzing van het singellandschap en beleving daarvan in beide dorpen: hierover              
kunnen ook geen harde overeenkomsten of verschillen worden aangeduid. In Midwolde wordt de             
mening dat er geen harde begrenzing van het singellandschap is het vaakst genoemd en deze               
voert de boventoon. Dit wordt, in mindere mate, ook zo beleefd in Lutjegast, hoewel er hier vaker                 
wordt gewezen op het Van Starkenborghkanaal als absolute grens. Daarnaast wordt in beide             
dorpen over het algemeen geen verdere logica in de situering van de singels gezien naast het                
gegeven feit dat de singels de grenzen van de percelen vormen. 
 
Ten aanzien van de referentiebeelden worden in Midwolde beelden 2 en 4 het vaakst genoemd als                
het gaat om ‘hoe een singel eruit hoort te zien’. In Lutjegast worden deze beiden ook genoemd al                  
komt hier referentiebeeld 3 ook vaak ter sprake. Duidelijke overeenkomsten worden ook            
gevonden in het feit dat zowel in Midwolde als in Lutjegast de ondervraagden biodiversiteit en               
dichtheid als belangrijke voorwaarden voor een singel benoemen. 
 
In beide dorpen geven nagenoeg alle mensen aan geen diepere persoonlijke gevoelens of             
betekenis te hebben ten aanzien van de houtsingels. Ze worden als uiterst prettig ervaren in hun                
aanwezigheid, mooi gevonden en vooral als argument gezien om te genieten van het landschap.              
Dit staat enigszins haaks op het feit dat zowel in Midwolde als Lutjegast de laatste paar jaren                 
veranderingen zijn geconstateerd met betrekking tot singels die strikt als negatief worden ervaren.             
Mensen vinden het landschap opener geworden, missen her en der singels en vinden het een               
aantasting van het landschap wanneer de singels lijken te verdwijnen. Dit lijkt enigszins te duiden               
op een grotere mate van beleving dan de geïnterviewden in eerste instantie doen beweren. 
 

5.1.3 Beheer 
 
Eigendomssituatie 
Relatief veel van de geïnterviewden, die zelf geen eigenaar zijn van een singel zijn, gaan ervan uit                 
dat degene die de singel beheert ook wel de eigenaar van de singel zal zijn. Toch geven de meeste                   
geïnterviewden aan dat ze denken dat de singels eigendom zijn van degene op wiens perceel de                
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singels staan. Dat wil echter niet zeggen dat men er unaniem over eens is dat de eigenaars ook                  
verantwoordelijk zijn over de singels. De meesten vinden dat de verantwoordelijkheid gedeeld zou             
moeten (kunnen) worden met andere organisaties, onder andere de gemeente en           
Staatsbosbeheer, mede omdat iedereen ervan kan (en moet kunnen) meeprofiteren. Dit geldt            
zowel voor Midwolde als Lutjegast. 
 
Behoud singels 
Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat de singels behouden moeten worden. Dat geldt ook                
voor de geïnterviewde agrariërs die aangeven ook last te ondervinden van de singels bij de               
bedrijfsvoering. Dat ze horen bij de streek wordt het meest genoemd, hiernaast zijn ook de               
natuurwaarden en de beslotenheid belangrijke redenen. Wel signaleren met name de           
geïnterviewden uit de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs dat ze op de lange termijn           
problemen ondervinden met betrekking tot het behoud van de singels. Zo is de subsidiegestuurde,              
financiële prikkel onvoldoende kostendekkend en bovendien niet erg duurzaam, daar de           
subsidiekraan dichtgedraaid kan worden. In Lutjegast zijn de zorgen hieromtrent lichtelijk groter            
dan in Midwolde en omstreken. 
 
Singelherstel 
Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat ze er voorstander van zijn dat verdwenen singels              
hersteld worden. De helft van de geïnterviewden geeft aan dat herstel van de singels dient te                
gebeuren daar waar ze ooit hebben gestaan, waarbij een aantal geïnterviewden ook expliciet             
aangeeft dat het historisch moet kloppen. De andere helft maakt het niet uit waar de singels                
worden hersteld, zolang er maar singels bijkomen. 
 
Singelbeheer 
De geïnterviewden zijn het er unaniem over eens dat beheer van de singels nodig is om ze te                  
kunnen behouden. Dat hiervoor gekapt moet worden, zien ook de burgers/recreanten niet als een              
probleem. Het hoort nu eenmaal bij de singels. Ook is men het er (bijna unaniem) over eens dat                  
kleinschalig beheer, waarbij de singels jaarlijks worden nagelopen en overstaanders worden           
gekapt indien nodig, absoluut de voorkeur heeft boven cyclisch beheer waarbij alle overstaanders             
in één keer worden teruggesnoeid. Het grootschalige beheer neemt echter sterk toe. De meeste              
geïnterviewden ervaren dit als een slechte ontwikkeling. Wel lijkt het kleinschalige beheer op             
bedrijfsniveau moeilijk te combineren te zijn met grootschalige agrarische activiteiten. Dit is een             
punt van zorg, met name onder de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs. 
 
Bekendheid van de organisaties 
De gemeente en Staatsbosbeheer, maar ook Landschapsbeheer Groningen en Groninger          
Landschap komen in het onderzoek naar voren als relatief zichtbare organisaties die zich             
bezighouden met singelbeheer. Kleinere organisaties, zoals Boer en Natuur (Midwolde), De           
Dotterbloem en De Eendracht (Lutjegast), lijken meer lokaal gebonden te zijn en worden op de               
ene locatie wel genoemd en op de andere niet. Opvallend is dat – met uitzondering van de                 
doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs - de Gebiedscoöperatie Westerkwartier niet wordt        
genoemd. 

5.1.4 Participatie  
 
Lidmaatschap organisaties 
In Midwolde zijn meer van de geïnterviewden lid van organisaties die een bijdrage leveren aan               
natuur- of singelbehoud dan in Lutjegast. Ook de beroepsgerelateerde/agrarische geïnterviewden          
zijn vaak lid van een dergelijke organisatie. Weinig mensen zijn rechtstreeks benaderd om lid te               
worden. Vooral onder de doelgroep burgers is het nogal eens verwarrend dat er meerdere              
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organisaties actief zijn. De Gebiedscoöperatie kan de rol van één overkoepelende organisatie            
nemen en de communicatie  vergemakkelijken.  
 
Van de geïnterviewden die geen lid zijn van een dergelijke organisatie kan ongeveer de helft bij                
een bekende navraag doen die wel lid is van zo’n organisatie. Anderen zouden navraag doen bij de                 
gemeente, Staatsbosbeheer of op internet zoeken.  
 
Enkele geïnterviewden gaven aan als vrijwilliger te willen helpen of een in de vorm van een                
donatie te willen bijdragen. Hiervoor hoeven de meesten geen tegenprestatie. Een wandeling met             
koffie en thee of een gezellige dag organiseren voor de vrijwilligers werd wel als mogelijke               
tegenprestatie genoemd. Vanuit de beroepsgelateerde/agrarische doelgroep is aangegeven dat         
vrijwilligers inzetten bij het beheer bijdraagt aan het draagvlak voor de houtsingels en de              
volksgezondheid, maar geen structurele oplossing is voor het beheer van de singels. 
 
Ideeën om mensen meer te betrekken 
In Lutjegast zijn vooral ideeën om mensen te betrekken op het vlak van PR, jeugdeducatie,               
inzetten werklozen en korte excursies. In Midwolde ziet men meer in actief mensen benaderen.              
De dorpsvereniging kan op diverse manieren ingezet worden. Ook zijn diverse actieve            
beheerdagen genoemd. Opvallend is dat bij de reacties uit Lutjegast vooral het vergroten van              
de kennis van het landschap en educatie van kinderen en jongeren genoemd zijn. 
 
Om agrariërs te motiveren zijn financiële middelen, het verbeteren van de communicatie tussen             
organisaties en agrariërs en het organiseren van een houtsingelkampioenschap genoemd.  
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5.2 Aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van de interviews kan een aantal aanbevelingen worden gedaan. Deze               
aanbevelingen worden hieronder per deelonderwerp beschreven. 
 

5.2.1 Kennis en beleving van het singellandschap 
 
Op het gebied van kennis en beleving van het singellandschap lijkt de Gebiedscoöperatie een              
aantal opgaven te hebben. Zo weten lang niet alle mensen de logica van de singels op de                 
zandgronden te benoemen en hier op aansluitend is de begrenzing van het gebied ook geen               
duidelijk gegeven bij de geïnterviewden personen. Wat betreft de beleving moet de focus van de               
Gebiedscoöperatie voornamelijk komen te liggen op actief herstel. Zeer veel mensen spreken uit             
dat ze het gebied steeds opener vinden worden en hier en daar singels missen. Daar komt bij dat                  
er nergens wordt genoemd dat deze achteruitgang al is gestopt. Hier liggen kansen voor de               
coörporatie, waarbij wel in het achterhoofd moet worden gehouden dat in dit onderzoek zeer              
verschillend is gereageerd op hoe men vindt dat een singel eruit hoort te zien. Het ontbreken van                 
een eenduidig beeld biedt wellicht mogelijkheden voor de coörporatie, waarbij wel sterk moet             
worden gelet op het voorkomen van generalisatie omdat de diversiteit binnen de singels zelf juist               
wél wordt gewaardeerd. 
 

5.2.2 Beheer 
 
Eigendomssituatie 
In de huidige situatie gaat men er relatief vaak vanuit dat de singels ‘gemeengoed’ zijn en er een                  
gedeelde verantwoordelijkheid bestaat of dat deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan          
organisaties als de gemeente of Staatsbosbeheer. Vanwege het grote draagvlak bij de burgers zou              
er wellicht meer gepleit kunnen worden voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor de singels.             
Hierbij mag echter niet voorbij gegaan worden aan de werkelijke eigendomssituatie. De eigenaars             
die wij gesproken hebben, zouden de verantwoordelijkheid wel willen delen, maar niet onder de              
huidige voorwaarden (zoals het niet mogen houden van het gekapte hout of het cyclische beheer).               
In gesprek met singeleigenaars kan wellicht een beter model voor gedeelde verantwoordelijkheid            
worden opgezet, waarin meer inspraak is voor de eigenaar. 
 
Behoud singels 
Er zou gezocht moeten worden naar een duurzamere oplossing om de singels te behouden. De               
eigenaars zouden eerlijker gecompenseerd kunnen worden voor het verlies aan inkomsten (oa.            
door schaduw). Nu is e.e.a. sterk gebonden aan voorwaarden en die zijn niet onderhandelbaar of               
flexibel. De eigenaars van de singels beheren deze over het algemeen alleen nog voor het               
‘gemeengoed’, omdat ze horen bij de streek en niet vanuit eigen belang of winstoogmerk. Een               
eerlijke, langdurige compensatieregeling waar de eigenaar – niet alleen nu, maar ook in de              
toekomst - op kan rekenen, wordt dan ook als niet meer dan terecht beschouwd. 
 
Herstel singels 
Het contrast tussen de open laagtes en besloten singelstructuren op de hogere gasten moet intact               
blijven. Dit is grotendeels ook waar de geïnterviewden op doelen als ze aangeven dat singels               
alleen mogen worden hersteld waar ze vanuit de cultuurhistorie voorkwamen. Voor een goede             
agrarische bedrijfsvoering kan het soms noodzakelijk zijn om singels te verwijderen. Een            
voorwaarde zou dan zijn dat deze elders (op de gasten) worden gecompenseerd. Enkele             
geïnterviewden geven aan dat dit compenseren ook zou mogen worden benut om lelijke             
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nieuwbouw of bedrijventerreinen aan het zicht te onttrekken. Het besloten karakter van het             
houtsingellandschap moet echter bewaard blijven, zodat er ook bij het verwijderen van singels             
geen open gebieden mogen ontstaan. Het verwijderen en compenseren kan dus nooit op grote              
schaal plaatsvinden. 
 
Beheer singels 
Er lijkt, zowel bij burgers als bij de doelgroep beroepsgerelateerd/agrariërs een zeer duidelijke             
voorkeur te zijn voor beheer op bedrijfsniveau, kleinschalig, waarbij de singels jaarlijks worden             
gecontroleerd in plaats van het grootschalige, cyclische beheer dat nu op steeds meer locaties              
wordt toegepast. Het kleinschalige beheer past beter binnen het cultuurhistorische beheer, maar            
ook bij het streven naar maximale biodiversiteit, omdat het onderhoud veel meer gefaseerd wordt              
toegepast en er daardoor geen abrupte veranderingen plaatsvinden. Het zal daardoor makkelijker            
kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld door Brussel.  
 
Aan dit kleinschalige beheer kleven ook nadelen. Omdat kleinschalig beheer op bedrijfsniveau niet             
op een grootschalige, kosten besparende wijze kan worden georganiseerd, is het aannemelijk dat             
dit kleinschalige beheer kostbaarder uitpakt, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. Het               
kleinschalige beheer kan juist ook leiden tot een kostenbesparing, doordat er geen achterstallig             
onderhoud optreedt en de daarmee gepaard gaande schade. Dit aspect zou verder onderzocht             
moeten worden. Ook is een kleinschalige beheervorm minder makkelijk rendabel te maken in             
combinatie met de wens om de houtoogst in te zetten als biobrandstof. Daarvoor is namelijk een                
flinke oogst nodig. 
 
Een ander punt van zorg is dat een groot deel van de agrariërs inmiddels een dusdanig                
grootschalige bedrijfsvoering hebben, dat het beheren van de singels op bedrijfsniveau echt niet             
meer in te passen is binnen de huidige bedrijfsvoering. De ingeslagen weg van het grootschalige               
beheer lijkt voor de gebieden waar grootschalige, agrarische activiteiten plaatsvinden haast           
onomkeerbaar. Om het kleinschalige landschap te behouden, is het daarom raadzaam om nog             
sterker in te zetten op het behoud van de ‘kleine boer’. De kleine boer lijkt goed in staat om de                    
singels op bedrijfsniveau te kunnen beheren, maar heeft moeite om op bedrijfseconomische            
gronden het hoofd boven water te houden. Een eerlijke, duurzame compensatie voor het beheer              
kan daarbij helpen. 
 
In het kader van de wens om met ingang van 2016 een passende regeling te ontwikkelen voor                 
collectief landschapsonderhoud zou meer gekeken moeten worden naar hoe dit geïntegreerd kan            
worden met een kleinschalige beheervorm (op bedrijfsniveau). Ook binnen een collectieve opzet            
moet het mogelijk kunnen zijn om, in plaats van het grootschalige, cyclische beheer, een              
kleinschalige vorm te handhaven. Het is bovendien niet ondenkbaar dat juist een kleinschalige             
beheervorm zich goed leent om uit te voeren met groepen vrijwilligers of kleinere organisaties,              
juist ook omdat er fijnmaziger en met kleiner materieel beheerd dient te worden. Dit maakt dat                
het beheer minder snel hoeft te worden overgelaten aan grotere (commerciële) partijen. 
 
Een advies is wel om bij de ontwikkeling van een passende regeling voor het collectief               
landschapsonderhoud een panel, bestaande uit een aantal houtsingeleigenaars, te betrekken.          
Hiermee kan voorkomen worden dat een nieuwe regeling (opnieuw) te bureaucratisch is en niet              
aansluit bij de ideeën van de eigenaars. Vermoedelijk moet er wel rekening mee gehouden              
worden dat het misschien niet mogelijk zal zijn om één regeling te treffen voor alle situaties. Een                 
bepaalde mate van flexibiliteit is wel wenselijk. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat er              
een aparte regeling komt voor agrariërs, waarbij de eigen agrarische activiteiten een dermate             
grote schaal hebben dat ze het beheer en de verantwoordelijkheid van de singels liefst helemaal               
willen overdragen. Kleinere agrariërs wensen daarentegen een regeling met meer vrijheden om            
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het beheer van de singels zelf vorm te geven. Hier is in sommige gevallen de eerder genoemde,                 
geldelijke compensatie meer op zijn plek.  
 
 
Bekendheid/zichtbaarheid organisaties 
Voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier lijkt er een echte opgave te liggen om zichzelf ook bij               
het grotere publiek zichtbaarder te maken. Deze partij zou bij uitstek de rol op zich kunnen nemen                 
van dé overkoepelende organisatie die zich inzet voor behoud van de singelstructuur van het ZWK.               
Dit schept duidelijkheid en zorgt voor een sterk communicatiekanaal. Nu lijkt het erop dat de vele                
verschillende organisaties die zich profileren sterk overlappend zijn. De Gebiedscoöperatie zou           
wellicht de krachten van de verschillende organisaties (groot én klein) kunnen bundelen en             
uitdragen. 
 

5.2.3 Participatie 
 
Vindbaarheid informatie 
Wat duidelijk uit de interviews naar voren is gekomen, is dat door het grote aantal organisaties dat 

actief is in het gebied, bewoners soms niet weten welke organisatie wat doet. Vooral onder de 

doelgroep burgers kwam naar voren dat het verwarrend is dat er meerdere organisaties actief zijn. 

Hoewel de meeste geïnterviewden dit niet als erg problematisch ervaren - de dorpen zijn immers 

klein en de lijntjes altijd wel kort - kan er toch werk van gemaakt worden om de drempel te 

verlagen. De Gebiedscoöperatie kan de rol van één overkoepelende organisatie nemen en de 

communicatie  vergemakkelijken. Een aantal geïnterviewden gaf aan op internet op zoek te zullen 

gaan of bij de gemeente te informeren, wanneer zij zich zouden willen melden voor participatie in 

het beheer van de singels. Het is dus aan te bevelen dat deze informatie bij de gemeente en via 

zoekmachines op internet makkelijk te vinden is. 

 
Ideeën om mensen meer te betrekken 
Er zijn diverse ideeën genoemd om meer mensen te betrekken bij het singelbeheer. We noemen               
de meest kansrijke. 
 

1. De dorpsvereniging als kanaal 
In beide dorpen lijkt de dorpsvereniging sterk geworteld te zijn in het dorpsleven. De              
dorpsverenigingen hebben een groot bereik binnen de gemeenschap. In Midwolde is dit            
meerdere malen aangegeven, in Lutjegast iets minder, maar ook daar blijkt uit de             
gesprekken die we voerden dat de dorpsvereniging erg belangrijk is. Bij het inzetten van              
de dorpsvereniging is het van belang de bestuursleden/meest actieve leden te overtuigen            
van het behoud van dit type landschap, dan is er veel mogelijk. Wanneer de              
dorpsvereniging inwoners actief gaat benaderen zal er veel meer animo zijn om bij te              
dragen. De dorpsvereniging is financieel draagkrachtig en actief. Dat is een ideale            
combinatie. Via de website van de dorpsvereniging of het ‘gele boekje’ (het dorpskrantje)             
kan de lokale bevolking gemakkelijk en low budget bereikt worden. 

2. Educatie 
Educatie heeft een dubbel doel. Het vergroten van de kennis van het landschap via              
educatie dient zowel om mensen meer betrokken te maken bij het landschap, maar levert              
tevens een uitstekende PR op. Er zijn diverse mogelijkheden. Denk aan (natuur)excursies,            
gericht op volwassenen, maar zeker ook aan projecten gericht op (school)kinderen en            
jongeren. Door kinderen en jongeren te betrekken, betrek je vaak automatisch ook de             
ouders. Onder andere, omdat deze als begeleider mee moeten, maar ook omdat kinderen             
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het enthousiasme voor de natuur en het landschap makkelijk kunnen overbrengen. Een            
project dat genoemd is is bijvoorbeeld ‘Speelwerd’, waarbij geprobeerd wordt kinderen           
warm te maken voor de geschiedenis van het wierdenlandschap. 

3. Activiteiten 
Het organiseren van activiteiten heeft als doel mensen bekend te maken met het             
singellandschap en het beheer. De activiteiten die genoemd zijn: Meedoen met de            
Nederlandse Doedag, mensen laten meehelpen op zaagdagen en andere actieve          
beheerdagen of bijvoorbeeld het organiseren van een houtsingelkampioenschap. Ook kan          
wellicht aansluiting gezocht worden bij activiteiten die door de dorpen zelf georganiseerd            
worden en een breed publiek trekken. Zo is de Abel Tasman Struuntocht voor zowel de               
lokale bevolking als mensen van buiten de streek een erg populaire activiteit waar jaarlijks              
4500 wandelaars aan deelnemen. Het coulissenlandschap en de vele struinpaden vormen           
daarbij het decor van deze wandeling. Erom heen worden veel randactiviteiten           
georganiseerd, zowel gericht op kinderen als volwassenen. Deze activiteit lijkt een           
uitgelezen kans om zichtbaar aanwezig te zijn en aandacht voor het singelbeheer te             
vragen.  

4. Communicatie en samenwerking met eigenaren 
Om ook de particuliere eigenaren van de singels zelf, met name de agrariërs, meer te               
betrekken bij het (collectieve) singelbeheer is een betere samenwerking nodig tussen de            
verschillende organisaties en moet er ingezet worden op een betere communicatie tussen            
de verschillende partijen. Ook is het van belang dat er een eerlijke, financiële compensatie              
geboden wordt voor het verlies aan inkomen, onder meer door schaduwwerking. De            
eigenaren die wij gesproken hebben, gaven in meer of mindere mate aan dat ze open               
staan voor (andere) vormen van participatie, mits dit gepaard gaat met een eerlijke             
verdeling van de lasten en baten. In de huidige situatie is het zo dat de eigenaar de lasten                  
draagt, zeker omdat de baten bij lange na niet voldoende zijn om de kosten te dekken. In                 
samenspraak met een panel van eigenaars, zoals eerder genoemd in paragraaf 5.2.2, kan             
gezocht worden naar een betere participatievorm. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Vragenlijst bij interviews 

 
Inleiding 
  

Wie zijn wij en wat komen wij doen? 
Achtergrond geven van het onderzoek, opdrachtgever. 

  
Achtergrond informatie over de geïnterviewde persoon 
  

1. Hoe lang woont u al in dit gebied? 
2. In hoeverre is het landschap een belangrijke factor om hier te wonen? 
3. Hoe vaak bezoekt u het buitengebied?/ Hoe vaak heeft u het buitengebied in de afgelopen 

maand bezocht? 
  
A - Kennis van de omgeving, karakter van het landschap van het Westerkwartier 
  

1. Welk deel van de omgeving kent u? 
2. Hoe wordt het landschap gebruikt en door wie? 
3. Hoe gebruikt u dit landschap zelf? 
4. Als u in de omgeving recreëert, waar recreëert u dan en hoe? 
5. Hoe zou u het landschap omschrijven aan iemand die het gebied niet kent (bv. uit het 

buitenland)? 
6. Wat vindt u dat er karakteristiek is aan dit landschap? 
7. Wat vindt u waardevol aan dit landschap? 
8. Zijn er nog plekken waar u bijzonder aan hecht en zo ja, waarom? 
9. Welke plek (deelgebied) zou u anderen aanraden te bezoeken en waarom? 
10. Kunt u dingen noemen in dit landschap die al heel oud zijn? 
11. Bestaat dit landschap dankzij of ondanks de boer en waarom? 
12. Waar komt natuur voor, hoe ziet het er daar uit en hoe vindt u dat? 
13. Vindt u het hier meer natuur of meer een cultuur/agrarisch/boerenlandschap 
14. Komen er belangrijke historische/oude elementen voor in het landschap? Welke? Waar? 
15. Welke elementen passen goed in dit landschap en welke vindt u niet passend? 

  
B - Specifiek singellandschap en buitengebied 
  

1. Bent u bekend met de benaming (hout)singellandschap? 
2. Wat is een singellandschap volgens u? 
3. In hoeverre is in uw omgeving sprake van een singellandschap? 
4. Tot waar loopt volgens u het singellandschap? 
5. Is de begrenzing van het singellandschap duidelijk? 
6. Komen de singels voor op specifieke plekken of kunnen ze overal in het landschap 

voorkomen? Kortom: Zit er een zekere logica in de plek van de singels en zo ja, welke 
logica is dit? 

7. Hoe ziet volgens u een (hout)singel in dit landschap eruit of hoe zou deze eruit moeten 
zien? (zie ook referentiebeelden bijlage 2.) 

8. Heeft dit singelandschap een persoonlijke betekenis voor u? 
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9. Zo ja, wat is deze betekenis? 
10. Zijn er, in de periode dat u hier woont, veranderingen opgetreden met betrekking tot het 

singellandschap? Is het bijvoorbeeld opener of dichter geworden of zijn er dingen 
bijgekomen of juist verdwenen? 

11. Ervaart u deze veranderingen als positief of negatief en waarom? 
  
C - Beheer & participatie 
  

1. Van wie zijn de singels volgens u? 
2. Vindt u het belangrijk dat de singels behouden blijven/of juist niet en waarom? 
3. Hoe belangrijk vindt u het dat de singels hersteld worden op plekken waar ze hebben 

gestaan, maar zijn verdwenen? 
4. Hoe vindt u dat de singels beheerd moeten worden? 
5. Wie beheren de singels op dit moment? 
6. Welke organisaties kent u die zich bezig houden met natuur- of singelbeheer in uw 

omgeving? 
7. Bent u lid van zo’n organisatie die zich actief inzet voor natuur- of singelbeheer in deze 

omgeving en zo ja welke? 
8. Bent u wel eens benaderd door zo’n organisatie of kent u mensen die zich daarvoor 

inzetten? 
9. Vindt u het verwarrend dat er in uw omgeving meerdere organisaties bezig zijn met 

herstel en beheer van natuur- en cultuurlandschap? 
10. Waar kunt u zich melden als u zelf bij zou willen dragen aan het beheer van het natuur- of 

agrarisch landschap of als u hier informatie over zou willen inwinnen? 
11. Alleen vragen aan burgers: Hoe zou u - op welke manier dan ook - willen bijdragen aan de 

instandhouding van het singellandschap? 
12. (Alleen vragen aan burgers:) Wat zou u hiervoor terug willen? 
13. (Indien aangegeven:) U heeft eerder aangegeven dat u een duidelijk onderscheid maakt 

tussen natuur en het agrarische landschap. In welk opzicht verschillen deze van elkaar? 
Vindt u het één waardevoller dan het andere? 
Denkt u dat de organisaties die zich inzetten voor het beheer van natuurgebieden 
(Nienoord/de Baak) zich ook inzetten voor het behoud van desingels? Waarom wel/niet? 

14. Welke ideeën heeft u hoe burgers meer betrokken zouden kunnen worden bij het beheer 
en de instandhouding van het singellandschap? 
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Bijlage 2 - Referentiebeelden houtsingels  
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Bijlage 3 - Interview met A, omgeving Midwolde 
  
Kennis van de omgeving 
De geïnterviewde is bekend in de omgeving ten noord/noordoosten van Leek (met geel             
aangegeven op de bijgevoegde kaart). A geeft aan dat het landschap voornamelijk gebruikt wordt              
voor de boerenbedrijfsvoering. Daarnaast wordt er gerecreëerd in de vorm van fietsen, auto en              
motorrijden. Ook wordt het landschap veel gebruikt door forensen om naar hun werk te gaan. Zelf                
gebruikt de geïnterviewde het landschap voor het bedrijfsvoering, natuurrealisatie en recreatie in            
de vorm van fietsen (dit laatste is met rood aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 De geïnterviewde omschrijft het landschap als een overgangsgebied van coulissen naar           
open gebied. Karakteristiek vindt A de singels, en de zichtbaarheid van de verschillende             
grondsoorten in het landschap die zich uiten door de begroeiing. Het totale plaatje van het               
overgangsgebied vindt A het meest waardevol aan dit landschap. A hecht de meeste waarde aan               
het stukje natuurland dat zijzelf in beheer hebben, wat onderdeel uitmaakt van de ecologische              
hoofdstructuur (EHS). De geïnterviewde raadt een aantal locaties aan om te bezoeken: landgoed             
Nienoord, een aantal fietsroutes, en de omgeving van Niebert/Nuis (deze locaties zijn met groen              
aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 De geïnterviewde heeft een aantal dingen in het landschap genoemd die heel oud zijn. A               
noemde het Dwarsdiep, het Oude Diep/de Oude Riet, de inversierug, de petgaten en het              
Leekstermeer. De belangrijkste historische elementen vindt A de petgaten, de inversierug, de            
Oude Riet en de coulissen. A geeft de agrarische landen aan als elementen die goed in het                 
landschap passen, omdat het hier om een overgangszone gaat waar ook de coulissen bij horen. A                
geeft aan dat het landschap mede is ontstaan dankzij de boer. De boer heeft het landschap                
ontgonnen en het land gebruiksklaar gemaakt. Vroeger was er volgens A veel meer akkerbouw, nu               
is het voornamelijk in gebruik als weide, en in het verleden waren er heel veel keuterboertjes. 
 De geïnterviewde vindt dat in het gebied zowel natuur als cultuurland voorkomt. Het             
coulissenlandschap kent wel een agrarische hoofdstructuur. Op de vraag of de geïnterviewde het             
landschap ook als natuur beschouwt geeft A als antwoord dat A het grootste deel van het                
omringende land als natuur ziet, niet alleen bepaalde delen. Ook het reguliere boerenland             
behoort tot natuur. Vooral bij Niebert zijn veel coulissen te vinden. Wat betreft agrarisch gebruik               
levert het échte natuurgebied (EHS) wel beperkingen op. 
  
Specifiek singellandschap en buitengebied 
De geïnterviewde geeft aan bekend te zijn met het begrip (hout)singel- of coulissenlandschap. A              
omschrijft dit als percelen omringd door rijen bomen, dit hoeft niet aan alle zijden te zijn. Er zijn                  
mooie dichte houtsingels maar ook minder goede. De geïnterviewde geeft aan dat het mooiste is               
als er variatie in de boomsoorten zit en er veel biodiversiteit is. In dit gebied varieert de gaafheid                  
van het singellandschap. De begrenzing van het singellandschap vindt de geïnterviewde wel            
duidelijk (het singellandschap is met bruin aangegeven in de bijgevoegde kaart). 
 Volgens de geïnterviewde ziet het ideale coulisselandschap eruit als tekening 2 (zie bijlage             
2). Dit is ook het streven bij het binnenhalen van een subsidie. Tekening 1 komt meer overeen met                  
een gewone bomenrij en tekening 4 is waar zij zelf naar streven. Het gras in de schaduw van de                   
coulissen groeit namelijk slechter en stinkt waardoor de koeien het niet willen eten. 
 De plek van de coulissen in het landschap komt volgens de geïnterviewde overeen met de               
grootte van het bedrijf. In het verleden waren er veel meer keuterboertjes in het              
coulisselandschap. De keuterboertjes hebben de singels gebruikt om het vee binnen te houden en              
voor hakhout. De grotere boeren met veel land halen tegenwoordig eerder coulissen weg. Sinds              
1970 is er volgens de geïnterviewde veel van dit landschap verdwenen. A heeft daar een gemengd                
gevoel bij. Op sommige plekken is het jammer dat de coulissen zijn verdwenen of dunner zijn                
geworden. Bijvoorbeeld op de huidige industriegebieden, waar hele mooie houtsingels stonden.           
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Voordat het industrie was, mocht van de gemeente aan de singels bijna geen onderhoud worden               
verricht. Sinds de aanleg van de industriegebieden zijn alle singels verdwenen. De bedrijven             
moeten in het zicht staan. Dit vindt de geïnterviewde jammer. Het singellandschap beschouwt A              
als het landschap waardoor A het gevoel krijgt weer thuis te zijn. Vanaf Marum krijgt A het gevoel                  
dat A ‘thuis’ is. “Voor mijn gevoel hoort het [coulisselandschap] bij de inrichting van het               
landschap.” 
  
Beheer en participatie 
Volgens de geïnterviewde zijn de singels eigendom van de grondeigenaren. Een aantal singels zijn              
ook van de gemeente. A weet niet zeker of Staatsbosbeheer ook hier en daar een singel beheert. 
 De geïnterviewde geeft aan het erg mooi te vinden als de singels hersteld zouden worden               
op de plekken waar deze hebben gestaan, maar nu zijn verdwenen. De singels horen toch bij het                 
landschap. Ter versterking van dit beeld wil A via Levend Landschap ook singels aanplanten op A’s                
eigen terrein. De landeigenaren zouden volgens de geïnterviewde zelf aan beheer mogen doen als              
zij dat zouden willen. Levend Landschap heeft geld gekregen om het beheer uit te voeren, maar de                 
boer mag dan het hout wat van de eigen percelen komt niet houden. Met dit laatste is de                  
geïnterviewde het niet eens. A vindt dat de boeren zelf het hout mogen houden. 
 Zelf krijgen de geïnterviewde en diens partner geen subsidie voor het onderhoud aan de              
singels. Ze kunnen zelf het onderhoud plegen. Overstaanders worden af en toe gekapt, zodat de               
overige bomen beter door kunnen groeien. Subsidie is hiervoor niet nodig geeft A aan. “Het hoort                
bij ons gebied en we hebben zelf de mankracht.” 
 Organisaties die zich bezighouden met natuur- of singelbeheer in de omgeving zijn volgens             
de geïnterviewde: Het Gronings landschap, Landschapsbeheer, ANV Boer en Natuur ZWK (hieruit            
voort komt Stichting Landwerk) en Staatsbosbeheer. De singels worden beheerd door           
grondeigenaren, Landschapsbeheer, stichting Landwerk voor Levend Landschap en soms door          
hoveniers. De geïnterviewde geeft aan lid te zijn van één van de verschillende organisaties. Voor               
anderen zou het verwarrend kunnen zijn dat er zo veel organisaties bezig zijn met natuur- en                
cultuurlandschap in de omgeving. Zelf zit de geïnterviewde er midden in, waardoor het voor A wel                
duidelijk is. A denkt dat velen niet weten waar zij zich zouden kunnen melden als zij iets willen                  
bijdragen. Bij stichting Landwerk is het wel mogelijk om bij te dragen aan het singelonderhoud,               
maar dat is meer voor de leden. Voor particulieren is het wel mogelijk om als vrijwilliger mee te                  
werken aan het beheer van de singels bij Landschapsbeheer Groningen. A vraagt zich echter af in                
hoeverre dit bekend is. 
 De geïnterviewde denkt dat voornamelijk met PR de burgers meer te betrekken zijn bij het               
landschap en dat op die manier meer begrip te kweken is. Bij velen is er een gebrek aan kennis                   
over wat een houtsingel precies is. 
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Bijlage 4 - Interview met B, omgeving Midwolde 
 
Kennis van de omgeving 
Voor B is het landschap weldegelijk een belangrijke factor om hier te wonen. Niet alleen vanwege                
het beroep als melkveehouder maar ook vanwege de afwisseling die het landschap van Midwolde              
biedt. B benadrukt dat ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal het woongenot hoger is, terwijl               
het boeren ten noorden van het kanaal beter is. 

B is een fervent gebruiker van het buitengebied, met name op de racefiets. “Ik cross het                
hele gebied door op de fiets. Maar ook in Duitsland, tot aan de Elbe.” 

B geeft aan dat de belevingswereld zich voornamelijk verhoudt tot het dorp Midwolde. Dit              
gebied bestaat volgens B voor de helft uit natuur- en voor de helft uit cultuurlandschap. Daarbij                
geeft B ook aan dat er veel sprake is van import en het totaal aantal boeren per dorp is                   
teruggelopen tot 2-4. 

B beschrijft het landschap ter plaatse als kleinschalig, misschien zelfs een beetje Drents. Zo              
wordt de provinciegrens met Drenthe niet als grens ervaren, die van Friesland wel. “Wij beleven               
de provinciegrens met Drenthe niet, maar die met Friesland wel. Zand en kleigrens: de mentaliteit               
verschilt.” B acht de houtsingels als zijnde karakteristiek voor het landschap en geeft aan dat deze                
ook de variatie ten goede komen. Daarnaast betrekt B de mentaliteit van de bewoners bij het                
landschap en hecht B veel waarde aan een gebied als de Midwolder Petten.  

Op de vraag wat er in de omgeving allemaal als ‘oud’ kan worden ervaren spreekt B over                 
de glooiingen in het landschap, maar ook over de veldkeien en de zo goed als verdwenen dubbele                 
grachtengordel rondom de boerderijen, die B nog wel haarfijn aan weet te wijzen. 

Het landschap van Midwolde bestond volgens B vroeger dankzij de boer, maar            
tegenwoordig ondanks de boer. Het uitblijven van ruilverkaveling draagt hieraan bij, de aanleg van              
de snelweg A7 doet hieraan af. 
 
Specifieke houtsingellandschap 
B is goed bekend met de benaming voor housingels en heeft er hier ook zelf wat van in beheer. B                    
heeft een heldere visie wat betreft het aanzicht van een singel: “Niet hier en daar een boom.                 
Pakweg 60-70 op de honderd meter. Uiteraard met onderbegroeiing”. B schetst Midwolde als een              
stereotype voor het houtsingellandschap en merkt daarbij op dat dit naar persoonlijk idee niet              
goed genoeg beschermd wordt. Volgens B verdwijnen de singels bij het verdwijnen van het              
beheer. 

B geeft aan dat er de afgelopen tijd wel dingen veranderd zijn t.a.v. het              
houtsingellandschap. B geeft aan dat voornamelijk voor boeren het een doorn in het ook kan zijn.                
Als burger zijnde vindt B de veranderingen goed, als melkveehouder in economische zin wat              
minder. B geeft hierbij aan dat de boeren voornamelijk degene zijn die hierover klagen en dat de                 
overheid (gemeente) wat B betreft geen blaam treft. 
 
Beheer en participatie 
Volgens B zijn de singels van de landeigenaar. B vindt het belangrijk voor het karakter van de                 
streek dat deze behouden blijven. Daarnaast ook vanuit het belang voor natuur. Daarom vindt B               
het ook belangrijk dat singels worden hersteld op plekken waar deze hebben gestaan. B geeft aan                
dat B wel wil helpen met het beheren van de singels, maar dat B sterk belang hecht aan het feit                    
dat dit gezamenlijk gebeurt (Gebiedscoöperatie). 

B is zelf lid van de Gebiedscoöperatie en geeft te kennen dat ook de Gemeente               
Westerkwartier en Staatsbosbeheer zich bezig houden met de houtsingels. Daarnaast kent B ook             
de mensen die ermee bezig zijn en weet B waar aan te kloppen voor meer informatie of het                  
aanbieden van hulp: “Die wonen hier om de hoek”. 
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B geeft aan dat het onderscheid tussen natuurlijk landschap en agrarisch landschap een             
ongelofelijk groot verschil is. Natuur levert niks op, agrarische grond wel. Natuur heeft wel andere               
waarden zoals verschillende soorten planten en bomen. B geeft hierbij ook aan dat het lastig               
werken is met de intenties van de verschillende partijen m.b.t. houtsingels. De bedoelingen zijn              
vaak goed maar de praktijk is lastig. De communicatie met de boeren ervaart B als slecht. Geld is                  
voor boeren de motivatie, verlies van vierkante meters het gevolg. 

Tot slot denkt B aan bijvoorbeeld een houtsingelkampioenschap voor de regio om zo meer              
aandacht te vragen voor de singels en de mensen er meer bij te betrekken. B ziet weinig in                  
informatieve knuffelzaterdagen. 
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Bijlage 5 - Interview met C, D en E - omgeving Lutjegast 
 
Kennis van de omgeving 
C kent eigenlijk de hele omgeving (dit is met geel aangegeven op de bijgevoegde kaart). C loopt                 
hele tochten en geeft aan daarmee het gebied snel te hebben leren kennen. Het gebied wordt het                 
meest voor landbouw gebruikt. Naast landbouw is er ook veel natuur en toerisme. Toerisme              
vooral in de vorm van wandelgebied (bijvoorbeeld de nieuw aangelegde Abel Tasmanroute) en er              
is één kleine camping. Verder heb je hier met Hemelvaart altijd een fietstocht. Zelf wandelt C bij                 
Harkema, Surhuisterveen, de Tocht om de Noord, rond de stad Groningen en in de omgeving van                
Zuidhorn. Hier in de buurt loopt C vaak het rondje om Strobos en bij Niekerk. Vroeger gingen ze                  
ook wel vaak even naar Roden en zo nu en dan ook wel naar Aduard, dus ongeveer vijftien                  
kilometer rondom Lutjegast. De Koninginnedagtocht is dertig kilometer. 
 Het landschap hier in de omgeving zou C beschrijven als bijvoorbeeld geen bos, met kale               
vlaktes, ruimte, maar ook weer niet zo ruim als het gebied bovenin de provincie Groningen, maar                
naast vlaktes ook wel weer boomwallen en kleine dorpjes. Heel veel weiland met koeien en               
schapen en in het gebied vind je ook petten, die nu allemaal weer zijn dichtgegooid. Vroeger                
waren de petten erg gevaarlijk, het was er moerassig, maar nu wandel je er. Het meest waardevol                 
aan dit landschap vindt C de wandelroutes die de laatste jaren op een natuurlijke manier zijn                
aangelegd. Ook de rust, de ruimte en het van Starkenborghkanaal zijn elementen in het landschap               
rond Lutjegast die C waardeert. “Hier kunnen kinderen gewoon op straat spelen”. Goede             
herinneringen heeft C aan de wandelpaden achter het dorp en vanuit haar jeugd kan C de                
weilanden daar nog goed herinneren, waar ze eigenlijk niet mochten komen en waar ze vaak               
slootje sprongen. (Deze plekken zijn met oranje aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 Plaatsen die C aan anderen zou aanraden om te bezoeken zijn (met blauw aangegeven op               
de bijgevoegde kaart) het Blote Voeten Pad (leuk om te bezoeken met kinderen), de omgeving bij                
de Kaleweg, de Abel Tasmanweg, de Molenweg en het Honderd. Vroeger was het Honderd een               
stuk land van 100x100m, dat vertelde een oude man hier uit het dorp. Nu heet het pad dus ook                   
het Honderd. Vroeger hadden ze daar een kroegje met een pondje, waarmee de goederen naar de                
overkant van het Van Starkenborghkanaal werden gebracht. 
 Wat betreft dingen in het landschap die al heel oud zijn, noemen C, D en E het Van                  
Starkenborghkanaal, de petten en de mieden, de kerk in Lutjegast en het hele kleine oude huisje                
van Hennie en Dientje. Hennie en Dientje waren heel opvallende persoonlijkheden hier in             
Lutjegast, ze hadden een klein boekwinkeltje. Dientje leeft nog, die is nu ongeveer negentig jaar.               
Verder geeft C aan als heel oud: het coulissenlandschap, de wieren en de geboorteplek van Abel                
Tasman. (de oude elementen zijn met donkerroze aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 Op de vraag of dit landschap bestaat dankzij of ondanks de boer en waarom, geven C en D.                  
D zegt “bijgedragen aan het landschap, want wat is Lutjegast nou zonder de boeren. Het is toch                 
mooi dat als je hier uitkomt dat je dan tussen de schapen en koeien uitkomt”. C geeft de nuance                   
dat de boeren hier in het landschap wel wat veranderd hebben. Bijvoorbeeld met de              
ruilverkaveling, maar ze hebben er geen hele grote vlakken van gemaakt. 
 Met bruin heeft C op de bijgevoegde kaart aangegeven waar in de omgeving natuur              
voorkomt. Dit was wel lastig want: “Het is hier eigenlijk overal natuur”. C geeft aan dat de natuur                  
overal is, waar geen bebouwing is. Maar als je de weilanden niet meerekent, dan wordt het een                 
stuk krapper. Dan denkt C aan de paden hier achter, de polder bij de Groote Gast, het Pier                  
Vlasmanpad, de Grootegastpolder en de mieden. Ook heb je hier de ijsbaan, het Abel Tasmanpad,               
en de polder Bombay. De Bombay is vooral landbouw, maar er is ook een stukje natuur. D voegt                  
nog toe: het Blote Voetenpad, de petten en bij Marum is laatst nog een heel natuurgebied                
aangelegd, de Marumer Lage, maar mevrouw en haar dochters vinden het landschap in de              
omgeving van Lutjegast vooral een agrarisch landschap. 
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 Elementen die C goed in het landschap vindt passen zijn bijvoorbeeld nieuwe boerderijen.             
Verder zouden C, D en E graag winkels willen hebben en ze zouden graag de school willen houden.                  
Elementen die C niet in het landschap vindt passen zijn bijvoorbeeld een flat of industrieterrein.               
Ook een grote weg of snelweg zou hier niet in het landschap passen. Een element dat D en E niet                    
in het landschap vinden passen is de grote loods van Oldenburger. Oldenburger is een              
landbouwreorganisatiebedrijf, dat heel groot is geworden. Het bedrijf past wel in de omgeving,             
maar de grote loods past niet zo goed in het dorp. 
  
Specifiek singellandschap en buitengebied 
C, D en E geven aan dat het begrip (hout)singel(landschap) wel een bekend begrip is, maar dat de                  
precieze betekenis een beetje uit het geheugen verdwenen is, omdat zij het nooit gebruiken.              
Volgens C geven afbeelding 1 en 4 met name weer hoe een houtsingel er uit hoort te zien (zie ook                    
tekeningen in de bijlage). Zij geeft aan dat de singels alleen voorkomen langs de oude wegen in                 
het gebied (in groen aangegeven op de bijgevoegde kaart). De begrenzing van het gebied met               
singels vindt C duidelijk. C omschrijft de logica van de plaatsing van de singels als voorkomend                
langs de oude wegen en op plekken waar mensen woonden. Op de mieden komen de singels niet                 
voor volgens C. 
 Een persoonlijke betekenis lijken de singels niet te hebben voor C, D en E. De singels staan                 
mooi langs de weg, het is alsof je dan door een groene tunnel fietst. Een wat meer bebost gebied                   
zou C nog mooier vinden. 
 Sinds C, D en E hier wonen zijn er verschillende veranderingen opgetreden in de omgeving.               
Het dorp Lutjegast is verder uitgebreid en de natuurgebieden zijn beter begaanbaar gemaakt. Aan              
de oude singels is weinig veranderd maar hier en daar zijn nieuwe boomwallen bijgekomen (bij ’t                
Honderd, in het zwart aangegeven op de bijgevoegde kaart). Met name het begaanbaar maken              
van de natuur vinden C, D en E een verrijking. Ook de toegevoegde bomenrij beschouwen zij als                 
een positieve ontwikkeling, zonder deze bomenrij is het erg kaal. 
  
Beheer en participatie 
C geeft aan dat de singels waarschijnlijk eigendom zijn van de gemeente. Staatsbosbeheer zou ook               
eigenaar kunnen zijn, aangezien zij onderhoud plegen. Langs de straten is het wel de gemeente               
die in het onderhoud voorziet zegt E. Ze zijn het er over eens dat het belangrijk is dat het                   
onderhoud goed is, als het stormt moet het niet gevaarlijk worden maar de bomen moeten wel                
hun gang kunnen blijven gaan. Ook als het onderste deel van een bomenrij dichtgroeit moet er                
gesnoeid worden. Anders wordt het onoverzichtelijk. 
 Zij geven aan dat de singels er voor zorgen dat het gebied geen kale plek wordt. Als er                  
bomen omwaaien moeten er wel nieuwe voor in de plaats komen. C geeft aan niet te weten waar                  
de singels in het verleden hebben gestaan en hoe dat er uit moet hebben gezien. 
 Op de vraag welke organisaties zicht bezighouden met natuur- of singelbeheer in uw             
omgeving antwoorden ze dat vooral Staatsbosbeheer dit doet. Ze geven aan een van de              
boswachters te kennen die zich hier mee bezig houdt. Zelf zijn ze geen lid van een                
natuurbeschermingsorganisatie. Een familielid wel. C geeft aan dat Staatsbosbeheer wel eens een            
activiteit in de omgeving organiseert. Op de markt in Grootegast of langs de weg is C wel eens                  
aangesproken of C zich in wil zetten voor een organisatie, C is echter niet rechtstreeks benaderd. 
 C, D en E geven aan niet precies te weten welke organisaties bezig zijn met het herstel en                  
beheer van natuur- en cultuurlandschap. Eerder genoemd Staatsbosbeheer is wel actief in de             
omgeving. Ook is er laatst €10.000 beschikbaar gekomen voor de aanleg van een natuurtuin. 
 C geeft aan dat ze niet weet waar ze zich zou moeten melden als zij bij zou willen dragen                   
een beheer van het landschap. C geeft aan dat ze niet zoveel tijd overheeft voor het bijdragen aan                  
de instandhouding van het singellandschap. Als C zich in zouden willen zetten zou ze wel uitvinden                
waar C zich kan melden. D zou het bij de gemeente proberen. Staatsbosbeheer kan hiervoor ook                
benaderd worden geven de C en E nog aan. Als tegenprestatie voor eventueel onderhoud zouden               
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zij willen zien dat het uitzicht er goed blijft uitzien. Een netjes dorpaanzicht. Ook zou een mooie                 
wandeling door de omgeving met koffie of thee welkom zijn, dat ze iets gezelligs organiseren. 
 Zij geven aan dat ze zowel de natuur als het agrarische in de omgeving vindt passen. Het                 
agrarische is belangrijk voor de economie, de natuur voor de ontspanning. In de omgeving wonen               
veel boeren en loonwerkers die afhankelijk zijn van het landschap. Ze geven aan dat ze de natuur                 
en het agrarische landschap even belangrijk vinden. De verhoudingen zijn in evenwicht. 

Op de vraag of zij denken dat de eerder genoemde organisaties zich ook inzetten voor het                
beheer van de singels geeft de D als antwoord dat D denkt van wel. De organisaties houden zich                  
bezig met het landschap. Zij zoeken altijd het kenmerkende van een gebied op. Dat zijn hier de                 
singels. C stemt toe. 
 D geeft aan dat je burgers betrokken kan maken als zij iets weten over het landschap. D                 
schat in dat ongeveer 1 procent van de bevolking iets weet over houtsingels. C denkt dat het                 
belangrijk is dat kinderen op de basisschool al betrokken worden bij de bomen. Op school worden                
wel al eens opruimdagen, snoeidagen en boomplantdagen georganiseerd. Bij de baak willen ze nu              
waarschijnlijk ook iets gaan organiseren, er gebeurt daar nu weinig en mensen voelen zich niet               
betrokken. Zij geven aan zelf naar de Baak te gaan als er openluchttoneel of iets muzikaals                
georganiseerd wordt. Er zijn nu ook al tochten met Staatsbosbeheer maar die duren C te lang                
omdat zij bij veel details stilstaan.  
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Bijlage 6 - Interview met F en G, omgeving Lutjegast 
 
Algemeen 
Vlak na hun trouwen hebben de geïnterviewden, F en G, kort in een ander dorp in het                 
Westerkwartier gewoond. Ze misten echter de ruimte en het landschap van de omgeving in              
Lutjegast en hebben toen bewust ervoor gekozen om naar Lutjegast te verhuizen. Boven het              
kanaal wonen is voor hen geen optie, dat is leuk om te fietsen als het windstil weer is, maar te kaal                     
om te wonen. Bij terugkomst van vakantie voelen ze zich thuis zodra ze ten noorden van Zwolle                 
zijn. 

Het hele Westerkwartier en een schil daarbuiten worden op de fiets door de             
geïnterviewden doorkruist. Geen enkel fietspad is hen onbekend. Ze fietsen 40 tot 50 km op een                
dag en daarnaast wandelt hij ook regelmatig in de omgeving. De blauwe lijn op de kaart geeft het                  
gebied aan wat het vaakst doorkruist wordt op de fiets. 

F en G vinden het leuk dat het landschap veel bomen heeft, kleinschalig is, afwisselend is                
en er veel kleine paadjes en weggetjes zijn waar gefietst kan worden. Vooral de slingerpaadjes zijn                
geliefd. De bomen die overal om de percelen staan, vooral op het zand bevalt hen goed. 

Er zijn veel plekken waar ze aan gehecht zijn. Voorbeelden zijn de paadjes bij              
Sebaldebuurster, over het Westrand, het bruggetje bij Kuzemerbalk, Staatsboerderijen bij          
Boerakker, Noordwijk, Kornhor en polder Bombay (aangegeven met groen op de kaart). Plekken             
die zijn anderen zouden aanraden zijn Peebos  en kievieten kijken in het voorjaar. 

Oude dingen in dit landschap die benoemd zijn, zijn de oude petgaten bij de              
Lutjegasterpolder (oranje op de kaart) en de oude boerderijen bij Niekerk. In het buitengebied zou               
volgens de geïnterviewden in oude boerderijstijl gebouwd moeten worden. De grote nieuwe villas             
in het buitengebied vinden zij niet passend in dit landschap. 

Overal komt natuur voor in de omgeving volgens de geïnterviewden en het landschap in              
de omgeving wordt ook als natuur gezien. Er is voor hen geen onderscheid tussen natuur en een                 
cultuurlandschap. Het landschap bestaat voor hen dankzij de boer omdat zij hebben meegewerkt             
aan de ruilverkaveling. Daardoor krijgen zij percelen die dichter bij de boerderij liggen, waardoor              
het singelbeheer makkelijker wordt. 
 
Specifiek singellandschap en buitengebied 
F en G geven aan bekend te zijn met de benaming houtsingellandschap. Hieronder verstaan zij de                
bomen rondom de percelen. Dit komt veel voor tussen Lutjegast en Niekerk (bruin aangegeven op               
de kaart). De noordgrens is het kanaal, hier begint het kleilandschap en komen geen singels voor.                
In Friesland komen weinig singels voor. Er is geen onderscheid tussen de hogere delen en de                
lagere delen in de dichtheid van de singels. 

Geïnterviewden geven beiden aan dat een houtsingel er volgens hen uitziet als nummer 4              
van de referentiebeelden. Dit is nu zo en ook in het verleden. Bij beheer van de singels zien ze er                    
tijdelijk uit als referentiebeeld 3. De totale hoeveelheid aan singels blijft volgens hen gelijk. Oude               
worden vervangen door nieuwe, maar er komen geen nieuwe singels bij. De singels ervaren zij nu                
als een beetje te kaal omdat de bomen er tussen uitgehaald zijn. Zij zien dit als een beheer wat                   
cyclisch plaatsvindt en hebben geen last van deze veranderingen. 
De singels hebben geen persoonlijke betekenis voor hen. 
 
Beheer participatie 
Geïnterviewden geven aan dat de boeren eigenaar zijn van de singels. Ze vinden het belangrijk dat                
de singels behouden blijven omdat het anders te kaal wordt en er minder vogels zijn. Het is van                  
belang dat het aantal singels per saldo gelijk blijft niet hoe en waar singels hersteld worden. 

Het beheer wordt volgens de geïnterviewden gedaan door Novatech, gemeenten en bij            
verder doorvragen blijkt dat dit ook met medewerking van Staatsbosbeheer en vrijwilligers plaats             
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vind. Er zijn geen organisaties die zich bezig houden met het singelbeheer afgezien van de               
vrijwilligers bij de Baak en het Abel Tasman pad. Dit gebeurt via de gemeente. Het beheer van de                  
singels gaat op dit moment goed. Een van de geïnterviewden zet zich in als vrijwilliger bij een                 
stichting om het dorpshuis te schilderen. De stichting heeft een groenplan voor in het dorp maar                
niet voor het buitengebied. 

Het is wel enigszins verwarrend welke organisaties bezig zijn met hestel en beheer van hat               
natuur- en cultuurlandschap. Als zij zich aan zouden willen melden zouden ze wel weten waar hij                
zich zou moeten melden. F is op vele vlakken actief als vrijwilliger maar niet in de natuur. Er is een                    
grote gemeenschapszin in het dorp ook bij nieuwe mensen. Er zijn volgens de geïnterviewden              
weinig vrijwilligers te vinden voor het singellandschap en zij hebben ook geen ideeën om mensen               
meer te betrekken bij de instandhouding van het singellandschap. 
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Bijlage 7 - Interview met H en I, omgeving Lutjegast 
 
Kennis van de omgeving 
De geïnterviewden, H en I, wonen sinds 40 jaar in Lutjegast. Ze wonen in de kern van het dorp en                    
kijken uit op het singellandschap. H is geboren in Lutjegast en I is voor de liefde naar Lutjegast                  
verhuisd. Na hun trouwen hebben ze vele jaren elders in het dorp gewoond, maar ze zijn verhuisd                 
omdat achter dit huis niet gebouwd mocht worden en vrij uitzicht op het landschap hier               
gewaarborgd is. Voor hem is het landschap een belangrijke factor om hier te wonen, voor haar is                 
dat minder belangrijk. 

Ze wandelen regelmatig in de omgeving maar ook daarbuiten. Openheid en water worden             
gewaardeerd tijdens wandelingen, maar H prefereert de geborgenheid van het coulisselandschap           
van het Westerkwartier boven de openheid van het kleilandschap. 
De geïnterviewden, H en I, geven aan dat ze het gebied met blauw aangegeven op de kaart zeer                  
goed kennen. Ze wandelen hier regelmatig een route van 10 kilometer. Zelf wandelen en fietsen               
ze regelmatig in de omgeving. 

Ze omschrijven het landschap als een gebied met veel recreatiemogelijkheden, mooie           
landen, fietsroute en historisch. Plekken waar ze bijzonder aan hechten zijn de oude trambaan,              
het blote voeten pad, het wevershuisje, de polder Bombay en het Peebos. Dit zijn dan ook de                 
plekken die zij anderen zouden aanraden te bezoeken. 

De geïnterviewden geven aan dat het landschap gebruikt wordt door recreanten en            
toeristen. Vanuit hun tuin is duidelijk te zien dat er regelmatig toeristen Lutjegast bezoeken. 

Karakteristiek aan het landschap vinden zij het coulisselandschap. Ze vinden het waardevol            
dat het er minder waait, warmer is, geborgenheid uitstraalt en het vee buiten loopt. 

Oude dingen in dit landschap die benoemd zijn, zijn de oude veeneiken die opgegraven              
zijn in de Grootegastermolenpolder en een pingo (met oranje aangegeven op de kaart). 

De hele omgeving wordt door de geïnterviewden gezien als natuur. Zij zien het dan ook               
vooral als natuur, maar ook wel als cultuurlandschap. De singels vinden zij vooral cultuur. De               
gemeente zet vooral in op cultuur, alleen zien zij daar weinig van terug. 

Elementen die goed passen in dit landschap zijn de houtwallen. Door de ruilverkaveling die              
25 jaar geleden startte zijn er op enkele plekken houtwallen weggehaald. 

De geïnterviewden geven aan dat het landschap van oudsher dankzij de boeren bestaat,             
omdat zij er weinig aan veranderd hebben. Vroeger werd het landschap onderhouden door de              
keuterboertjes. Nu zijn de paar grote boeren die over zijn minder blij met de houtsingels. Het                
onderhoud van de houtsingels is dan ook minder, de boeren doen echter veel aan              
weidevogelbescherming. 
  
Specifiek singellandschap en buitengebied 
Beiden geïnterviewden geven aan bekend te zijn met de benaming houtsingellandschap.           
Hieronder verstaan zij de bomen aan beiden kanten van de weg die voor het coulisse-effect               
zorgen. 

Rondom Lutjegast komt het singellandschap voor, maar rondom Niebert vinden zij het            
singellandschap nog duidelijker zichtbaar. Ten noorden van het kanaal eindigt het singellandschap.            
Hier komen alleen ‘woldjeprikkers’, dunne boompjes, voor. De grens van het singellandschap is             
met een groene lijn aangegeven op de kaart. De singels komen zowel op de hoge als de lage delen                   
voor. 

De geïnterviewden geven aan dat de houtsingels rond Lutjegast er uit zien als             
referentiebeeld 4. Ze zijn halftransparant, bestaan uit een boomlaag en een struiklaag en geen              
hakhoutlaag. Dit beeld preferen zij ook, omdat je bij deze singels er doorheen kunt kijken. 

H voelt zich verbonden met het singellandschap. 
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H en I constateren dat er veranderingen in het landschap zijn waar te nemen sinds zij er wonen.                  
Zoals al eerder genoemd zijn op sommige plekken singels verdwenen, de           
Grootegastermolenpolder petgaten zijn weer opengemaakt en er is zand weg gegraven bij de             
tocht. 
  
Beheer en participatie 
De singels in de omgeving zijn van de boeren, Staatsbosbeheer en Stichting de Dotterbloem. Er is                
veel overleg met agrariërs, zij onderhouden de singels alleen als ze er subsidie voor krijgen. 

H en I geven aan dat ze het behoud van de singels belangrijk vinden, vanwege hun eigen                 
verbondenheid maar ook omdat dit belangrijk is voor recreanten. Hierbij is van belang dat de               
singels hersteld worden op plekken waar ze hebben gestaan maar zijn verdwenen. 

Het beheer kan het beste bij de Dotterbloem of Staatsbosbeheer liggen. Een boer of              
particulier heeft vooral oog voor het eigenbelang waardoor slechts enkel bomen uit de singel              
gehaald wordt en de rest blijft staan. Op dit moment wordt het beheer van de singels aangestuurd                 
door de Dotterbloem en Staatsbosbeheer. Soms wordt het beheer gedaan door een particulier en              
de rest wordt uitgevoerd door Novatech (maatschappelijke organisatie die betaald wordt door de             
gemeente Leek en Grootegast). 

De geïnterviewden zijn lid van twee natuurorganisaties. Op dit moment zijn zij niet actief              
bij een organisatie die inzet op singelbeheer, maar als ze hier actief mee aan de slag zouden willen                  
weten ze welke mensen ze kunnen benaderen. Na hun pensionering is incidenteel meehelpen als              
vrijwilliger bij de Baak iets wat ze zouden overwegen. Hierbij willen ze zich inzetten voor de                
omgeving zonder daarvoor iets terug te willen. 

Om meer burgers te betrekken bij het beheer geven ze aan dat het goed zou zijn dat                 
organisaties zich meer richten op jeugd en jongeren. Nu zijn vooral zestig plussers vrijwilliger,              
terwijl educatie van de jeugd belangrijk is om ze er bij te betrekken.  
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Bijlage 8 - Interview met J, omgeving Lutjegast 
 
Kennis landschap 
Geinterviewde J kent het (gehele) Zuidwesterkwartier tot op detailniveau. J heeft het landschap             
grondig bestudeerd en legt ook makkelijk relaties met de ondergrond. De hoge zandruggen en de               
laagtes, de pingo ruïnes, de klei in de ondergrond en kwelwater dat omhoog komt, het gebied                
kent voor geinterviewde geen geheimen. Bijzonder aan Lutjegast vindt J dat dit de laatste zandrug               
(gast) is voordat de klei begint. Je zit er dus echt op de overgang tussen het singellandschap en het                   
open land. Het kanaal vormt een heel duidelijke scheidslijn tussen zand en klei. Ook aan de grens                 
met Friesland vormde de Lauwers lang een natuurlijke grens die niet alleen de provinciegrens              
markeert, maar ook de overgang vormt tussen twee verschillende landschappen. “Als je de sprong              
over de Lauwers ging, waande je je écht even in het buitenland.” Je moest toen ook nog aardig                  
wat moeite doen om de sprong over de Lauwers te maken, omdat er bijna geen dammen lagen. 

Nu is de grens iets minder markant, maar nog altijd vormt de grens een speciaal gebied.                
Bijzonder vindt geïnterviewde het aan de Lauwers grenzende veenverkavelingsgebied met          
petgaten. De opstrekkende verkaveling loopt vanaf de zandrug naar het noorden en wordt steeds              
smaller. Eén van deze lange kavels heet “De Lange Dans”, deze naam vindt zijn herkomst in de                 
lange slagen van maar liefst 2km die de boeren met hun zeis moesten maken voordat ze aan het                  
eind kwamen en hun rug weer konden rechten. 

Ook bijzonder is het Peebos. Pee komt van het Engelse woord ‘Peeping’, gluurbos. Vroeger              
vond je daar zelfs een eendenkooi op een perceel dat nu modern verkaveld is. Daarnaast zijn de                 
petgaten bijzonder, evenals de Jilt Dijksheide. Herinneringen aan de Grootegaster molenpolder           
hebben een persoonlijke waarde voor geïnterviewde. J kende alle boeren die daar molken. Nu is               
dit gebied ingericht als natuurgebied, mooi, maar voor J moet de ontstaansgeschiedenis van het              
cultuurlandschap niet vergeten worden.  

Daarnaast beschouwt J het landschap als geheel als waardevol. Het landschap vertelt het             
verhaal van het gletsjergebied uit het Pleistoceen, van de erosie van de zandruggen aan één zijde                
(door de zuidwestelijke windrichting) die leemlagen daaronder blootlegt. De natte dalen naast de             
droge gasten. Lutjegast, als de kleinere zandrug naast Grootegast. Het cultuurlandschap is            
duidelijk dankzij de boeren ontstaan. Het waren de boeren die zich aanpasten aan de              
omstandigheden en singels beheerden op de hoge delen als hakhout en veekering en de natte,               
laaggelegen weilanden pas na 16 juni voor het eerst maaiden, omdat ze anders te nat waren. 

Het kwaliteitshout bevond zich ook op de hogere delen. Hier maakte oa. eik deel uit van                
de beplanting. In de laagtes stonden vroeger nauwelijks bomen. Waar nu de natuur zijn gang kan                
gaan vind je veel meer houtopstand en groen, maar dit is een wezenlijk andere sturende factor                
dan de oorspronkelijke, cultuurhistorische oorsprong van de houtsingels, namelijk de          
economische noodzaak om de kost te moeten verdienen op de vaak armoedige en kleine              
melkveebedrijfjes. 

Een interessant cultuurhistorisch gebied bevindt zich ten zuiden van Opende. Hier heerste            
vroeger, ongeveer tussen 1800-1950, grote armoede, omdat de grond armer was en de             
opbrengsten niet zo hoog als bijvoorbeeld op de zandrug van Lutjegast. De houtsingels waren hier               
niet alleen bedoeld als veekering, de houtopbrengst was minstens zo belangrijk. De boeren             
hadden de inkomsten van de verkoop van hout écht nodig om hun inkomen aan te vullen. Dit                 
leverde de nodige vetes op met betrekking tot gebruik en erfdienstbaarheid. Men eigende zich              
nogal eens hout of delen van houtwallen toe van de buurman. De bedrijven in Lutjegast waren                
groter, er was minder noodzaak en armoe en minder burentwist. (Locaties in paars gemarkeerd op               
de kaart) 
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Veranderingen landschap 
Een deel van die cultuurhistorische waarde is volgens geïnterviewde in de laatste jaren wel              
aangetast. Er is meer schaalvergroting en eenheidsworst. Ongeveer rond 1960 bestond het            
landschap nog uit het fijnmazig beheerde singellandschap, maar door de schaalvergroting zijn veel             
binnensloten en dus singels verdwenen. Ook worden de singels nu veel grootschaliger beheerd. Er              
zijn vaak nog maar 2-3 boeren over in een gebied en die beheren ook grootschalig (of besteden                 
het uit). Ook de opkomst van Staatsbosbeheer en de realisatie van de EHS heeft veel veranderd. Er                 
is nu veel meer bos bijgekomen dan er vroeger was. Dat vindt geïnterviewde in hoedanigheid als                
‘toerist’ wel mooi en fijn om te wandelen en te fietsen, maar past minder bij het cultuurhistorische                 
beeld. 

Van oorsprong waren de houtwallen in het gebied relatief laag, een kruidlaag met             
hakhoutbeheer (referentiebeeld 3). Voor de ecologische waarde en misschien ook omdat het            
mooier gevonden wordt, bevat een singel nu ook bomen. Dat was vroeger niet zo. Bomen kunnen                
immers alleen ontstaan als er geen beheer is, want een boom die je steeds kapt wordt nooit een                  
hoge boom. 

Zo’n singel van een kruidlaag, hakhout en bomen (referentiebeeld 2) heeft vanuit            
cultuurhistorisch perspectief gezien dus dringend onderhoud nodig. De bomen moeten worden           
teruggezet. De eigendomssituatie, dat veel houtwallen nu van Staatsbosbeheer zijn in plaats van             
de boeren, maakt waarschijnlijk uit. De boeren hebben namelijk ook liever een lage singel, want               
anders geeft het teveel schaduw op hun perceel. Een voorbeeld van zo’n dichtgegroeid             
singellandschap is aangegeven op de kaart. Dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

De singelgebieden van Staatsbosbeheer zijn dus een stuk dichter geworden dan ze vroeger             
waren, maar de singelgebieden van de boeren iets opener, vooral omdat er hier een aantal singels                
zijn verdwenen. In de lage delen is er meer groen bijgekomen, waarschijnlijk mede veroorzaakt              
door de subsidies die hier tegenover staan. Een bomenrij zonder kruidlaag (referentiebeeld 1)             
beschouwt geïnterviewde niet als singel. De singel van boomvormers met een kruidlaag            
(referentiebeeld 4) hoort volgens geïnterviewde al helemaal niet thuis in het ZWK. 

Storend vind geïnterviewde J de grote stallen waar het licht ’s nachts blijft branden. “Je               
hoorde als boer aan het eind van de avond gewoon de kachel uit te doen, het licht uit en dan naar                     
bed te gaan. Er is nu helemaal geen dag en nachtritme.” Schaalvergroting staat op gespannen voet                
met het oude cultuurlandschap. 
 
Beheer 
J geeft aan dat er een onderscheid is tussen ecologisch en historisch beheer. Van oorsprong               
werden de singels door agrariërs beheerd, op bedrijfsniveau, dus kleinschalig en gefragmenteerd.            
In de huidige situatie is het grootste deel van de singels in beheer via stichting               
landschapsonderhoud (subsidiegestuurd) of in eigendom van Staatsbosbeheer. De rol van de           
agrariër als beheerder is daarmee een heel andere geworden dan de oorspronkelijke waardoor             
het landschap is ontstaan. 

Toch wordt steeds duidelijker dat deze organisaties de boer steeds meer nodig hebben.             
Ideaal zou het zijn als op bedrijfsniveau beheerd zou worden. De agrariër zit dicht op zijn                
houtsingels en kan problemen veel sneller signaleren en actie ondernemen. Dat werkt minder             
goed als de singels op een grootschalige manier worden beheerd. In het landschap kun je de                
verschillen tussen grootschalig en kleinschalig beheer duidelijk zien. In het gebied dat oranje is              
aangegeven op de kaart worden de singels nog grotendeels op bedrijfsniveau beheerd. Je kunt              
daar fragmenten aantreffen van het singellandschap zoals het vroeger was. In het gebied dat met               
groen is omkadert (zie ook ‘veranderingen landschap’) is het cultuurlandschap omgezet naar            
natuurgebied, met als gevolg veel meer wildgroei in de houtopstand. Dit wijkt af van het               
oorspronkelijke cultuurhistorisch waardevol singellandschap. 

In de huidige situatie is er onvoldoende (of géén) keuze gemaakt tussen beide             
beheersvormen, maar als je wilt laten zien dat het agrarische cultuurlandschap vanuit historisch             
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beheer is ontstaan, dan moet je wel kiezen. J heeft zich in de periode 1980-1990 sterk proberen te                  
maken om zuinig te zijn op de kleine boer, bijvoorbeeld door compensaties te bieden zodat de                
bedrijfsvoering van de kleine boer levensvatbaar kon blijven. De boer heeft vandaag de dag              
namelijk weinig tot geen belang bij het beheer van houtsingels. 

De houtsingels zijn allang niet meer nodig als veekering en voor de houtproductie leveren              
ze te weinig op. Sterker nog, ze leveren schaduw, waardoor het gras ernaast niet goed groeit.                
“Wij, als burger, profiteren van de singels en vinden het belangrijk dat ze in stand gehouden                
worden. Dan beschouw ik het als een plicht dat we de boer daar een financiële vergoeding voor                 
geven.” 

Toch denkt geïnterviewde dat het bieden van een vergoeding tegenwoordig niet           
voldoende meer is om het historische beheer op bedrijfsniveau te stimuleren. De boeren die nu               
over zijn, werken en denken op een heel andere manier dan de kleine boeren van toen. De boeren                  
die zijn overgebleven gaan mee in de moderne bedrijfsvoering en zitten, als dat nodig is, ’s nachts                 
op de tractor. Deze boeren hebben geen belang bij het zelf beheren van singels, want dat past                 
niet binnen het bedrijfsmodel dat gericht is op schaalvergroting. Een financiële prikkel van onderaf              
biedt dan ook geen goede uitkomst. Deze boeren zullen het beheer dan uitbesteden, waarna dit               
op grootschalige manier wordt uitgevoerd. Er is op bedrijfsniveau dan minder tijd en ruimte om de                
singels te beheren en er kan niet snel worden ingegrepen als dat nodig is. 

Ondanks de voorgenoemde moeilijkheden denkt geïnterviewde toch dat het effectief is           
om de (financiële) prikkels zoveel mogelijk weer terug te leggen op bedrijfsniveau en minder bij de                
grote organisaties, want die hebben het niet in de gaten als er op kleine schaal bijsturing nodig is.                  
Zij zitten te ver van de bron verwijderd. De afgelopen decennia was stichting Landschapsbeheer              
grotendeels verantwoordelijk voor het beheer, maar idealerwijs zou dat dus teruggelegd moeten            
worden bij de agrariër. 

Geïnterviewde maakt zich wel zorgen om de lange termijn. Het onderhoud is nu volledig              
subsidiegestuurd. Op dit moment worden er nog subsidies verstrekt, maar dat kan zomaar             
veranderen. Ook al is er draagvlak vanuit de bevolking en wil men de houtsingels graag behouden,                
de geldkraan kan toch zomaar worden dichtgedraaid. “Wil je de nog overgebleven, kleine boeren              
voldoende prikkels geven om de singels op bedrijfsniveau te beheren, dan zal daar dus altijd een                
vergoeding tegenover moeten staan. Een vergoeding waar de boer echt op kan rekenen, nu, maar               
ook in de toekomst.” 
 
Participatie 
Geïnterviewde kent alle natuurorganisaties die zich met het landschap bezighouden, maar J geeft             
wel aan dat het voor nieuwkomers wellicht wel verwarrend is dat er zoveel verschillende              
organisaties bij betrokken zijn. Toch zal dit niet echt een probleem vormen. De gemeenschap is               
klein en als je wat zou willen doen, dan stap je wel naar een buur of een boer en die weet zo’n                      
nieuwkomer dan wel verder te helpen. De inzet van vrijwilligers kan bijdragen, maar is niet               
zaligmakend. Je zult daar dan altijd ook een professionele beheerder bij moeten zetten, want              
anders is er niet voldoende kennis aanwezig. “Bovendien gaat het om zoveel kilometers, een paar               
snoeisessies met vrijwilligers zet dan echt geen zoden aan de dijk. Voor de singels heeft het dus                 
niet zoveel effect, maar wel voor het vergroten van het draagvlak en vooral ook voor de                
volksgezondheid. In de buitenlucht aan de slag, dan gaan alle kilootjes teveel er zo af!” 

In het verleden heeft geïnterviewde wel eens als vrijwilliger bijgedragen aan het beheer             
door met eigen motorzaag te helpen terugzetten van bomen in het Peebos. Dit gebeurde dan               
onder toezicht van Nico Boele. Geïnterviewde is zelf graag buiten en blijft graag nauw betrokken               
bij het landschap. 

Op de vraag of geïnterviewde ideeën heeft om burgers meer bij het landschap te              
betrekken, antwoordt J dat er vooral moet worden ingezet op het vergroten van het bewustzijn               
van de historische ontstaanswijze van het landschap. Daar wordt nu immers ook mee             
gekoketteerd voor het verkrijgen van subsidies. Een goed voorbeeld uit de regio is bijvoorbeeld              
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het project ‘Speelwerd’, een initiatief om op een wierde een middeleeuws dorp aan te leggen               
waar kinderen spelenderwijs het bewustzijn voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap           
kunnen vergroten. Geïnterviewde is van mening dat het erg belangrijk is dat bewoners vanuit de               
bebouwde kom feeling houden met het landschap. 
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Bijlage 9 - Interview met K en L - omgeving Lutjegast 
 
Kennis van de omgeving 
Beide geïnterviewden zijn slecht ter been, waardoor recreatieactiviteiten als wandelen en fietsen            
niet mogelijk zijn. Ze verplaatsen zich met de auto en vooral ook met een scootmobiel. De vele                 
fietspaden die in het gebied zijn aangelegd, zijn hierbij een uitkomst. De slecht begaanbare              
laarzenpaden in natuurgebieden worden uiteraard nooit bezocht. K beschouwt zichzelf als een            
mooi-weer-rijder en gaat dan graag op zoek naar nieuwe paden met de scootmobiel of rijdt naar                
Grijpskerk. 

L was vroeger werkzaam in het gebied in het transport en kent daardoor vrijwel het hele                
Zuidwesterkwartier. L kwam bij zoveel agrariërs in het buitengebied en is daardoor overal wel              
eens geweest. Wel valt op dat de wijze waarop L het landschap bekijkt, vooral in routes wordt                 
uitgedrukt. L kent er elke weg. Ook de vraag het landschap te omschrijven, gebeurt aan de hand                 
van routes en wegen en niet door wat er naast de wegen te zien is. 

Op de vraag wat ze waardevol aan het landschap vinden antwoorden K en L dat ze daar                 
eigenlijk nooit zo over hebben nagedacht. Het landschap is er nu eenmaal en wordt beschouwd als                
‘gewoon’, maar als we doorvragen, komt er toch veel meer op tafel. Vooral de persoonlijke               
geschiedenis met het landschap blijkt belangrijk voor L. Het bos onder Grootegast, een voormalig              
petgat, (in roze gemarkeerd) was van L’s vader. Ook L’s geboorteplaats, bij Buikstede, heeft een               
grote persoonlijke waarde. Via klaphekjes moest L door het land naar het dorp of naar school.                
Indruk maakte ook de oorlogsbom die tijdens L’s jeugd bij Oude Gaarkeuken werd opgegraven en               
onklaar moest worden gemaakt. 

Geïnterviewden geven aan dat ze de paden richting Opende en Noordwijk zouden            
aanraden aan bezoekers. Ook voor vogelliefhebbers is er veel te doen, er zijn zóveel vogels. 

Molen de Eendracht wordt genoemd op de vraag oude dingen te noemen. Deze is te               
bereiken met het nieuw aangelegde fietspad dat vlak langs hun huis loopt en waar je goed met de                  
scootmobiel op kunt rijden. K laat weten: “Als L gestrest is, gaat L daar graag naartoe en zit een                   
tijd op een bankje, want daar wordt L altijd rustig van.” Ook de oude kerk is al heel oud. Eigenlijk is                     
het hele landschap historisch. Ook het noemen waard vindt L dat de gegraven kanalen, zoals de                
Grootegaster Tocht, vroeger gebruikt werden voor aan en afvoer naar de agrariërs. Zo’n             
vrachtboot lag er dan wel een week, omdat het laden en lossen met kruiwagens ging. Deze                
tochten waren zo smal dat er niet gekeerd kon worden en men achterwaarts weer terug moest. 

L maakt geen onderscheid tussen natuur of cultuurlandschap. “Het boerenlandschap is           
toch ook gewoon natuur?” Stadsbewoners denken daar anders over. K had in het begin meer               
moeite met het wonen tussen boeren. “Als er dan net gemest was, kon je echt geen was buiten                  
hangen.” Inmiddels heeft ook K daar geen moeite meer mee. Beide zijn het erover eens dat dit                 
landschap bestaat dankzij de boer. Het is tegelijkertijd zowel boerenland als natuur. 

Geïnterviewden storen zich aan weinig, maar wel aan de ‘import’, de stadsbewoners uit             
het westen van Nederland die in het buitengebied komen wonen en dan gaan zeuren over               
stankoverlast van mest en andere zaken die bij het platteland horen. “Als je niet tegen die boeren                 
‘Eau de cologne’ kunt, dan moet je niet op het platteland gaan wonen”, vindt L. Waar L wel moeite                   
mee heeft is dat de loonbedrijven tegenwoordig steeds vaker ook ’s nachts doorgaan. Lawaai om 6                
uur ’s ochtends kan L nog wel accepteren, maar midden in de nacht, dat moet echt niet te vaak                   
gebeuren. Als het heel af en toe gebeurt, kunnen K en L er nog wel begrip voor opbrengen. 
 
Het singellandschap 
De term singellandschap is bekend. Een houtsingel omschrijft L als een onverhard pad met aan               
weerszijden een houtwal. Daar zijn er in de omgeving veel van, maar vroeger meer dan nu. Als                 
oorzaak noemt geïnterviewde dat er door de ruilverkavelingen veel singels zijn verdwenen. 
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Geïnterviewden vinden het lastig een begrenzing van het singellandschap aan te geven. Er             
verdwijnen steeds meer singels. Wel geven ze aan dat er boven Niezijl in ieder geval geen singels                 
meer zijn, want dat is één grote, open vlakte. Boven Grijpskerk tref je nog wel eens een singel aan,                   
dus dat dorp hoort volgens geïnterviewde nog wel bij het singellandschap. 

Het referentiebeeld 3 (hakhout met kruidlaag) is volgens L de oorspronkelijke houtsingel,            
zoals deze in het gebied voorkwam. L herkent deze van herinneringen aan vroeger. Het hout werd                
steeds gesnoeid en bleef dan een tijd aan de zijkant liggen. De singels uit L’s jeugd zijn nu helaas                   
verdwenen, maar door goede herinneringen eraan, heeft het singellandschap zeker een           
persoonlijke betekenis voor L. De houtsingel van referentiebeeld 2 (zelfde als 3, maar met bomen)               
vinden beide mooi. “Deze singels komen nu veel vaker voor, maar ze zijn dus niet echt van                 
vroeger. Singel 3 is de singel die ik ken.” Ook de singel van referentiebeeld 1 (alleen bomen) zien                  
geïnterviewde steeds vaker, maar dat vinden ze echt niets. 

Het landschap is voor een groot deel nog wel hetzelfde gebleven, maar er zijn toch ook                
wel veel singels verdwenen, waaronder de singels uit de jeugdherinneringen van L en dat vindt               
geinterviewde erg jammer. Al zijn er nog steeds veel vogels, toch zijn er veel minder dan vroeger.                 
Geïnterviewden hebben nu zelf een vogelhegje op hun eigen terrein dat altijd druk door vogels               
bezocht wordt. 
 
Beheer 
Geïnterviewden denken dat de singels deels nog in bezit zijn van de boeren, maar de meeste van                 
Staatsbosbeheer. Welke precies van wie zijn, dat weet men niet. Beiden vinden het belangrijk dat               
de singels behouden blijven. “Alles wordt al moderner en dat vind ik ook niets.” Liever zien ze dat                  
er nog meer bomen worden geplant. ‘Doe maar vooral om die lelijke nieuwbouw om de rand van                 
Grootegast, dan zie je dat niet zo goed.” Ook herstel op plekken waar ze ooit hebben gestaan,                 
vinden geïnterviewden een goed idee: “Zoals het vroeger was, was het prachtig!” Het maakt              
daarbij niet uit of ze precies op de oorspronkelijke plek worden hersteld of ergens anders. 

Staatsbosbeheer zou volgens geïnterviewden de singels moeten beheren, want die          
organisatie heeft daar verstand van. Eventueel kunnen vrijwilligers daarbij meehelpen, maar dan            
wel met hulp en toezicht van Staatsbosbeheer. Beide geïnterviewden zien zichzelf in ieder geval              
niet aan de slag gaan als vrijwilliger, ook omdat beide slecht ter been zijn. L geeft aan dat als zijn                    
heupen nog goed zouden zijn, L zeker mee zou helpen met het beheer. L is namelijk graag buiten.                  
Op de vraag of L zou weten waar hij zich zou kunnen melden áls hij als vrijwilliger aan de slag zou                     
gaan, geeft geïnterviewde aan dat hij dat eerst bij de gemeente zou proberen. Verder zou L het                 
niet weten, want L kent geen andere organisaties die zich hiermee bezig houden. 

Geïnterviewden zouden het een goed idee vinden als jongeren of werkelozen worden            
gemotiveerd om mee te helpen als vrijwilliger. “Dat zou goed voor ze zijn en is beter dan                 
thuiszitten op de bank.” 
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Bijlage 10 - Interview met M, omgeving Lutjegast 
 
Kennis van de omgeving 
De geïnterviewde ervaart het gebied aangegeven als C1 op de kaart als bekend. De geïnterviewde               
geeft aan het gebied op zijn duimpje te kennen en bedoeld hiermee grofweg het gebied tussen                
Grootegast en Grijpskerk. 

Het landschap wordt voornamelijk agrarisch gebruikt en dan specifiek voor de           
melkveehouderij. Bepaalde gebieden zijn in gebruik als recreatief gebied, zoals de Baak. Nabij de              
Kaleweg (Grootegast) is een bloten voeten pad. Ook is er recent een nieuw fietspad aangelegd bij                
het “honderd” langs het kanaal. 

De geïnterviewde is werkzaam in de agrarische sector en gebruikt het gebied zowel             
bedrijfsmatig als recreatief. Er wordt meegewandeld in de “struuntocht van 25 km door het              
gebied, waarbij er ook kraampjes zijn onderweg waar je dingen kunt kopen. De wandeltocht trekt               
ongeveer 4500 lopers. 

Karakteristiek aan het landschap ervaart de geïnterviewde de kleinschaligheid. De          
kleinschaligheid wordt gevormd door percelen afgescheiden door houtsingels. Dit wordt als           
mooi/waardevol ervaren, maar tevens wordt er gezegd dat er overal wel wat moois/waardevols te              
vinden is in Nederland. 

“Als iemand zou zeggen, ik zaag je singel om, dan heeft hij/zij mijn zegen”. De               
geïnterviewde is ook niet als zodanig gebonden aan het landschap. 

Op de kaart aangegeven met de codes C8 zijn plekken waar de geïnterviewde aan hecht.               
Dit heeft betrekking op herinneringen uit zijn jeugd. De gebieden aangegeven met C9 zijn plekken               
die aangeraden worden om te bezoeken. (De Baak, bloten voeten pad, polder Bombay.) 

Dingen die heel oud zijn in het landschap zijn de petgaten nabij Grootegast. Vroeger waren               
deze “levensgevaarlijk” omdat het drijfveen was. 
Volgens de geïnterviewde bestaat het landschap dankzij de boer. De boer heeft dit landschap              
gemaakt voor brandhout en geriefhout. In 1970 is de gasleiding aangelegd en toen zijn ze               
“vergeten” de houtsingels weg te halen. Die zijn in principe overbodig geworden. Na de jaren 70’                
is het onderhoud hard achteruit gegaan. Halverwege de jaren 80’ zijn de eerste             
beheersmaatregelen genomen, met name in de ruilverkavelingsgebieden. 

De geïnterviewde vind het landschap een cultuur-agrarisch landschap. Ook ziet de           
geïnterviewde singels wel als cultuurlandschap deze zijn met name te vinden op de hogere              
zandgronden. Singels zijn wel een kenmerk van het gebied. 
  
Specifiek singellandschap en buitengebied 
Geïnterviewde is bekend met de benaming singel of houtsingellandschap. M noemt het als het              
landschap dat je hier kunt vinden en kenmerkt zich door singels in de lengte en dwarssingels. Wel                 
dient het een bepaalde dichtheid te kennen van 50/75% dekkingsgraad en biodiversiteit. 

Op de zandruggen kun je spreken over een singellandschap de grens loopt tot waar de klei                
begint, globaal 300/400 meter vanaf de weg. De overgang is behoorlijk hard/duidelijk aanwezig.             
(Zie afbeelding hoe singel er uit dient te zien, deze is aangegeven met een kruisje). 

M vindt singels mooi om te zien, maar bedrijfseconomisch gezien heb je er last van en kost                 
het geld. M geeft aan dat je schaduw hebt van de bomen waardoor je minder grasopbrengst hebt.                 
Ook waaien er takken uit en dit komt in het voer voor de koeien. M geeft aan dat het voor de                     
recreant een aantrekkelijk landschap is. Nabij Lutjegast huurt de geïnterviewde grond, dit is een              
natuurgebied, daar zijn de singels wel goed in takt en wordt het land gebruikt voor de grasoogst                 
voor kuilvoer. 

Volgens de geïnterviewde zijn in de loop der jaren steeds meer singels verdwenen of zelfs               
helemaal weg. Elke meter gras brengt geld op, elke meter singel kost 10m2 opbrengst. 
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Beheer en participatie 
De singels zijn juridisch gezien van diegene waar ze op het land staan. Meestal de agrariër. Echter                 
veel mensen denken dat het van hun is of hebben er een mening over. Volgens de geïnterviewde                 
is het wel belangrijk dat singels behouden blijven. Echter de agrarische sector draait op voor de                
kosten. Een duidelijk structurele economische impuls is echt nodig om singels te behouden of te               
versterken. Hoewel M singels waardeert, denkt M dat het een onbetaalbaar verhaal gaat worden              
om de singels te behouden. Om de singels te behouden moeten ze jaarlijks langs gelopen worden                
en er zo nu en dan een overstaander uithalen. Op dit moment wordt er een soort hakhoutbeheer                 
gedaan, dus alles in één keer weg en dan weer laten terug groeien. De geïnterviewde heeft een                 
stuk singel in beheer en ontvangt hiervoor subsidie van 1 euro per meter. (Vanuit programma               
beheer van de Provincie) Hier moet echt geld bij om het onderhoud te doen. Dit wordt uitbesteed                 
aan een hovenier in de buurt. Rond het land van M staan meer singels, maar daar grazen de                  
koeien, daar is het maar de vraag of ze blijven staan. 

De geïnterviewde kent veel organisaties die iets doen met natuur- en singelbeheer, te             
weten; Staatsbosbeheer, Agrarische natuurvereniging de Eendracht, Stichting de Dotterbloem, De          
Dotterbloem is tevens lid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Vanuit de Eendracht worden            
centraal subsidies aangevraagd, cursussen georganiseerd (bijv. grascursus voor meer biodiversiteit          
of mineralen cursussen). Er zijn veel verenigingen/stichtingen actief met ieder zijn eigen insteek,             
echter hebben doorgaans redelijk dezelfde doelen voor ogen. Volgens M fungeren diverse            
stichtingen als klankbord voor gemeente of provincie om zo collectief iets te kunnen betekenen of               
aan te vragen als het om het agrarische cultuurlandschap gaat. 

De geïnterviewde denkt dat iedereen die in het gebied woont betrokken moet worden en              
financieel betrokken moet worden bij de instandhouding van het singellandschap. Er moet een             
vaste pot met geld komen waar niet alleen het onderhoud maar ook bedrijfseconomische schade              
vergoed kan worden van de singels. (denk aan schaduwschade). In het verleden is een project               
geweest rood voor groen, bij de verkoop van een bouwkavel ging een deel naar groenonderhoud,               
maar dit is niet meer. M geeft aan dat als je echt iets wilt om de singels te behouden moet je naar                      
een structurele oplossing zoeken waarbij er een continue stroom aan financiële middelen is. 
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Bijlage 11 - Interview met N en O, omgeving Midwolde 
  
Kennis van de omgeving 
Het gebied dat de geïnterviewden kennen is op de kaart aangegeven (met geel). Zij geven aan dat                 
het gebied vrij intensief gebruikt wordt door voornamelijk veeboeren. Door het wegvallen van het              
melkquotum zal dit alleen maar intensiever worden denkt N. N geeft aan dat veel bewoners een                
paard of pony hebben waarmee zij een stukje rijden in de omgeving. Ook wordt er veel gefietst.                 
Daarnaast wordt de omgeving tegenwoordig gebruikt als sluiproute. Door de toegenomen drukte            
fietsen er nu minder kinderen via deze route naar school. Zelf gebruiken de geïnterviewden het               
landschap voor verschillende doeleinden. Zij hebben bijvoorbeeld paarden, kippen, een          
biologische tuin, groente, aardappelen en de eerder genoemde fruitbomen en –struiken waarvan            
zij het fruit gebruiken om jam en appelsap te maken. Daarnaast wandelen of fietsen ze af en toe in                   
dit gebied. Ze maken gebruik van de verschillende routes in dit gebied: de Abel Tasmanroute, de                
Nienoord route, de Westerkwartierroute en de verschillende routes bij Marum zoals de            
Nonnenroute. Dit doen zij vaak wanneer vrienden op bezoek komen. Ook in het Nienoordbos              
wandelen zij vaak met de kleinkinderen of gaan daar met ze naar de speeltuin. (De routes en het                  
bos zijn met roodbruin aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 De geïnterviewden omschrijven dit landschap als een landschap met veel gras en koeien,             
tussendoor staan overal bomen. Hier is geen invloed van de ruilverkaveling te zien, er zijn veel                
kleine stukjes grond. Soms halen boeren wel bomenrijen tussen de weilanden weg, wat niet altijd               
mag van de gemeente. De geïnterviewden geven aan hierover soms iets te lezen in de krant.                
Karakteristiek voor dit landschap vinden zij de boomwallen met struiken en bomen. N geeft aan               
dat zij dit vroeger Drentse wallen noemden. Ook de petgaten en het venige gebied beschouwen zij                
als karakteristiek. Vroeger werd hier namelijk turf gestoken. 
 O is een weidevogelliefhebber die graag zou willen zien dat in dit gebied meer weidevogels               
te vinden zijn. N vult aan dat in dit gebied wel andere interessante vogelsoorten voorkomen, zoals                
spechten en puttertjes. Zij vindt het landschap met de houtwallen mooi, maar mist soms het               
weidse landschap van het Oldambt. N en O geven aan dat er geen plekken zijn in de omgeving die                   
voor hun een bijzondere betekenis hebben. Daarvoor wonen zij nog niet lang genoeg in het               
gebied. Wel zouden zij het Nienoordse bos met de bijbehorende recreatie aanraden aan anderen              
om te bezoeken (in rood aangegeven op de bijgevoegde kaart). 
 Elementen in het landschap die de geïnterviewden als erg oud beschouwen, zijn de              
houtwallen, het Nonnenpad van het klooster in Marum, het Monnikenpad van Leek naar Marum              
en het klooster Aduard. Doorgaande op de historie van het gebied antwoorden de geïnterviewden              
op de vraag of het landschap ondanks of dankzij de boeren bestaat gaven de geïnterviewden dat                
het eigenlijk allebei het geval is. O denkt dat het landschap mooier was zonder de boeren. N vult                  
aan dat toen het nog keuterboertjes waren de boeren juist de houtwallen aanlegden voor het               
tegenhouden van het vee. Verder geeft O aan dat toen er nog geen mest werd gebruikt dit beter                  
was voor het landschap. De vogels die er toen waren zijn er nu niet meer. O: dus eigenlijk is het                    
landschap ontstaan door de boeren, maar niet in stand gehouden door de boeren van nu. 
 O geeft aan dat de natuur vooral in de achtertuin zit. Daar zijn reeën, vossen en roofvogels                 
te zien. N vult aan dat zij ontzettend van de natuur kunnen genieten. “We zijn wel echte                 
natuurmensen”. De agrarische functie overheerst in het gebied volgens de geïnterviewden, maar            
er is ook wel puur natuur. Bijvoorbeeld richting het Leekstermeer. De petgaten, het kerkje van               
Midwolde (dit is aangegeven met oranje op de bijgevoegde kaart), Nienoord en de bijbehorende              
borg zijn volgens het stel historische elementen in het landschap. Deze elementen vinden zij goed               
in het landschap passen. Wat zij niet goed in het landschap vinden passen is het industrieterrein,                
al is het Leeksterveld (industrieterrein aan de noordzijde van de A7) is wel geschikt voor het                
wandelen met de hond. 
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Specifiek singellandschap en buitengebied 
N geeft aan enigszins bekend te zijn met de benaming (hout)singellandschap. O niet zozeer. De               
definitie die zij geven is: houtwallen, waarbij vanaf alle paden bomen en struiken te zien zijn. Zij                 
geven aan dat in hun omgeving redelijk sprake is van een singellandschap. Met name langs de                
reeën komen deze voor (dit is aangegeven met groen op de bijgevoegde kaart). De begrenzing is                
de geïnterviewden niet geheel duidelijk. Hier en daar loopt een singel, dan opeens niet. Zij zien                
geen bepaalde logica in de plaatsing van de houtsingels. 
 De geïnterviewden kiezen voor tekening 2 en 3 als het gaat om het uiterlijk van een                
houtsingel. Bij tekening 1 geven zij aan dat dit een gewone bomenrij is. Zij beschouwen de lage                 
begroeiing als een criterium voor een houtsingel. 
 N geeft aan dat het singellandschap geen speciale betekenis voor haar heeft. O vindt              
vooral de nestjes van de vogels van betekenis en noemt terloops hout voor de houtkachel. Wat                
betreft veranderingen in het landschap, is in de tijd dat zij hier wonen hier en daar gesnoeid. Ze                  
lezen wel eens over gebrekkig onderhoud aan houtwallen in de krant, bijvoorbeeld waarbij de              
buren de hele houtwal weghalen en wel eens wat onenigheden kunnen ontstaan. Aangezien de              
geïnterviewden nog niet erg lang in het gebied wonen weten zij niet hoe de situatie voor vijftien                 
jaar geleden was qua onderhoud. De geïnterviewden beschouwen de veranderingen als positief,            
zij zien het snoeien als noodzakelijk. 
  
Beheer en participatie 
De geïnterviewden zien de boeren en bewoners als eigenaar van de houtsingels. O geeft aan dat                
de singels ook van alle inwoners zijn. Het is het gebied waarin je wilt wonen. De echte eigenaar is                   
echter de boer, maar iedereen heeft recht op de singels. Het stel vindt dat de singels moeten                 
blijven: “Ja natuurlijk, ze horen bij het Westerkwartier”. De singels hoeven echter van N niet persé                
hersteld te worden naar hoe het vroeger was. Zij geven wel aan dat zij geen ‘echte                
Westerkwartierders’ zijn en daarom er misschien anders tegenaan kijken dan mensen die al hun              
hele leven in het gebied wonen. 
 De geïnterviewden geven aan dat als een boer een houtsingel heeft, hij ook het grootste               
deel van onderhoud moet plegen. Hij heeft er principe voor gekozen. De boeren hoeven niet alles                
zelf te doen, de gemeente heeft er ook belang bij en moet bijdragen aan het in stand houden van                   
de houtsingels. 
 Op de vraag wie de singels op dit moment beheren geeft O aan dat het waarschijnlijk de                 
boeren zijn. N heeft het vermoeden dat veel vrijwilligers eraan bijdragen. O denkt dat misschien               
op Nederland Doedag ook aan het onderhoud van de singels wordt gewerkt. Ze vragen zich af of                 
Landschapsbeheer het beheer misschien ook doet of wellicht Groninger Landschap. N en O geven              
aan dat het beheer buiten hun gezichtsveld om gaat. 
 De geïnterviewden geven aan de volgende organisaties te kennen die zich bezig houden             
met natuur- of singelbeheer: Boer en Natuur, Landschapsbeheer, Groningerlandschap. Ze vinden           
het erg onoverzichtelijk dat zoveel organisaties actief zijn in het gebied. De geïnterviewde zouden              
het overzichtelijker vinden als er één overkoepelende organisatie zou zijn. Zo zijn ook de              
subsidiegelden efficiënter in te zetten en gaat er minder geld op aan salarissen. Er zijn dan                
namelijk minder managementlagen nodig. Zelf zijn ze lid van Natuur Monumenten en het             
Groninger Landschap. Ze zijn wel eens benaderd door dergelijke organisaties om lid te worden,              
voornamelijk via de post, maar lid worden doen ze niet meer. O geeft aan altijd erg actief te zijn                   
geweest, voornamelijk in de regionale politiek. Nu zijn ze met pensioen en genieten van de rust. 
 De geïnterviewden geven aan dat ze niet weten waar zij zich kunnen melden als ze mee                
zouden willen werken aan het onderhoud van de houtsingels. N geeft aan dat ze dit wel even zou                  
googlen als ze hier iets mee zou willen doen. Wel geven de geïnterviewden aan dat ze niet meer                  
fysiek mee zouden willen werken, maar wel bij zouden willen dragen in de vorm van een donatie.                 
Hiervoor zouden zij in principe geen tegenprestatie hoeven. N zou het wel leuk vinden als er een                 
foto in de krant zou komen en misschien iets van verslaggeving. Dit kan in de bestaande regionale                 
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krant: “er hoeft hiervoor geen apart foldertje of iets dergelijks te komen”. O geeft grappend aan                
dat een stukje hout voor de houtkachel ook wel fijn zou zijn. 
 Als laatste geven de geïnterviewden een aantal ideeën over hoe burgers meer betrokken             
kunnen worden bij het beheer en de instandhouding van het singellandschap: stukjes in de krant               
en boeren zouden meer eenheid met de natuur moeten worden, dan zijn mensen volgens de               
geïnterviewden eerder bereid iets voor het landschap te doen.  
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Bijlage 12 - Interview met P, omgeving Midwolde 
 
Kennis van de omgeving 
De landschappelijke kennis van de omgeving gaat bij de geïnterviewde van de Friesche Wouden              
via het Leekstermeer tot aan de Onlanden van Groningen. De mening van de geïnterviewde over               
het landschap in P’s directe omgeving luidt dat het wat verromeld is ten opzichte van 20 jaar                 
geleden. Aan de houtsingels bijvoorbeeld merkt P op dat er teveel hout wordt weggezaagd, en dat                
er vervolgens niet wordt herplant. Om het landschap aan een vreemde te beschrijven zou P het                
een door ‘weilanden beheerst polderlandschap noemen’ met ‘weinig uitzicht door de houtsingels’.            
Op de vraag wat P karakteristiek aan het landschap vindt beantwoord P ‘de uit Elzen en Wilg                 
bestaande houtsingels en de slingerweg’ (Hoofdstraat). P vindt dit erg waardevol, zelfs uniek             
omdat het afwijkt van het overige landschap in Groningen. P is extra gehecht aan het               
natuurgebied van Letterbert, het landgoed Nienoord, de Onlanden bij Groningen en een natuurrijk             
waterbergingsgebied over de A7 ten westen van Oostwold. Deze plekken zou P aanraden aan              
mensen die het gebied voor het eerst bezoeken. Volgens P is dit landschap te danken aan de                 
invloed van de boer. Bijvoorbeeld omdat ze ‘verantwoordelijk zijn voor het waterpeil’ dat             
bepalend is voor het landschap. P vindt de omgeving absoluut een cultuurlandschap en geen              
natuurlandschap. ‘Niets in Nederland is nog natuur’ voegde P eraan toe. Op de vraag of er iets niet                  
zou passen in het landschap benoemd P de afwezigheid van nieuwbouw aan de historische              
Hoofdstraat. P is tevreden over het feit dat het ‘niet is volgebouwd’. 
 
Specifiek singellandschap en buitengebied 
P is bekend met de benaming houtsingellandschap. Op de vraag wat dit landschapstype inhoudt              
definieert P het volgende: ‘scheidingen tussen weilanden’. P voegde eraan toe dat dit hout              
bruikbaar was voor brandhout. Het houtsingellandschap is volgens de geïnterviewde de afgelopen            
20 jaar ‘geleidelijk’ ingekrompen. Harde begrenzingen in het landschap vindt P ietwat overdreven.             
‘Tot aan het Leekstermeer is het hetzelfde gebleven. Richting de stad (Groningen) is het wel               
opener geworden’. Deze veranderingen ervaart de geïnterviewde als negatief, met name de bouw             
van vele ‘grote gebouwen’ in het buitengebied van Groningen zijn volgens P een doorn in het oog.                 
De functies van het houtsingellandschap zijn volgens P: ‘Erfscheiding en houtwinning’. Persoonlijk            
vindt de geïnterviewde deze erg mooi en hecht P veel waarde aan dit landschapstype. 
 
Beheer en participatie 
Volgens de geïnterviewde zijn de houtsingels, althans de meeste, van het Groninger landschap.             
P vindt het zeer belangrijk dat de singels behouden blijven en zou het herplanten van verdwenen                
houtsingels ‘erg leuk vinden’. Op de vraag hoe de singels beheerd moeten worden beantwoord P               
dat het bijkappen/snoeien jaarlijks moet gebeuren. De geïnterviewde vertelde dat ‘het huidige            
beheer deels wordt uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder ikzelf’. De gemeentelijke buitendienst           
is verantwoordelijk voor de houtsingels die voor overlast zorgen (overhangende takken). Overige            
beheer organisaties die de houtsingels beheren kent P niet bij naam. Dat er verschillende              
organisaties bezig zijn met het herstel en beheer van het natuur- en cultuurlandschap vindt de               
geïnterviewde niet verwarrend. Zelf is P niet lid van een dergelijke organisatie. P denkt ook niet                
dat deze organisaties zich veel bezighouden met het houtsingellandschap. ‘Ze denken groter’            
wijzend op de Waddenzee als voorbeeld. 
 
Wél is de geïnterviewde lid van de lokale Dorpsvereniging, die bijvoorbeeld jaarlijks een Snoeidag              
organiseert. De Dorpsvereniging is volgens P absoluut betrokken met het houtsingellandschap. De            
geïnterviewde geeft als voorbeeld dat P een paar jaar geleden, samen met omwonenden/buren,             
bij de Dorpsvereniging heeft aangeklopt met ‘het verzoek om een aantal omgevallen eiken te              
herplanten op een gedeelte aan de Hoofdweg’. Dit verzoek werd ingewilligd en de gewenste eiken               
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werden herplant. Mocht P in de toekomst actief mee willen helpen aan het beheer van het                
houtsingellandschap hoeft P daar niets voor terug te hebben. P is ervan overtuigd dat er               
potentiële animo is voor meer betrokkenheid bij het beheer en de instandhouding van het              
singellandschap. ‘Alleen wanneer de Dorpsvereniging de inwoners actief gaat benaderen’. Volgens           
de geïnterviewde moeten de hoofdleden extra overtuigd worden van het belang van behoud van              
dit type landschap, want dan is er veel mogelijk.  
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Bijlage 13 - Interview met Q en R, omgeving Midwolde 
 
Kennis van de omgeving 
Beide Q en R zijn bekend in de omgeving en binnen een straal van 5km vanaf hun huis kan dit                    
worden betiteld als ‘goed bekend’. Het landschap in deze omgeving beschouwen beide als             
gemengd ten aanzien van natuur en cultuur, Q denkt aan een verhouding van 75/25 en R aan                 
80/20. Op de vraag hoe ze het landschap aan een vreemde (cq. buitenlander) zouden beschrijven               
antwoord de familie “knus, met leuke dorpjes, houtsingels, originele bebouwing en van alle             
gemakken voorzien.” Daarnaast leven ze naar eigen zeggen “tussen de koetjes”. Dit zijn ook de               
elementen die zij als karakteristiek beschouwen voor het landschap, waarbij de rustige en             
landelijke omgeving worden ervaren als bijzonder waardevol. Dit wordt voornamelijk gekenmerkt           
door de gebieden rondom het landgoed Nienoord, het Leekstermeer en de Lettelberter Petten en              
de Pasop. Als elementen te beschouwen in het landschap als zijnde ‘heel oud’ denken ze aan de                 
houtsingels, voornamelijk rondom Midwolde alsmede de kerk in het centrum van het dorp. De              
familie vindt niet dat er elementen zijn in het landschap die niet goed passen. Alles is in                 
samenhang en er is weinig nieuws. Wel zijn ze niet per definitie voorstander van het nieuw aan te                  
leggen P+R transferium bij Midwolde. 
 
Specifiek singellandschap en buitengebied 
Q en R zijn bekend met de term houtsingellandschap en herkennen dit als een landschap waarbij                
de percelen worden afgeschermd door middel van houtwallen. Ze hebben geen harde grens van              
het gebied voor ogen en beschouwen de overgang van het houtsingellandschap naar andere             
landschappen als geleidelijk. Ze merken er wel bij op dat ten noorden van de A7 het                
singellandschap steeds minder wordt. Op de vraag of er een persoonlijke betekenis in het spel is                
antwoorden beiden negatief, “het is mooi meegenomen”. R vindt over de periode dat zij in het                
gebied woonachtig is het singellandschap opener geworden en ervaart dit als relatief negatief. Q              
erkent dit en wijst op de verandering van beheer, waarbij volgens Q meer rekening wordt               
gehouden met de grootte van de landbouwvoertuigen en de doorgangen die daarvoor nodig zijn. 
 
Beheer en participatie 
Volgens R is de gemeente eigenaar van de singels, Q is hier niet 100% zeker over. Q wijst wel op                    
enkele landerijen die in het beheer zijn van een stichting en meent dat deze daarna zijn                
vervallen/afgegeven aan de gemeente. Q en R zijn absoluut van mening dat de singels behouden               
moeten worden en vinden ook dat “wat is weggehaald, terug moet komen”. Q en aanzien van het                 
beheer van de singels beweren beide dat deze worden beheerd door de landeigenaren en diverse               
houtgroepen, waarbij de gemeente ook af en toe snoeit. Ze vinden dat beheertechnisch er vooral               
geen abrupte veranderingen moeten plaatsvinden en dat de historische functie als afscherming            
van percelen behouden moet blijven. 
Q en R kennen enkele organisaties die zich bezig houden met het beheer van de houtsingels zoals                 
Landschapsbeheer Groningen, Boer en Natuur, Groninger Landschap en enkele groepen          
vrijwilligers. Beide zijn geen lid van een officiele organisatie maar Q is wel lid van een ‘houtgroep’                 
die af en toe beheer uitvoert aan de singels in ruil voor het hout. Q en R weten bij wie ze moeten                      
zijn mochten ze willen helpen aan het singelbeheer. Om burgers actiever bij het beheer en de                
instandhouding van singellandschap denken Q en R aan een excursie langs de houtsingels of de               
mensen een weekend te laten meehelpen tijdens een ‘zaagdag’. 
 
 

Bijlage 14 - Interview met S, omgeving Midwolde 
 
Kennis van de omgeving 
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Voor S is de complete omgeving van het woonhuis en van Midwolde bekend terrein. S gebruikt het                 
landschap zelf voornamelijk voor voor de tuin rondom het huis, waarin S 800 soorten flora kweekt,                
naar eigen zeggen om “schoonheid in het hoofd te behouden/bereiken”. Op de vraag hoe S het                
landschap aan een vreemde zou beschrijven antwoord S dat deze in de eerste plaats en               
voornamelijk het historische verhaal van de omgeving zou uitleggen, zoals de oorsprong van de              
houtsingels, het geaccidenteerd terrein (glaciale zandrug) en de biodiversiteit in de bermen.            
Kernwoorden hierin zijn kleinschaligheid en houtsingels, die S, naast de oude kerk en de              
bebouwing als karakteristiek voor het Westerkwartier acht. Wat S voornamelijk waardevol vindt            
aan het landschap is de rust die er wordt gevonden. Deze wordt echter wel ernstig verstoord door                 
de aanwezigheid van de snelweg A7. Extra nadruk van belevingswaarde ligt voor S op het gebied                
van de biodiversiteit. Zo wijst S op een type roos, die slechts op drie andere plaatsen in Nederland                  
voorkomt. S ziet binnen het landschap geen harde grens als overgang tussen natuur- en              
cultuurlandschap maar ziet dit als een gecombineerd geheel. S erkent dat het houtsingellandschap             
(rond 1700) is ontstaan door boerenactiviteiten, maar merkt daarbij op dat dit door de              
achteruitgang van het boerenbedrijf en de hoeveelheid ‘import’ in de streek wel achteruit is              
gegaan. Gelet op oude elementen binnen het landschap wijst S op de vuurkuilen van de               
Trechterbekercultuur (Mesolithicum, 7000-5000BP). Goed passend in het landschap vindt S vooral           
de bebouwing langs de Hoofdstraat en de mate waarin dit wordt gewaardeerd door de plaatselijke               
bevolking (zo is een huis na het verbranden ervan compleet herbouwd in de oorspronkelijke stijl). 
 
Specifiek singellandschap en buitengebied 
S is bekend met de benaming houtsingellandschap. Op de vraag wat dit precies inhoudt definieert               
S het volgende: “Een kleinschallig landschap met weidepercelen afgebakend door houtsingels”.           
Volgens S is er absoluut sprake van een houtsingellandschap, doorlopend tot de A7 met een harde                
begrenzing. S herkent dat de houtsingels voornamelijk voorkomen op de droge Gasten, en niet op               
het veen. Dit maakt het Westerkwartier volgens S uniek in Groningen of ook wel ‘on-Gronings’. De                
persoonlijke betekenis van de houtsingels slaan voor S vooral op het genieten ervan. S herkent dat                
het onderhoud van de houtsingels altijd al summier is geweest maar dat dit een hoogtepunt heeft                
bereikt met het aantreden van de huidige burgemeester. Het onderhoud is er wel maar naar eigen                
zeggen: “hoe verder van het gemeentehuis, hoe slechter het onderhoud”. S ervaart dit als negatief               
en wijst ook nog eens op het beheer van de sloten, waar de gemeente helemaal niets aan schijnt                  
te doen. 
 
Beheer en participatie 
Volgens S zijn de houtsingels van particulieren i.e. van diegene op wiens perceel de singel staat. S                 
vindt het een absolute must dat de singels behouden blijven en geeft ook aan dat, mits historisch 
aantoonbaar, singels moeten worden herplant op plekken waar deze ooit gestaan hebben. Waar             
het in het beheer vooral aan ontbreekt is een overkoepelende organisatie maar ook financiele              
middelen (subsidie). Organisaties die bekend zijn bij S als zijnde ‘Houtsingelbeherend’ zijn            
Landschapbeheer Groningen, Stichting Groninger Landschap en de Gemeente Westerkwartier. S          
zelf is geen lid van een dergelijke organisatie maar zou naar eigen zeggen prima contact weten te                 
leggen met particulieren die dit wel zijn (en ook de liefde voor de houtwallen delen). Vanwege                
persoonlijke omstandigheden kan S niet zelf actief participeren bij het beheer van de houtsingels,              
mocht dat nodig zijn. S oppert wel het idee voor een tevredenheidsonderzoek ten aanzien van het                
omliggende landschap. Wat betreft burgerparticipatie ziet S voornamelijk mogelijkheden via een           
initiatief van de dorpsvereniging, hun website ‘het gele boekje’. De dorpsvereniging is financieel             
draagkrachtig en actief, dat is een ideale combinatie. 
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Bijlage 15 - Aangeraden te bezoeken gebieden door de geïnterviewden uit de omgeving van 
Midwolde en Lutjegast 
 

 
Schaal 1:80.000 

Bijlage 16 - Bekend gebied van de geïnterviewden uit de omgeving van Midwolde en 
Lutjegast 
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Schaal 1:220.000 

Bijlage 17 - Gebruik van de omgeving door de geïnterviewden uit de omgeving van 
Midwolde en Lutjegast 
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Schaal 1:125.000 

Bijlage 18 - Natuur volgens de geïnterviewden uit de omgeving van Midwolde en Lutjegast 
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Schaal 1:80.000 
 
Opmerking: een aantal geïnterviewden heeft aangegeven het gehele gebied te zien als natuur; 
wegens overzichtelijkheid van de kaart is dit niet ingetekend. Hier dient rekening mee te worden 
gehouden bij de interpretatie van deze kaart. 

Bijlage 19 - Oude elementen in het landschap volgens de geïnterviewden uit de omgeving 
van Midwolde en Lutjegast 
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Schaal 1:80.000 
 

Bijlage 20 - Plaatsen met een persoonlijke waarde voor de geïnterviewden uit de omgeving 
van Midwolde en Lutjegast 
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Schaal 1:80.000 

Bijlage 21 - Uitsnede van omgeving Grootegast op de Hugueninkaart (1819-1829) 
De houtsingels zijn hier met kleine zwarte stippen weergegeven. 

 

103 



 

Bijlage 22 - Uitsnede van omgeving Midwolde op de Topografisch Militaire Kaart (1850) 
De houtsingels zijn hier met kleine zwarte stippen weergegeven. 
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Bijlage 23 - Toponiemen 
  
Namen van plaatsen en gebieden komen niet uit de lucht vallen, maar kennen een relatie met                
bijvoorbeeld de ondergrond, vegetatie, bezit of opdrachtgeverschap. Met toponymie wordt er           
onderzoek gedaan naar de verklaring van plaatsnamen. Toponiemen zijn daarmee een belangrijke            
bron om meer inzicht te krijgen in een bepaald gebied. Onderstaand de belangrijkste verklaringen              
geordend die een beeld geven over de betreffende twee geselecteerde gebieden, Lutjegast en             
Midwolde. 
  
Toponiemen rond Midwolde 
Midwolde; 1558; Mijtwolde; 1643 Midwolde; zie Midwolda. “Midwolda: midde ‘’in het midden            
gelegen’ en walda ‘moerasbos, woud’.  57

 
Lettelbert; 1444 to Lettebeerd; 1445 Letterbert; 1455 Letterbert; let, lettel “klein, luttel’ en bert              
‘huizengroep, buurt’.  58

 
Matsloot; 1564 Maethuisen, waarschijnlijk naar bewoning op veenhoogten in het gebied. 
Matsloot komt sinds 1905 voor als De Matsloot, naar een hier gelegen sloot vanuit de veenderige                
landerijen naar het aangrenzende Leekster- of Zulthemeer. Het voorvoegsel is afgeleid van made,             
dat weide of grasland betekent (vergelijk het nabijgelegen Peizermade).  59

 
Leek; 1495; dye Leeck; de friese vorm van laak, houdt verband met het ww. lekken ‘doorsijpelen,                
lekken’  60

 
Tolbert; 1479; Oldebert, 1481; to olderbarth, 1486 i ‘t oldebert,1520; Tolbert; betekent ‘oude             
buurt’. De T- in tolbert is afkomstig van het lidwoord in de concstructie in ‘t oldebert. Het eerste                  
deel van de smanestelling is old ‘oud’, het tweede deel is het toponymisch element bert, de Friese                 
variant van nnl. buurt, een afleiding met het verzamelsuffix ipivan ofri. bûr woning, klein huis met                
de betekenis ‘huizengroep’, buurt. In het Oudfries wordt de û voor i of j in de volgende lettergreep                  
veranderd (umlaut) tot ê, die voor een medeklinkergroep wordt verkort tot e.  61

 
Zevenhuizen; 1851 Zevenhuizen; dorp en veenkolonie, in de door Ridder van Ewsum, heer van              
Nienoord, sedert 1559 ontgonnen venen.  62

  
Toponiemen rond Lutjegast 
Grootegast; 1502 op de grote gast; 1551 grote gast; 1565 kopie op Grotegarst; ca 1685               
Grootegast; gelegen op hoge zandige grond, gast ‘geest, zandgrond’; groot in onderscheiding van             
het nabij gelegen dorp Lutjegast.  63

 
Lutjegast; 1459 op de lutkegast; 1461 lutke gast; 1506 Luttike Ghaest; 1512 op de Lutkegast; 1569 
Lutke Garst; geleden op zandgrond, gast betekent ‘geest, zandgrond’. De aanduiding met lutje 
‘klein’ is ter onderscheiding van het nabij gelegen Grootegast.  64

57 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 
58 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K.Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 
59
  Website: Plaatsnamengids, http://www.plaatsengids.nl/matsloot, geraadpleegd op 17 mei 2015 

60
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K.  Het plaatsnamenboek, De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen. Houten: Unieboek, 1986 

61
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 

62
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 

63
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 

64
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 
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Oldekerk; 1320 Aeldekerka; ca. 1375 Oldenkirke; 1385 .Olde ende Niekerke; 1525 
Oldekerke;1677-1678 Olekercke; ‘de oude kerk’ naast Niekerk bij Zuidhoorn.  65

 
 

65
 Boek: Berkel, G. v., & Samplonius, K. Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie. Utrecht: Het Spectrum, 2006 
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