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3 Project om paardenhouderij
beter in te passen in het land-
schap
3 Na Drenthe nu ook herinrich-
ting paardenerven in Groningen
van start

Vlagtwedde Het gezin Querner woont met

Door Ina Reitzema
Vlagtwedde Het gezin Querner woont met

honden en pony’s op een aardig perceel in

Vlagtwedde. In een fraai verbouwd huis.

Maar het erf? "Dat hebbenwe nooitmooi ge-

vonden", zegt Michiel Querner.

Dat gaat veranderen. Dankzij het project

Zorg voor Paard en Landschap, dat paarden-

houders stimuleert hunerf beter in te passen

in het landschap. Witte linten rond weides

en paardenbakken, kuilvoer in felgekleurd

folie, containers enopzichtige schuurtjes zijn

taboe. Meer groen is het sleutelwoord.

Met het project binden landschappelijke

organisaties en de paardensector de strijd

aan tegen verrommeling van het landschap,

waar steedsmeer paardenwordengehouden.

Marjolein Samplonius en Rinck Zevenberg

geven handen en voeten aan het project.

Michiel en echtgenote Ingeborg Querner

zijn enthousiast over het groenplan dat voor

hen is gemaakt. Zo is een groenstrook voor-

zien als afscheiding tussen de weide en de

onverharde weg. "Helemaal geweldig", rea-

geert Ingeborg. "Er komen enorme stofwol-

kenvanhet pad als er verkeer langsgaat.Niet

echt lekker voor de pony’s. Begroeiing zal dat

tegenhouden."

Zevenberg: "Het groen rondom geeft een

vriendelijke uitstraling. Het maakt het erf

een gesloten geheel." Ook het houten schuil-

hok komt in het groen te staan, een haag

komt in de plaats van een deel van de afraste-

ring en het witte afzetlint wordt vervangen

door stroomdraad in een minder opvallende

donkergroene of –bruine kleur. Het kale

grasveld wordt ingericht als boomgaard en

voor de rijbak is hout in combinatie met be-

planting een optie.

In Drenthe hebben Zevenberg en Samplo-

nius de afgelopen twee jaar meer dan vijftig

erven van zowel particulieren als bedrijven

landschappelijk heringericht. Een groot deel

van de kosten wordt gesubsidieerd.

In Groningen komt het project wat traag

van de grond. "Dat heeft te makenmet men-

taliteit", denktZevenberg. "Groningers kijken

meer de kat uit de boom." Daaromwil de pro-

vincie - die het project meefinanciert- dat er

voorbeeldbedrijvenworden ingericht, ter in-

spiratie van paardenhouders én gemeenten.

Want die zijn beiden verantwoordelijk

voor de inrichting van het landschap, vinden

de initiatiefnemers. Paardenhouders krijgen

lang niet altijd de gewenste vergunningen.

Terwijl bepaalde zaken, zoals een schuilhok,

nodig zijn voor het welzijn van paarden.

"Vaak zijn dat soort dingen wel in te passen.

Datmoeten gemeenten zichmeer gaan reali-

seren", zegt Samplonius. "Aan de andere kant

heeft de paardenhouder grond in gebruik en

daarmee een verantwoordelijkheid naar z’n

omgeving toe."

Voorop staat dat de aanpassingen op de er-

ven functioneel en praktisch zijn. De paar-

denhouder moet goed met zijn dieren uit de

voeten kunnen en wil niet omkomen in het

tuinwerk. De Querners grijpen de hulp met

twee handen aan. "We hebben er zelf geen

verstand van." In ruil daarvoormoeten ze zelf

hard aan het werk. In hun geval is de ge-

meente Vlagtwedde bereid er een leer/werk-

project van te maken. Medewerkers van de

gemeentelijke kwekerij gaan er dit voorjaar

aan de slag.

Symposium
Zorg voor Paard en Landschap is een project van Stichting Beheer Natuur en Landelijk
gebied (SBNL), Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en stichting
Landschapsbeheer Groningen, met financiële steun van de provincie. Startsein is het
symposium Paarden in het Groninger Landschap, een gedeelde verantwoordelijkheid?, 9
februari in De Oude Remise in Nieuweschans. Meer info: www.paardeningroningen.nl.
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