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Daarle, 3 mei 2013
Geachte mevrouw Dijksma,
‘Daarle’ is onthutst en staat op zijn kop als ‘marktplaats voor landschappelijk erfgoed’. Wij maken ons
grote zorgen en zijn boos over uw voornemen om ons landschappelijk gezicht per opbod te verkopen.
Percelen bos, houtwal, singel en natuurterreintjes die decennialang met zorg door Staatsbosbeheer,
of onder hun regie door mensen in de streek, zijn beheerd en gekoesterd dreigen door u te worden
verkwanseld.
Het bezit van Staatsbosbeheer in onze gemeente, waarop vanaf 11 mei aanstaande iedereen via
internet kan bieden, zijn voor ons van grote betekenis. Ze leveren een bijzondere bijdrage aan het
landschap waarin wij wonen, werken en opgegroeid zijn. We speelden er verstoppertje als kind, liepen
er hand-in-hand met onze eerste liefde, gingen er picknicken met het jonge gezin, kwamen er op
adem na een drukke werkweek en genoten er van de rust en de frisse lucht in de herfst van ons leven.
Onze kinderen beleven er vandaag de dag de ook deze dierbare momenten. Het doet ons pijn om ons
landschap en natuur nu op een veilingsite van een makelaar te zien staan. We zijn bang dat er straks
een hek omheen gaat en dat onze kinderen niet meer op dezelfde wijze verbonden kunnen raken met
de natuur rond onze dorpen.
Niet iedereen is bioloog. Maar wij zien in deze natuurgebieden zoveel bijzondere planten, vogels en
zoogdieren, dat wij zeker weten dat ze van grote natuurwaarde zijn voor onze streek. Maar ook niet
zeldzame planten en dieren zijn voor ons van groot belang, om nog maar te zwijgen van de
landschappelijke waarden van ons karakteristieke landschap We vinden dat het behoud van deze
waarden onvoldoende geborgd is voor de toekomst.
Bestemmingsplannen wijzigen om de haverklap, naleving van de Flora- en faunawet valt bijna niet te
controleren, zeker niet als een goede natuurbeheerder als Staatsbosbeheer verdwijnt uit het gebied.
Wij vrezen de veiling, de versnippering in eigendom, verrommeling van terreinen en voor de toekomst
van deze natuurgebiedjes.
Het bestemmingsplan garandeert ook niet de kwaliteit en instandhouding van de te verkopen
gebieden. En ook natuurwetgeving in het kader van Flora- en fauna wet of de Boswet verplicht hier
niet toe. Eigendom is wat dat betreft een groot goed en ook al kan verwaarlozing en achterstallig
onderhoud bij iedere eigenaar op de loer liggen, een terreinbeheerder of natuurorganisatie heeft in
ieder geval de opdracht zo goed mogelijk te zorgen voor de natuur. Een individu of een particulier niet.
Hoe voorkom je dat ‘om en om’ een boom uit een houtwal verdwijnt, veel te hoog wordt opgesnoeid,
door begrazing onderbegroeiing verdwijnt, volkomen legaal een open plek wordt gemaakt voor een
caravan, feesten en partijen, of er intensief met crossmotoren of quads gereden wordt? Of een ven
niet open wordt gehouden en verbost, kruidenrijk grasland te intensief wordt beheerd of heide
geplagd?
Het moet ons van het hart dat wij vinden dat de Rijksoverheid weinig gevoel heeft getoond voor de
sentimenten die in de streek leven. Waar is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid? We bedoelen de MVO-principes die de Rijksoverheid aan anderen verkondigt, maar
hier zelf aan de laars lapt. Niet alleen de natuur staat op het spel, maar ook de leefbaarheid van het
dorp. Het gevaar bestaat dat nieuwe eigenaren weinig gevoel hebben voor lokale normen en waarden
zoals ‘noaberschap’, zondagsrust en de gemoedelijke Twentse omgangsvormen.
Bovendien zijn, zoals u ongetwijfeld weet, veel van de gronden die nu in de verkoop gaan, ingebracht
in de ruilverkaveling en soms zelfs onteigend, in het kader van landinrichting. Voor de
structuurverbetering van de landbouw en het veilig stellen van natuur- en landschapswaarden betalen
grondeigenaren al ruim 20 jaar jaarlijks ruilverkavelingsrente(!). Het toen gerealiseerde
landschapsplan werd veilig gesteld door de landschapselementen bij Staatsbosbeheer onder te
brengen.
Wij zijn van mening dat de overheid de – op zijn minst morele – verplichting heeft om bij voorgenomen
verkoop van dezelfde grond eerst in gesprek te treden met de mensen die in het verleden grond
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hebben (moeten) afstaan. Een uitnodiging voor zo’n gesprek hebben wij nooit ontvangen en daarover
zijn we teleurgesteld.
Daarnaast steekt het ons dat in alle berichtgeving gesproken wordt over een ‘pilot’. In het debat met
de Tweede Kamer heeft u aangegeven dat u na fase A van de verkoop in Daarle gaat ‘evalueren’. U
houdt daarbij de deur open naar een ander scenario voor de gebieden die u in de toekomst had willen
verkopen. Dat kunnen wij goed voorstellen, want hoe reëel is het om deze exercitie nog 99 keer te
herhalen? We stellen die open houding op prijs, maar blijven desondanks met een naar idee zitten:
straks wordt de natuur in Nederland gered, maar is die in Daarle verkwanseld. We hebben het
ongemakkelijke gevoel als proefkonijn gebruikt te worden.
Overigens hebben wij vraagtekens bij een evaluatie. Wij vrezen vooral effecten over lange termijn; een
maand na verkoop zal er niet veel in het veld te zien zijn. Maar hoe zien deze bossen er 20 jaar na
verkoop uit? Bestaan ze nog? Zijn ze nog toegankelijk? De aangekondigde evaluatie kan dus geen
antwoord geven op onze bezwaren.
Om al deze redenen hebben we als inwoners van Daarle de handen ineengeslagen. Onze eerste
inzet is: verhinder de veiling bij opbod van de natuurgebieden. Niet zozeer het principe van verkoop
stuit ons tegen de borst, maar de aanpak: zonder waarborgen voor natuurwaarden, zonder overleg
met de streek, bij opbod slechts gericht op een maximale opbrengst. We hebben begrepen dat de
Stichting Das en Boom een procedure aanspant om de verkoop van gronden te verhinderen. Wij
steunen die van harte en zullen de rechtszitting voor de zomer nog in groten getale bijwonen om onze
argumenten kracht bij te zetten. Maar het liefst hebben wij natuurlijk dat u zelf afziet van de veiling,
zelfs voor fase A Daarle, nog voor 11 mei.
Ondertussen houden we rekening met het worst case scenario dat u de uitverkoop in Daarle doorzet.
Daarom hebben we met een grote groep actieve bewoners het plan gemaakt om een
‘Landschapsbond’ op te richten, een streekgebonden coöperatieve stichting.
Wij verzoeken u dringend om als eerste de gelegenheid te krijgen om een ‘kwaliteitsbod’ op de
percelen rond Daarle uit te brengen. Daarbij staat niet prijsopdrijving, maar garanties voor natuur- en
landschapswaarde, beheer door eigen bevolking en de leefbaarheid centraal. Momenteel werken wij
in hoog tempo en uiterst concreet aan deze oplossing met alle financiële en juridische aspecten van
dien.
De samenleving in de streek die verantwoordelijkheid neemt voor de natuur. In feite is dit precies
zoals het kabinet het graag ziet. Indien u de verkoop perse wilt doorzetten, raden wij u daarom aan
deze kans met beide handen aan te grijpen. Wij verzoeken u om in ieder geval de veiling af te blazen,
laat makelaardij Troostwijk de verkoopsite sluiten. Treed in gesprek met ons over een duurzame
oplossing voor de natuur rond Daarle. Zoek naar een alternatief voor de uitverkoop van de natuur, die
meer schade aanricht dan het geld dat het oplevert.
Wij willen deze dringende oproep besluiten met het refrein van ons dorpslied, geschreven in de voor u
bekende Twentse streektaal. Het geeft prachtig weer waar het ons ten diepste om gaat.
Doarle, mien dorp ie ligt doar zo mooi
tussen Twente en Salland.
Langs de raand van mooien esch
doar leve wie vredig en best.
Wij zijn altijd bereid tot een nader gesprek om onze argumenten mondeling toe te lichten, ofwel in Den
Haag, ofwel in het prachtige Daarle.

Namens de bewoners van Daarle en omstreken,
Hoogachtend,

Jan Broeze,
Voorzitter ‘Landschapsbond Daarle i.o.
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Mede namens
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Plaatselijk Belang Daarle, Dennis Marsman
KNNV afdeling Vriezenveen. Herman Stevens
Vrienden van De Krim, Johan Poffers
Natuur en Milieu Wierden, Jan Sasbrink
Milieuraad Den Ham-Vroomshoop, G. Kollenstaart
WBE West Twente, Dhr. J. Kreijkes
SBNL, contactpersoon, dhr. E. Borkent
Buurtgroen, Christel Vandermaelen en Ruurd van Donkelaar
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