Inleiding

Stroeltraitwlkkelingedag*

Wie in de gelegenheid if geweeat* de ontwikkeling "ma eetivltolta» m m hot
Minieterle van landbouw ten behoeve -van de Hederlandae laad» «o. Tatabowr
gedurende da jaren aedert de feewijdiag te volgen» heeft daarin aan gelei»
delijke» naar uitermate belangrijke en balangwakkanda varandaring kannen
constateren*
M m aagt nauwelijks t« vaal* wanneer non oonetateert» dat in da periode
voor da lamtata wereldoorlog dease werkaaamhaden stich all* in principe richtten op da individuele boer* Hat «as desa lnvididuela boer* dia hat aidde!paat vormde van da landbotïwvoorlichting ia da rslae sin* Weliewaar bracht
da voorHehtingeteehniek »ee» dat
een daal van da voorlichting »leh af»
«paaMa ia allarlai bljeenkosaaten waar aan groter of kleiner aantal boeren
bl joon wai, Maar n»n tod daarmee niet de bedoeling «en bepaalde aia of «eer
seJDenhangonde agrarische bevolkingagroep ala aodanlg ta beïnvloede»:» Mm
richtte aioh ia feite tot alle afzonderlijke boeren, dia ia so*n bijeen*
kornet bijeen waren» individuaal» Boe de vergadering wae aamengeateld waa ia
weaen niet belangrijk} hat doel waa elechta velen tegelijk ta bereiken.
Zelf» van de niilvarkaveling kan men neuwelijka «eggen» dat aij aio* voor
da oorlof tot een eaaeahaagende groep van boeren rtehtte» al brengt da rail*»
vwkavaling alt haar aard nee» dat door onderling overig dingen tot «tand
worden gebracht» dia de iadivüaala boer alleen niet kan* In bat begin van
do ontwikkeling van do ruilverkaveling vaal echter do aandacht moor op da
grond dan op do boer; van oen bewraate poging oa do rHilvarkaveling te plaat*
san ia hat kader van een Integrale verbetering van da landbouwkundige toe«tanden in een gebied ala geheel teen toen ia hat algemeen nog niet worden
gaaprokan»
Ha da oorlog ie» aoala geiegd» duidelijk oom geheal andere wind gaan
waaien* Het eerate eyaptooa van ee» nieuwe wijae van werken vinden we ia de
herverkavel^ag Waleheron* Hierbij heeft me» aieh niet aeev bepaald tot bot
«aken van goed gevormde kavala on bat verbeteren van wegen aa waterlopen»
aaar aam hooft getraeht de groep van Walchoranee boeren ala geheel ia een
zodanige sltwtie ta plaateen* dat aan geaeade ontwikkeling van da landbouw
op hot hole eiland ia da toalseaft mogelijk *ou werden*
een bepaalde atreek ala geheal vorade hot oavangrijka preieet tot verboto»
ring van da agrariaehe toe*tand la kot koagroaden gebied» waarin oavanfrij»
ko oultuör-techniaehe werken» intenaieve landbowvoorliohtlng» aoolale
agrariaehe bedrijfavoering en hat naatechappelijk leven van do bevolking
van do betreffende atreek ala geheel op oen ander peil ta brengen. Met een
soortgelijk project ia aan than» in da Noord-felwe begonnen*
Op oen geheel

andere wijae, doch uiteindelijk stat doeolfdo bedoeling»

2«
h**ft man de fraaptgawijsa varlaetwï-ing van da eoeiaal~aconoiti»ch<* p©sitia van
da agpatiaefea bawlking gapröbaafd ia da s.g.n. vaoxfeaalddarg*® Bottavalla a»
fan grot» batekanis in dit vwbaad 1* het steeven cm de gewon» rtiilvar*
kavaling van aan strikt <mltm£F*t«chnl»eh« aangalaganhaid ia da engere «in
te doen uitgroeien tot «en agrarisch reconstructieplan, uaarbi^ za.eh ni«t
allaa» tan doel stalt een goada verkaveling, m & r goada bedrijven «m «conosioeh gasoad agrarisch gabisd aehtar aich te 3&.t«n, wannaar m®n h«t werk
heeft voltooid.
Als laatsteftootaam dit jongefcoompjavan poging»» tot >4r»aka<*> en
groapegöwija© verbetering van da toestand, waarin landbouw en agrarische
bevolking varlberan, vallaa taaalotta te n©«s«n d© a*g#». atroakvarbetaringB'*
plannan. 2o«l» bakend is da «arata aanleiding tot h»t opatallan van êaa*
vsrbötex-ingsplannen galagan ia het fait» dat bapaaM» gabiadan aioh kanaierkten door a«n relatief hogafcwtiprija,van da walk} door vwrschllland© aaatra*
galen, ia bat bijsondar door intaaaivering van da vosrliohtiag, hoopt mm ta
baraikan dat da emftandighedan voer aan doelmatige voortferanging hitr gunftigar vordan»
Men ssiet, ar valt ta •*&3**n op 'aan s® lang» raakt van balangrtjk* aetlvitaitan, dia in wassaa all« in daselfda richting gaan, dat hiar gaan apraka jaear kan aij» van iata inoidanteala of via **a •«taahter begin. Man ia
duidalijk baaig aan niaiwe waf ia ta «laan m allaa wijat ar op* dat san nat
toanaaanda kracht in das® richting voort aal gaan. Hat lijkt WMursohijnlijk
dat hst initiatiaf, dat in daaa van da vsreehillende organ©» van het Minta*
t a H * van I*ndbow is uitgaga&n, in toaaaaenda a&t® aal worden gaatamd
door d* activiteit van da geleidelijk tot csatplooiing k©a«öade landelijk»
raad ©n provinoia.1® radan voor da voorliohtiaa*
Bat ia varleidalijk, in ha* bijaondar voor aan so&iolöog, in ta gaan
op ê» vraag, waaraan dasa ontwikkaling; i» toa ta achrijvaa «n da ooraafean
van algaaama aard op ta sporan^ dia aioh blar habbaa doan galden» Bc i«tt
dan achtar da graaaan van da taak dia ad $ 1» opgedragen v a w » ovarachrijdan.
Ik hoop acht&r, dat in da inlaidingan m in do dioonaai® dit p u t tor apraka
aal komen*
allaa wat n i # w ia aal altijd tijd nodig habban o» de juiata vag ta
viadaaj dit g a M t ook van daaa niauwa vaswa» van baaoaÜBg nwt da Iwidbotw.
lan galaidalijk aoatan groaian* tfia da i&tvaariag van da feaffvarkavaling
Walcheren vargalljkt «at dia van da n i a w a harvarkavaling in Saalaod, «iat,
boa nwm doof arvaring galeard, b«paalda' kindar*ftktan ta bovan lust»
Mat da org*niwitori»ch* opaat van hat wark b«traft, h»t ligt in da
aarata plaat» op da wag van da v»rantwoord«lijk« belaidaorganen, om hiervoor da g*«igende oplossing ta zoeken. Ein van da belangrijkste takan tal
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Martij ©»«aiwi j&iM ai^n, iu**«n da veelheid w i i»ii;Uii«v*n,, dl« ik 80 mm
'3ft#aé% de nodig» coördiHAii® tot «tand te fcreng*n. Als ik g©«d bsn infallchi,
haaft dit asdafwayp da veil* aandacht*
Bat wil adj voorfe©M«a, dat wat de inhoud m ïiat wwrk teatraft» aan op«abara èttmwai.9 i s woord aa gagötelffc ar in Wl»ugj?ijl» sata to« ka» M.$3amgm
caa hat inaioht in d# problaEwm, dit aiak M | dit work wafdaa» t t taffeatan
•n d# oplossing hiarran te TOrgarnkkaliJkaa*
Het ia a.i* dan ook wm galakkif» gad&ehta gawaaat va» da r«feliagscommigai* T©or da L&ïvdbouwmfeen in haar programs» van dit Jaar aan dag vit ia
iarakkaa voor de bespreking van d« vmagetyMam da atraekoaiwikkaliag batraffanda» la is zo gelukkig gawaaat aan viertal inlaidars ta viudan# dia alk op
hm wijse aa VSJI hun kant aan bijdapaga rm. feaiekaaia b.«kb»» galaraird ia da
ontwikkaling van dit nieiawe wsaek «a dia dut sakar ia staat aulla» sija ©» «na
op daaksmdiga wi jae iroor ta liehta».

