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Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
(gedeelte)
Onttrekking van grond aan agrarische produktie
Vooral ook bevorderd door de indiening van een
motie-S. v. d. Ploeg over de bed rijfs verg roting (de
voorsteller vraagt bij het regionale ontwikkelingsbeleid en het ontwikkelings- en saneringsbeletd prioriteit voor het streven naar bedrijfsvergroting) is in
de gedachtenwisseling bij de openbare vergadering
van de vaste commissie voor Landbouw en Visserij
nadere aandacht besteed aan het uit de produktie
nemen van landbouwgrond. Rekening houdende met
de behoefte aan landbouwgrond voor bedrijfsvergroting, kan toch in toenemende mate grond aan
de produktie worden onttrokken, mits voor zinvolle
bestemmingen, zo meent de Minister. Wel is het
zaak de beste gronden de beste bestemming te geven: landbouw en die gronden in te richten naar
nieuwe structuren. Daarvoor zijn ook de nieuwe polders Zurderzeegrond voor de landbouw van groot
belang. Intussen is de ontwikkeling al in gang. Reeds
thans wordt 9.000 ha per jaar (in 1980: 14.000 ha)
aan de landbouwproduktie op het oude land onttrokken, in hoofdzaak voor stedebouw, industrieaanleg, e.d.; 1000 ha daarvan is bestemd voor recreatiedoeleinden; 3000 ha landbouwgrond in de
nieuwe polders komen er jaarlijks bij, maar dat
wordt in de toekomst 2000 ha, terwijl de 1000 ha
recreatie in de loop der jaren 70 tot 4000 ha per
jaar oplopen. Te verwachten is dus, dat mettertijd
de landbouw aan nieuwe grond in de polders
slechts de helft krijgt van wat op het oude land
naar de recreatie gaat.
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De landbouw en het landschap van morgen
Samenvatting van de inleidingen, gehouden tijdens
de plenaire vergadering van de Contact-Comm/ss/e
voor Natuur- en Landschapsbescherming op zaterdag 8 november 1969 in de Stadsschouwburg te
Utrecht over het onderwerp "landbouw en landschap van morgen".
Aanwezig waren ca. 600 belangstellenden, w.o.
Z.K.H. prins Claus en vele autoriteiten uit de kringen van de landbouw en de natuurbescherming.
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters, voorzitter
van de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, sprak over het onderwerp:
"Terug naar de aarde."
De ruimtereizen, die de mensheid nu verblinden,
zouden wel eens een nederlaag voor diezelfde mensheid kunnen betekenen. Daarvoor is aandacht en
geld; niet voor een veelomvattend ecologisch onderzoek, voor een all-round politiek van zuivering van
de biosfeer. Er zijn toch genoeg bijzonder onheilspellende verschijnselen - Rotterdam is hiervan
een schoolvoorbeeld - die al lang een felle "biologische" reactie hadden moeten teweeg brengen'
Wanneer deze reactie niet prompt volgt op de explosieve technische ontwikkeling van nü, zijn de
gevolgen niet te overzien. Een vooruitziende milieubescherming ziet dus verder dan het 19e-eeuws
aandoend vooruitgangsgeloof; daarom zeggen wij
dus nü: terug naar de aardel
Dr. S. L. Mansholt, vice-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen besprak
de "Landbouw van morgen".
Vermindering tot de helft van het aantal boeren
in West-Europa is een dringende noodzaak geworden. Het huidige rationalisatietempo is absoluut
onvoldoende om aan de landbouwende bevolking
een gelijkwaardige positie te verschaffen, zowel in
inkomen als in sociaal opzicht Tachtig procent der
boeren heeft een inkomen beneden de minimumloongrens, terwijl vakantie en vrije weekeinden tot
de uitzonderingen behoren. Slechts door het scheppen van modernere en grotere bedrijven, waar
mogelijk door onderlinge samenwerking, kan hier-

in worden voorzien.
Tevens moet de produktie worden aangepast aan
de vraag, zodat onverkoopbare overschotten worden
vermeden. Het Is gewenst de eerste tien jaren
naast de oppervlakte die nodig is voor wegen,
stadsuitbreiding e.d. nog 5 min ha uit de produktie te nemen voor bosaanleg, recreatie, natuurparken e.d. In onze geïndustrialiseerde maatschappij is
aan deze bestemming op vele plaatsen een grotere behoefte dan aan landbouwgrond. Dit betekent:
een nieuw oriënteren van de planning en het scheppen van de organen, zowel nationaal als regionaal,
die zich hiermee zullen bezighouden. Dit vergt ook
een duidelijke politieke conceptie, gericht op het
welzijn van de bevolking in de komende 25 jaren.
Daarbij mogen de gerechtvaardigde belangen van
de boeren en hun medewerkers niet geofferd worden, doch is het onze taak door middel van deze
ontwikkeling het zich voortslepende probleem van
te laag inkomen en slechte sociale positie tot een
oplossing te brengen.
Spreker achtte het noodzakelijk dat de landbouwers bij dit ontwikkelingsproces ten nauwste worden betrokken. Zowel het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfstypen als van samenwerkingsvormen is hier
nodig; financiële hulp is noodzakelijk en gerechtvaardigd. In plaats van de miljarden die nu jaarlijks worden gespendeerd en geen werkelijk renda\ bele bedrijven opleveren, afgezien van de even vele miljarden die worden weggegooid om overschotten op te vangen, zullen we deze gelden in dit
plan doeltreffend kunnen gebruiken voor de oplossing van het boerenprobleem zowel als dat van
de stedelijke bevolking die dringend meer ontspanningsruimte in de natuur nodig heeft.
Spreker betreurde de plannen van de Nederlandse regering het Kuinderbos en andere natuurterreinen tot militair oefenterrein te bestemmen: dat gaat
volkomen tegen de draad inl Iedere ha nieuw gewonnen land, zoals in Flevoland, kost ons aan
overbodige produkten ongeveer f 2000 steun per
jaar, afgezien van het feit dat we de handel met
de Europese Gemeenschap bemoeilijken. Spreker
raadde aan deze plannen opnieuw in overweging
te nemen in het licht van datgene wat nodig is
voor de toekomstige vormgeving van Nederland.

gecoördineerd, een belangrijke winst kan opleveren
voor het leefmilieu; zij wil aan de gedachtenvorming hierover een constructieve bijdrage leveren.
Ten aanzien van de toekomst van de landelijke
gebieden stippelt de Tweede nota over de ruimtelijke ordening twee richtlijnen uit: het voorkomen
van een "dichtgroeien" van de groene ruimte en
het dienstbaar maken hiervan aan de behoeften van
de stedeling voor zijn ontspanning. De wensen tot
moderrrisering van de bedrijfsvoering in de landbouw zijn moeilijk in overeenstemming te brengen
met die tot betioud van landschappelijke, recreatieve en natuurwetenschappelijke waarden.
Aan de hand van een speciaal voor dit doel door
de Werkgroep landelijke gebieden van de ContactCommissie samengestelde kaart lichtte spreker de
suggesties van de natuur- en landschapsbescherming toe: het gaat in totaal om ca. 180.000 ha.
Hieronder is een oppervlakte van 50.000 ha landschapsreservaten: gebieden die uit cultuurhistorisch,
natuurwetenschappelijk en landschappelijk oogpunt
van groot belang zijn en waar het bestaande landschap èn het bestaande agrarische gebruik dienen
te worden gehandhaafd. Aangezien cultuurtechnische
verbetering is uitgesloten, zullen op grond van de
Natuurbeschermingswet beheersovereenkomsten met
de gebruikers moeten worden gesloten; aankoop
door de overheid of door natuurbeschermingsorganisaties is uiteindelijk de beste oplossing.
Ongeveer 130.000 ha komt in aanmerking om aan
het agrarische gebruik te worden onttrokken teneinde de landschappelijk-recreatieve functie te versterken. Veelal zal dit geschieden in het kader
van een landschapsreconstructie, zoals voor MiddenDelfland in de bedoeling ligt, waarbij een landschappelijke schaalvergroting moet worden aanvaard, maar waarbij in het landschap storende bebouwing moet worden geweerd. Het gaat hierbij
niet alleen om de aanleg van stadsgewestparken,
maar ook om bebossing van buiten de verstedelijkte gebieden gelegen landbouwgronden; heiden en
zandverstuivingen, die in het verleden ten onrechte
zijn bebost, kunnen dan in de oude toestand worden teruggebracht. Ook wordt gedacht aan de aanleg van recreatievoorzieningen, zoals tweede woningcomplexen, caravanparken en kampeerterreinen.

Mr. H. P. Gorter, ondervoorzitter van de ContactCommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming
en directeur van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland besprak het "Landschap van morgen."
Het onttrekken op grote schaal van landbouwgronden aan de agrarische produktie, waarover de
heer Mansholt sprak, zal tot ongekende veranderingen in het Nederlandse landschap leiden. De
Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming meent dat deze ontwikkeling, mits goed

Spreker legde er de nadruk op, dat het hier een
eerste en uiteraard eenzijdige verkenning betreft
en formuleerde aan het slot van zijn 'betoog de
volgende wensen.
1 De landbouw moet komen met een benadering, ook in kaartbeeld, vanuit het standpunt van
bodemkwaliteit en bedrijfsstructuur.
2 De ambtelijke natuurbescherming zou het kaartbeeld vanuit onze visie verder moeten uitwerken.
3 Voor verschillende typen van landschapsgebieden
zouden, evenals nu reeds geschiedt voor het veenweidegebied, casestudies moeten worden gemaakt
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voor de landinrichting.
4 Het beschikbaar komen van voldoende grond
door bedrijfsbeëindiging Is conditio sine qua non
voor het landbouwstructuurbeleid, maar óók voor
een goed landinrichtingsbeleid. Daarom dienen op
korte termijn maatregelen te worden genomen, die
ten doel hebben de mobiliteit van 'de grond te vergroten.
5 Het ruilverkavelingsbeleid dient meer dan tot
dusverre te worden afgestemd op het landbouwstructuurbeleid èn op het inrichtingsbeleïd der lan-

delijke gebieden. In samenhang met het onder 4
gestelde moet bij de bepaling van prioriteiten de
grondmobiliteit een rol gaan spelen.
6 Men dient zich, ambtelijk en niet-ambtelijk, op
korte termijn te bezinnen over de vraag of een
aanpassing van de Ruilverkavelingswet 1954 dan
wel een uitbouw van de lex specialis voor Midden-Delfland tot een Landinrichtingswet nodig is.
7 De kosten van grond verwerking, inrichting en
beheer moeten nader worden onderzocht en de financieringsmogelijkheden moeten worden nagegaan.

Manifestaties

Adreswijzigingen leden KNBV*

Van 19 t/m 24 januari wordt te Amsterdam in het
RAI-gebouw de Land- en Tuinbouw-RAI gehouden.
Op deze tentoonstelling, de grootste overdekte manifestatie op dit gebied, die ooit in ons land is gehouden, wordt o.m. veel aandacht besteed aan terreinbewerking en aanleg, inrichting en onderhoud
van plantsoenen, parken, sportvelden, benmen etc.
Er zijn tal van moderne machines te bezichtigen.

G. Ch. baron v. d. Bogaerde van Terbrugge van Kasteel Heeswijk, Heeswijk naar Schloss Bentlage, Rheine/Ems Westfalen, Duitsland.
C. Duvekot van Hogeweg 4, Velp naar Rozendaalselaan 15, Rozendaal CG.).
Ir. H. G. Franses van Hollandseweg 178, Wageningen
naar Prof. van Uvenweg 394, Wageningen, post Bennekom.
Ir. W. Z. van der Meer van Hoofdweg 271, Nijholtpa
naar Zwolseweg 251, Scheveningen.
Ir. L. Oldenkamp van Bowlespark 22, Wageningen
naar Veerweg 99, Wageningen.
Dr. ir. J. F. van Oosten Slingeland van Middachten,
Smidsallee 4, De Steeg naar Smidsallee 18, De Steeg.
Prof. dr. V. Westhoff van Koningin Wilhelminalaan
3, Driebergen naar de Kamp 3, Groesbeek.

Van 6 t/m 13 juni wordt te München de "Internationale Messe für Forst- und Holztechnik" gehouden,
waar o.m. de modernste machines en hulpstukken
voor aanleg, onderhoud en velling van bossen en
landschappelijke beplantingen, alsmede voor wegenbouw en houtverwerking zullen worden tentoongesteld.
Van 21 t/m 25 september wordt te Parijs het zevende Internationale congres voor de bescherming van
planten gehouden.
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* Adreswijzigingen s.v.p. steeds doorgeven aan de heer
G. W. Hommes, Bern. Zweerslaan 7, Arnhem.

