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Persbericht Centrum Landbouw en Milieu

is en een aardgasaansluiting ontbreekt, zodat de boer
is aangewezen op duurdere brandstoffen als propaan
of olie. In dat geval kan flink worden bespaard op de
brandstofrekening.
Het Centrum concludeert dat over de balans van
voor- en nadelen geen algemene uitspraak mogelijk is:
dit moet steeds per geval worden bekeken. De brochures geven praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan
de boer saldoberekeningen kan uitvoeren voor zijn
eigen situatie. Waar de nadelen overheersen, kan
soms een oplossing worden gezocht in verplaatsing
van de houtwal.
Het Centrum neemt daarom stelling tegen de te conserverende opstelling van sommige gemeenten, maar
ook tegen de te grote opruimingsdrang van sommige
landinrichters. In plaats daarvan wordt een flexibele,
aangepaste benadering bepleit. Daarin zou ook een
nieuw instrument passen: éénmalige subsidie voor
achterstallig onderhoud en aanleg van greppels. Volgens het Centrum is de toegenomen belangstelling
voor houtwalexploitatie geen modeverschijnsel, maar
een logisch gevolg van het samengaan van drie factoren: hogere brandstofprijzen, lagere inkomens en meer
vrije tijd.

Flexibeler aanpak houtwallen bepleit
Houtwallen zijn beter inpasbaar op het boerenbedrjf
dan vaak wordt aangenomen. De nadelen zijn ten dele
te beperken en er kunnen ook voordelen zijn, zoals
minder verstuiving en hogere gewasopbrengsten door
windbeschutting. Bovendien kan exploitatie van de
houtwallen een aantrekkelijk saldo opleveren. Of de
nadelen dan wel de voordelen overheersen hangt sterk
af van de plaatselijke omstandigheden. Daarom is een
flexibeler aanpak door de overheid nodig.
Dit zijn de conclusies van twee brochures over houtwallen van het Centrum Landbouw en Milieu te
Utrecht, gebaseerd op literatuurstudie en gesprekken
met boeren. Eén brochure behandelt de effecten van
houtwallen op het melkveebedrijf. Daaruit blijkt dat
houtwallen flinke nadelen kunnen hebben, zoals wortelconcurrentie in de randstrook, tragere grasdroging,
vertrapping van de zode en machinebeschadiging door
wortels. Sommige nadelen blijken echter te beperken
door regelmatig onderhoud en door aanleg van een
greppel, die de boomwortels dwingt om naar beneden
te groeien. Soms blijken houtwallen door windbeschutting de gewasopbrengst buiten de randstrook te kunnen verhogen, maar dan moeten zij niet te dicht op elkaar staan. Fruittelers maken hier gebruik van, maar
ook een temperatuurgevoelig gewas als mais kan profiteren.
In een andere brochure, over de exploitatie van
houtwallen, zijn saldoberekeningen gemaakt voor het
geval de boer het hout verkoopt of gebruikt als brandstof voor het eigen huishouden. Daarbij blijkt het saldo
per uur te variëren van ƒ 5,— tot ƒ 30,—. Hoge saldo's
zijn mogelijk waar geen raster naast de houtwal nodig
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