Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Prioriteit voor structuurverbetering nog versterkt met
f 24 miljoen meer voor ruilverkaveling c.a.; in tien jaar
140.000 ha grond voor niet-agrarische doeleinden.
De prioriteit, die de minister van Landbouw en Visserij in het landbouwbeleid heeft gegeven aan de
structuurverbetering van het platteland, wordt aldus de memorie van toelichting der Landbouwbegroting-! 971 - onverminderd gehandhaafd. Dat
komt tot uiting in de stijging van de beschikbare middelen. Was in 1970 ca. 195 min. uitgetrokken voor
ruilverkaveling, in 1971 zal dit ca. 219 min. bedragen
en wel 135 min. rijksbijdragen, 69 m!n. voorschotten
aan belanghebbenden wegens uitvoering van werken
en 15 min. voorschotten aan belanghebbenden wegens
overdrachten aan de Stichting Beheer Landbouwgronden. Als gevolg van de verhoogde financiële inspanning zal het investeringsniveau in 1971 met rond
24 min. per jaar stijgen.
In de doelstellingen van de ruilverkaveling treedt verdere verbreding op. Het groeiproces van een technische ingreep op agrarisch terrein naar een instrument voor integrale plattelandsvernieuwing is stellig
nog niet ten einde. De mogelijkheden voor het treffen
van recreatievoorzieningen worden volop aangegrepen, terwijl ook de zorg voor het milieu meer nadruk
verkrijgt.
Grond voor niet-agrarische doeleinden
In de integrale herstructurering van landelijke gebieden blijven knelpunten bestaan met als belangrijkste de concurrerende verlangens bij de bestemming van de grond. Aan de ene kant het streven naar
bedrijfsvergroting, aan de andere kant de noodzaak
agrarische gronden in toenemende mate een alternatieve bestemming te geven. Met de overgang van
gronden naar niet-agrarische doeleinden zal in de
komende tien jaar naar schatting een oppervlakte
van 140.000 ha zijn gemoeid. Dat proces verloopt niet
spontaan: gebieden die in de nabije toekomst een
functie verkrijgen voor wonen, werken, verkeer of
recreatie, worden naar zone ingedeeld en ingericht.
Voor zover dit proces plaats heeft binnen concrete
projecten van landinrichting, acht de minister van
Landbouw en Visserij de belangenafweging in de

Centrale Cultuurtechnische Commissie, geïnstitutionaliseerd in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, van de grootste betekenis.
Stemm/ngsprogramma blijft 55.000 ha
Het beraad in de Centrale Cultuurtechnische Commissie over het volgordeschema voor ruilverkavelingen heeft geleid tot een voorbereidingsvolume van
ruim 500.000 ha. Dat is nodig om het stemmingsprogramma, dat op ca. 55.000 ha per jaar gehandhaafd
blijft, te realiseren.
Is er - aldus de memorie van toelichting verder uit een oogpunt van participatie van de streek in de
besluitvorming bij ruilverkavelingen - gezien de
tegenwoordige gang van zaken - geen onmiddellijke
aanleiding tot wijziging van de ruilverkavelingswet
1954, dit is naar de mening van de minister des te
minder het geval, nu de regering binnenkort het wetsontwerp voor de landinrichting van het gebied van
Midden-Delfland zal indienen. Dit wetsontwerp is
gericht op de specifieke problematiek van dit gebied,
die niet slagvaardig en doelmatig kan worden aangevat door afzonderlijke toepassingen van verschillende reeds bestaande wettelijke mogelijkheden.
Eerst als ervaring met de toepassing van deze speciale landinrichtingswet is opgedaan, kan bezien
worden of en zo ja in welke vorm behoefte bestaat
aan een algemene landinrichtingswet. Het stemt minister Lardinois tevreden, dat voldoende mogelijkheden aanwezig zijn gebleken om binnen het raam
van de Ruilverkavelingswet 1954 tegemoet te komen
aan de niet-agrarische ontwikkelingen. Gezien het
daarmee gemoeide algemene belang en gezien ook
de betekenis ervan voor de functieverruiming van
landelijke gebieden, zal ervoor worden gezorgd dat
het instrumentarium voor landinrichting steeds bij de
tijd zal blijven.
Recreatie
In het gehele pakket van de landinrichting nemen de
voorzieningen voor de recreatie een belangrijke
plaats in. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk heeft in de periode 1960 tot en
met 1969 rond ƒ 120 min. subsidie uitgekeerd ten behoeve van recreatieprojecten. Hiervan is 19 pet. ten
goede gekomen aan objecten van de Cultuurtechnische Dienst. Van de ƒ 50 min. die in dezelfde tienjarige periode via het Ministerie van Economische
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Zaken ter beschikking is gekomen, heeft de Cultuurtechnische Dienst 9 pet. verwerkt. Het stemt de minister van Landbouw en Visserij tot grote voldoening,
dat hij ook op deze wijze kan meewerken aan de welzijnsbevordering.
Zorg voor het milieu
Ook in het kader van de landinrichting begint de
zorg voor het milieu een belangrijker plaats in te nemen. Van oudsher is er de aandacht voor de landschapsverzorging en het natuurbehoud, maar daarnaast spelen thans ook aspecten van milieuhygiëne
een rol. Gedacht kan worden aan onder meer dorpsriolering en waterzuiveringsvoorzieningen bij de recreatieprojecten in ruilverkavelingen. Het landschapsplan vormt een weloverwogen onderdeel van
de gehele ruilverkaveling. In feite is in het algemeen
een proces van aanpassingen in het cultuurlandschap gaande, dat in de ruilverkavelingen op twee
belangrijke punten begeleid wordt, t.w. het behoud
van elementen, die van bijzondere waarde worden
geacht, en de opbouw van een nieuw landschap door
het scheppen van belangrijke groenelementen.
"Landbouw" besteedt meer geld aan bosaankopen;
het Nederlandse bosbezit neemt niet af.
De wel eens verkondigde mening, dat de bosoppervlakte in ons land gestadig afneemt, is niet juist.
Weliswaar verdwijnen er bosgedeelten door de uitbreiding van dorpen en de aanleg en verbreding
van wegen, maar daar staan nieuwe bebossingen
tegenover. Aldus constateert minister ir. Lardinois
(Landbouw en Vissrij) in de memor/e van toelichting
van de Landbouwbegroting-1971.
De oppervlakte bos, die in 1952 volgens de Nederlandse bosstatistiek rond 260.000 ha bedroeg, nadert
thans de 280.000 ha. Naast deze bosoppervlakte komen in ons land rond 48000 km weg- en grensbeplantingen voor. Behoort Nederland met zijn oppervlakte bos tot de minder bedeelden van de Europese
landen, de lengte aan wegbeplantingen per vierkante
kilometer is het grootst.
De aanplantingen in de nieuwe polders en de aankopen door de Staat hebben een verschuiving teweeg gebracht in de eigendomsverhoudingen van het
Nederlandse bos. Het staatsbosbezit b.v. is sedert
1938 van 14,8% van de oppervlakte bos toegenomen
tot 24,4%, particulier bosbezit daalde van 64,6% tot
54%; gemeentelijk bosbezit bleef ongeveer stabiel
(15%).
Werd het vorige jaar f 1 miljoen méér uitgetrokken
voor de aankoop van bossen, die van nationale betekenis zijn, de Landbouwbegroting 1971 raamt een
aankoopsbedrag van f 10 miljoen, wat ongeveer 50%
meer is dan in 1970 beschikbaar werd gesteld. Voor
dat belangrijke bedrag kunnen ongeveer 1500 ha bos
worden aangekocht. In de bijdrageregeling voor de
particuliere herbebossing stelt de bewindsman een

bijdrage van 50% in de normale kosten in uitzicht,
waarvoor het begrotingskrediet met een half miljoen
gulden is verhoogd en op f 1,75 miljoen is gebracht.
Persbericht Houtvoorlichtingsinstituut
Programma Houtdag 1970
Vrijdag 30 oktober vindt in De Doelen te Rotterdam
de Houtdag 1970 plaats. Naar verwachting zal het
aantal bezoekers van dit congres niet voor dat van
vorige Houtdagen onderdoen.
Het programma zal worden geopend met een lezing
van prof. H. R. W. Kühne, van het Zwitserse researchinstituut EMPA. Prof. Kühne spreekt over "Bouwkundige maatregelen ter bescherming van houtconstructies". Hierna volgt een referaat van ir. C. F.
Lekkerkerker over "Chemische maatregelen ter bescherming van houtconstructies". Beide voordrachten
worden vervolgens in discussie gebracht.
Het middagprogramma van de Houtdag 1970 begint
met de vertoning van een nieuwe houtfilm gevolgd
door een lezing van Sem Aardewerk, interieurarchitect GKf. De lezing draagt de titel "Balans" en
behelst "Gedachten over de samenhang van architectuur en materiaaltoepassing".
De congresgangers krijgen dan een uiteenzetting
van ir. C. J. Onderdelinden van de Dienst Publieke
Werken Amsterdam over "Speelplaatsen in Amsterdam" waarbij zowel ontwerp en constructie als het
gebruik aandacht zullen krijgen.
Naar goed gebruik eindigt de Houtdag met een
dia-reeks van recente houttoepassingen.
Voor nadere inlichtingen: HVI-Persdienst J. M. de
Lang, tel.nr. 020-920444.
Persbericht Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Natuurmonumenten 100.000 leden
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland heeft dezer dagen haar 100.000ste lid
ingeschreven.
In de afgelopen jaren heeft deze vereniging een
snelle groei te zien gegeven: in 1965 was het ledental nog ca. 50.000.
Natuurmonumenten is opgericht in 1906 en heeft
zich als landelijke particuliere organisatie ingezet
voor het behoud van natuurgebieden, bossen, landgoederen e.d. in ons land.
Tot nu toe werd met steun van vele Nederlanders
en ook van de overheid ca. 25.000 ha verworven. Een
aankoop die enige jaren geleden veel aandacht trok,
was die van het Deelerwoud. In totaal bezit de vereniging nu 110 verschillende natuurmonumenten.
De vereniging is in het natuurbeschermingsjaar 1970
gestart met de uitgave van een 3-maandelijkse
periodiek "Natuurbehoud", waarmee aan leden veel
informatie wordt verschaft.
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Opening Bosbouwpraktijkschool
Op 17 september 1970 werd te Arnhem het nieuwe
gebouw van de Bosbouwpraktijkschool officieel geopend. Na de beperkte behuizing in park Sonsbeek
is het nieuwe complex in de bossen nabij Schaarsbergen wel een prachtige verbetering, waarvoor men
de bewoners van de school slechts van harte geluk
kan wensen.
De talrijke aanwezigen op de openingsdag bewezen
dat de Bosbouwpraktijkschool een belangrijke plaats
in de Nederlandse boswereld inneemt. Na een toespraak door de heer H. J. de Boer, vice-voorzitter van
de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs (bij ontstentenis van de voorzitter, ir. C. Staf), verrichtte
Z.K.H. Prins Claus de openingsceremonie. Via een
vrij ingewikkeld systeem kwam deze ceremonie hier
op neer dat door het doorhakken van een touw een
plataan voor het voetlicht kwam, die bestemd was
de terreinen van de Hoogovens te gaan sieren. Een
bewijs dat ook de Bosbouwpraktijkschool werkt aan
milieubeheer. Na toespraken door ir. J. W. Wellen,
directeur-generaal van de Landbouw, drs. Th. J. van

Dijk, directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij en jhr. mr. D. A. W. van Tets van
Goudriaan, voorzitter van het Bosschap, kregen de
gasten gelegenheid via een speciale wandelroute
met demonstraties het terrein, de loodsen en het
hoofdgebouw te bezichtigen. Bijzonder fraai is de
tuinaanleg verzorgd, een natuurpad, "praathoeken",
sport- en demonstratieveldjes zijn ten dienste van
het onderwijs ingericht. Het gebouw zelf is met lesen werkruimten zeer praktisch ingericht maar ook
opvallend smaakvol "aangekleed". Het geheel is een
compliment aan ontwerpers en uitvoerders meer dan
waard.
Na de rondgang was er tijdens een informele samen
komst gelegenheid gelukwensen aan te bieden. Als
bijzondere gasten waren onder meer aanwezig twee
pioniers op het gebied van de bosbouwrationalisatie
en het praktijkonderwijs: prof. dr. ir. J. F. Kools en
prof. dr. H. H. Hilf. De laatste schaarde zich met een
toespraak bij de velen die hun felicitaties uitspraken.
Al met al een vreugdevolle dag voor de Nederlandse
bosbouw.

Gasten bij de opening. Van links naar rechts (op de voorgrond): de directeur, dr. ir. J. F. van Oosten Sllngeland; prof.
dr. H. H. Hilf en echtgenote; Z.K.H. prins Claus; de vicevoorzitter van de Stichting B.P.O., de heer H. J. de Boer;
prof. dr. ir. 1. F. Kools; ir. M. Bol.
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