Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw
en Visserij
Oost-Gronirigen, Gronings-Drentse
Veenkoloniën;
Commissie Herinrichtingswet
ingesteld
Bij beschikking van de minister van landbouw en
visserij, drs. J. Boersma, is een Commissie
Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën ingesteld. Deze commissie heeft tot taak,
voorstellen uit te werken voor de herinrichting van
genoemde gebieden "met inachtneming van het
dienaangaande in de Nota Noorden des Lands 1972
gestelde." In de Commissie zijn vertegenwoordigd behalve
de colleges van Gedeputeerde Staten van de beide
provincies, de meest betrokken ministeries (landbouw en
visserij, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
economische zaken, cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk, verkeer en waterstaat, financiën en justitie). De
commissie staat onder voorzitterschap van ir.
J. M. Koopman, directeur van de Cultuurtechnische Dienst.
Zoals bekend, heeft in de in september van het vorige
jaar aan de Staten-Generaal aangeboden Nota Noorden
des Lands de regering tot uitdrukking gebracht, dat voor
een goede uitvoering van de plannen ter verbetering in
het betreffende gebied van infra-structuur, woon- en
leefklimaat en sociaal-economische structuur, een
bijzondere wet noodzakelijk is. In grote lijnen zal de wet
enerzijds voorzieningen inhouden voor verbeteringen van
de landbouwkundige structuur van het gebied en
anderzijds zal die wet de mogelijkheden moeten bieden
otn te beschikken over de nodige grond voor
infra-structurele voorzieningen, onder andere ten behoeve
van de recreatie, het landschap, wegen en waterlopen, in
samenhang met de reconstructie van dorpskernen. Het
herinrichtingsgebied beslaat de in de Streekraad Oost
Groningen samenwerkende 17 gemeenten alsmede het
aansluitende veenkoloniale Gronings-Drentse grensgebied.
Uitgangspunt voor de herinrichting van het onderhavige
gebied is het interimrapport van de
Reconstructiecommissie Veenkoloniën, alsmede de
overige voor het gebied bestaande plannen, met name:
- de structuurschets Oost-Groningen, opgesteld door de
Provinciale Planologische Dienst;
- het landschapsplan Oost-Groningen, aanvaard door de
Streekraad Oost-Groningen en door Gedeputeerde Staten;

- het o ntwerp-bas is recreatieplan Oost-Groningen;
- het Facetstreekplan voor Natuurschoon en Recreatie
voor de provincie Drenthe;
- het streekplan Centraal-Groningen;
- het veenkoloniale afvalwaterprobleem;
- het rapport van de werkgroep Afwatering Oost-Groningen
en Oost-Drenthe (de Commissie-Hoornenborg);
- het rapport van de Commissie Groningen Stadsrechten;
- de in Oost-Groningen in uitvoering zijnde
ruilverkavelingen Woldendorp, Nieuw-Scheemda,
Meeden-Scheemda, Onstwedde, Vlagtwedder Essen en
Slangenborg en de ruilverkavelingen in voorbereiding
Beerta en Vrieschelo.
De Commissie Herinrichtingswet Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkoloniën zal binnenkort met haar
werkzaamheden aanvangen.

Storm 13 november 1972; herstel schade aan
bosopstanden zoveel mogelijk
bevorderd
Het herstel van de schade, die in bossen en
natuurgebieden tijdens de storm van 13 november jl. is
ontstaan, zal zoveel mogelijk worden bevorderd.
Dit o.m. blijkt uit het antwoord van de minister van
landbouw en visserij, drs. J, Boersma, dat hij tevens
namens de staatssecretaris van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk, de heer H. J. L. Vonhoff, verstrekt
op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden, de
heren Van Mierlo en Meijer.
Zoals reeds aan het bestuur van het Bosschap is
medegedeeld, zal de herbeplantingsregeling soepel
worden toegepast. Onder andere zal desgevraagd
ontheffing van herplantplicht worden verleend voor
terreinen waarvan het aantrekkelijk is, ze om te vormen
tot natuurterrein. De Boswet maakt geen onderscheid
tussen herplantplicht voor houtopstanden die zijn geveld
of te niet zijn gedaan in een natuurgebied of daarbuiten.
Onlangs is, zoals bekend, de mogelijkheid geopend voor
een eigenaar een bijdrage aan te vragen in de kosten die
hij extra moet maken voor het ruimen van het stormhout
in vergelijking met het ruimen van normaal geveld hout.
Deze regeling geldt ook voor extra ruimingskosten van
stormhout in natuurgebieden.
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Samenvatting van de inleiding "Recreatie en
landschappelijk milieu" door
ir N. P. H. J. Roorda van Eystnga, adviseur voor
planologie, architectuur en landschap,
tijdens de ANWB-Recreatiestudiedag op
22 november 1972
"De trek naar buiten kan vertaald worden door aantallen
personen om te rekenen tot oppervlakten recreatieterrein"
aldus stelt het Meerjarenplan voor het rijksbeleid op het
gebied van de openluchtrecreatie 1972—1976.
Toch Is met de verfijning van het moderne reken tuig en
het groeiende geloof in de computer in onze maatschappij
ook een alternatief kritisch denkproces op gang gekomen;
dat onze vreugde met dit nieuwe speelgoed niet zonder
dwingende reden verstoort.
Recreatie is geen m3 zuurstof verpompen. Recreatie ls
ook niet zichzelf uitlaten. Recreatie heeft wel te maken
met de blijde ervaring als mens ongedwongen en vrij te
kunnen leven; niet alleen met ons lichaam dat van
zonnewarmte en frisse lucht geniet, maar vooral ook met
de geest, met onze emoties en met ons denkvermogen dat
de mensen en de situaties rondom ons heen herkenbaar
maakt.
Wij worden aangesproken door een milieu dat ons Iets
zegt, dat ons Iets laat zien van zijn eigen karakter, van
zijn ontstaanswijze, van zijn geschiedenis en van zijn
eigen rijke mogelijkheden. Een milieu waar het niet alleen
goed slapen, maar ook goed wakker zijn is.
Zulke sprekende milieus zijn bijvoorbeeld
natuurgebieden waarbinnen heel veel gradiënten
voorkomen: kleine overgangen van hoog naar wat lager,
van droog naar wat natter en van arm naar wat rijker.
Planten en dieren reageren scherp op die gradiënten en
wij zien dan ook hoe het landschap een duidelijk patroon,
een duidelijke structuur toont.
Zo zijn ook de oude cultuurlandschappen. De primitieve
mens, die niet over de hulpmiddelen van thans beschikte,
was wel genoodzaakt zijn ogen terdege de kost te geven.
Hij hield zorgvuldig rekening met alle informatie die de
natuur aan hem als een oplettend toehoorder meegaf. En
hij vertelde dit verhaal op zijn wijze weer voort in de
manier waarop hij met het landschap omging.
Een derde categorie van sprekende milieus zijn de oude
stadsgedeelten met hun wat bochtige straatjes, de vele
hoekjes en sprongetjes in rooilijnen en het spel van de
daken, die allemaal iets vertellen van een boeiend
verleden.
Voor al deze milieus is kenmerkend de grote variatie en
de kleine schaal; maar niet het ontbreken van de mens.
Schaalvergroting werkt in de landbouw toe naar meer
monocultuur, naar "normalisatie" van het landschap. Maar
erger nog is dat wij ook bij onze zorg voor de recreatie te
weinig oog hebben voor de nadelige gevolgen van de
schaalvergroting. Een modern recreatiegebied wordt dan
ook allereerst bepaald door het aantal parkeerplaatsen, de
toevoercapaciteit van de wegen en de ruimte die nodig is
om de berekende mensenmassa's enigszins comfortabel
66

op te slaan en wat te laten ademen. Het geheel moet
uiteraard wel worden ingepakt in groen. Om dat groen
efficiënt te kunnen aanbrengen en te kunnen onderhouden
maken wij graag gebruik van een goede gelijkmatige
groei, zoals wij die in de landbouwtechniek hebben leren
waarderen. Het schijnt onvermijdelijk te zijn, dat wij
daarom ook het recreatieterrein weer gaan
"normaliseren".
Daartegenin werken kritische invloeden, met name
afkomstig vanuit de natuurbescherming. De roep om
nationale en regionale landschapsparken zal zowel het
beleid ten aanzien van het natuurbehoud, als ten aanzien
van de recreatie, Juist In de komende Jaren sterk moeten
bepalen.
Het overheidsbeleid wordt nu geplaatst voor de uitdaging
van een Integrale zorg voor ons natuurlijke en dat is
tevens ons menselijke milieu.

Samenvatting van de inleiding "Recreatie en
natuurlijk milieu" door ir S. van der Werf,
afdeling Botanie van het Rijksinstituut
Voor Natuurbeheer, tijdens de
ANWB-Recreatiestudiedag 22 november 1972
Recreatie en natuurbescherming doen belde een beroep
op natuurlijke en half-natuurlljke landschappen, en worden
dan ook beide bedreigd door de nog steeds toenemende
vernietiging en degradatie daarvan. Van hun onderlinge
relatie wordt hier een model ontworpen. Het is mogelijk
een aantal landschappen te onderscheiden naar
opklimmende menselijke invloed, van natuurreservaat tot
gesloten bebouwing. Een aantal algemeen-biologische
waarden neemt in deze volgorde sterk af tot een
minimum, zoals natuurlijkheid, zeldzaamheidswaarde,
onvervangbaarheid en kwetsbaarheid.
Van de recreatieve waarden is de "bruikbaarheid" van het
landschap afhankelijk van de mate van activiteit en
natuurbeleven van categorieën als natuurminnaars,
toeristen en stationaire recreanten (zij die lang op een
plaats blijven zitten).
Deze bruikbaarheidswaarden, alsmede de landschappelijke
waarde, liggen het hoogst in een parkachtig, halfnatuurlijk
landschap. De behoeften, zowel in aantallen mensen als
per hoofd, zijn echter het hoogst in en rond de steden,
clie immers als leefmilieu zo ongeschikt worden of reéds
zijn.
Combineert men deze waarden, dan zien we in het meest
natuurlijke landschap de hoogste biologische
kwetsbaarheid. Deze weegt daar zwaarder dan het totaal
van genoemde recreatieve waarden en behoeften. In de
gesloten bebouwing met geringe biologische
kwetsbaarheid is dit omgekeerd. Van een zeker evenwicht
- zo zeer gewenst - Is sprake in landschappen met
extensieve, dat wil zeggen niet sterk gerationaliseerde
landbouw, liefst parkachtige gemengd met min of meer
natuurlijke terreinen.
De verschillende recreatie-activiteiten zoals wandelen,
fietsen, zwemmen, "zo maar zitten", autorijden enz.

houden nauw verband met deze landschappen. Zij
verschuiven in deze volgorde van de natuurlijke naar de
stedelijke sfeer.
Gebieden met extensieve landbouw en liefst parkachtig
bijgemengde natuurlijke elementen blijken voor het
grootste aantal activiteiten mogelijkheden te bieden.
Onze natuurterreinen zijn meestal juist die gebieden,
welke of te nat, of te droog, of te arm zijn voor de boer.
Door ontwatering, of beregening, of bemesting enz. werd
getracht dit "euvel" op te heffen.
Nu blijkt met name de intensieve stationaire recreatie
ongeveer dezelfde eisen aan het terrein te stellen.
Zonodig worden daarbij dezelfde maatregelen getroffen.
Belangrijk is hierbij, dat een zekere bemesting vanzelf
optreedt, waar veel mensen geconcentreerd worden (afval,
toiletfunctie).
Het situeren van terreinen voor intensieve recreatie
(dag-campings, sportvelden, parkeerplaatsen, wegen) in
natuurterreinen betekent dan ook altijd een direct varlies
aan natuurterrein, met daaromheen meestal een zone van

waardeverlies. Deze manifesteert zich in bodemverdichting
of erosie, afname van planten in aantal, hoogte en bloei,
vooral van soorten karakteristiek voor min of meer
natuurlijk milieu.
Daarentegen vestigen zich allerlei soorten van
cultuurland. Wanneer men direct van cultuurland uitgaat,
bijvoorbeeld marginale landbouwgronden, aangevuld met
min of meer natuurlijke bepJantingen, dan verkrijgt men
een in hoge mate vergelijkbare eind-situatie. In dit laatste
geval wordt echter iets opgebouwd, wordt een nieuw
milieu voor mens en natuur gecreëerd.
Gebeurt dit ook nog dicht bij grote steden, op goed
bereikbare plaatsen, dan is het resultaat hoger, kunnen
meer mensen er gebruik van maken en worden de wegen
minder belast. De velen, die onze onleefbare steden
ontvluchten, zijn daar het meest bij gebaat.
Met deze positieve methode blijft het restant eigenlijke
natuurgebieden gespaard voor andere vormen van
recreatie als wandelen en fietsen, en voor de wetenschap.
Maar de tijd dringt.

De uitvoering van de
herbebossingsbijdrageregeling

a Pinus (groveden, Oostenrijkse den, Corsicaanse den,
Pinus contorta, Weymouthden).
b meer-eisende naaldhoutsoorten (douglas, larlks,
fijnspar, sitka, Abies grandis, Tsuga heterophylla en Picea
omorica).
c inlandse eik, beuk, es, esdoorn, iep (de rassen
Commelin en/of Groeneveld) en berk.
d populier en/of wilg 400 stuks per ha (NAKB gekeurd
materiaal.
e populier en/of wilg 200 stuks per ha (NAKB gekeurd
materiaal.
f bezaaiing met naaldhout- of eventueel loofhoutsoorten
of beplantingen tn een zeer wijd plantverband.
Het ingediende plan van herbeplanting moet door de
directeur van het Staatsbosbeheer worden goedgekeurd.
Deze goedkeuring blijkt in de praktijk wel eens even
op zich te laten wachten, met name in die gevallen
dat de boseigenaar een plan indient, waarin wordt
afgeweken van de normen die zijn neergelegd in de
richtlijnen voor bosaanleg van het Bosbouwproefstation.
In die gevallen vraagt namelijk de beoordeling van het
plan, dat bosbouwkundig gezien verantwoord moet
zijn, meer tijd. Niet uit het oog mag worden verloren, dat
de overheid met de toekenning van de herbeplantingsbijdrage mede beoogt de kwaliteit van het Nederlandse
bos te verbeteren. Iedere boseigenaar die bij de
herbeplanting van één perceel overweegt houtsoorten
behorende tot verschillende houtsoortengroepen te
gebruiken, te mengen of plantverbanden te bezigen,
welke afwijken van die, welke door het Bosbouwproefstation zijn aangegeven, moet worden geadviseerd
vóór de indiening van de subsidieaanvrage en het plan

In de praktijk blijkt de uitvoering van de herbebossingsbijdrageregeling nogal eens tot vragen aanleiding te
geven. Daarom zal hier in het kort op een aantal van
deze vragen worden ingegaan.
Op grond van het Besluit Bijdragen Herbeplantingen
van 16 juni 1970 kan aan de boseigenaar op zijn aanvrage
een bijdrage uit 's Rijks kas worden verleend in de
kosten van herbeplanting ter voldoening van een na
1 augustus 1969 op grond van artikel 3 van de Boswet
ontstane verplichting tot herbeplanting.
De bijdrage moet worden aangevraagd door Indiening
van een daartoe bestemd aanvraagformulier in drievoud
bij de hoofdingenieur-directeur voor de landinrichting
en de visserijen in de provincie waar de her te beplanten
grond is gelegen. Indiening in drievoud Is nodig in
verband met de noodzakelijke interne controle door het
Staatsbosbeheer en de controle door de Algemene
Rekenkamer. De aanvrage moet worden ingediend voordat
met de herbeplanting is begonnen. Het aanvraagformulier
bevat tevens het plan van herbeplanting, dat door de
boseigenaar dient te worden ingevuld. Indien de
herbeplanting met meer dan één houtsoort wordt
uitgevoerd, dient - voorzover deze houtsoorten althans
behoren tot verschillende houtsoortengroepen - per
houtsoortengroep een plan van behandeling te worden
ingediend. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van
inlegvellen, die verkrijgbaar zijn bij de provinciale kantoren
van Staatsbosbeheer. Bij de uitvoering van deze regeling
worden de volgende houtsoortengroepen onderscheiden:
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van herbeplanting overleg te plegen met de houtvester
van het Staatsbosbeheer. Dit kan niet alleen de indiening
van de aanvrage en het plan vereenvoudigen - omdat
terzake overleg met de betrokken ambtenaren mogelijk
is - maar bovendien bijdragen tot bekorting van de
goedkeuringstermijn. Ten aanzien van de voorwaarden
die met betrekking tot de uitvoering van de
herbebossing en de kwaliteit van het te bezigen
teeltmateriaal worden gesteld, kan worden opgemerkt,
dat deze duidelijk gerelateerd zijn aan de geschiktheid
van de her te beplanten grond voor de bosbouw.
Op de betere gronden worden hogere eisen gesteld,
dan op de mirjder goede gronden. Voor uitgesproken
slechte gronden, waarop eigenlijk ook extensieve
beplanting geen kans van slagen heeft, kan beter om
ontheffing van de herplantpllcht worden gevraagd.
Wil men in die gevallen toch tot herbeplanting overgaan,
dan moet men er ernstig rekening mee houden, dat het
niet uitgesloten is, dat men niet voor een bijdrage in
de kosten In aanmerking komt.
De bijdrage bedraagt 50% van de door de directeur
normaal geachte kosten verbonden aan de herbeplanting.
Tot de normaal geachte kosten worden de kosten van
lnrasteren van de jonge aanplant niet gerekend.
Dit acht men in boseigenarenkring onjuist, omdat
afrastering nodig is om de jonge aanplant tegen
wildschade te beschermen. Aangezien het hier gaat om
een aspect, dat ook het wildbeheer raakt zal dit punt
zowel met Faunabeheer als met Staatsbosbeheer nader
worden besproken.
Tenslotte moet er nog op worden gewezen, dat overleg
tussen het Bosschap en het Staatsbosbeheer over de
uitvoering van de herbeplantingsbijdrageregeling, heeft
geleid tot de afspraak dat de technische aspecten
van de uitvoering van deze regeling regelmatig zullen
worden besproken tussen enkele boseigenaren en het
Staatsbosbeheer. Aldus wordt bereikt dat Staatsbosbeheer
bij de uitvoering van de herbebossingsbijdrageregeling
beter kan inspelen op de bij de boseigenaren levende
gedachten.
Bosschap
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