Berichten

Persberichten Ministerie van
Landbouw en Visserij
Dr. Otto: beplanting verbindt
landbouw en landschap
"De houtbehoefte in ons land
wordt voor 90% door import gedekt. Dit veroorzaakt een tekort op
de betalingsbalans van 3 miljard
gulden per jaar. Op grond hiervan
vraag Ik mij af, of hier geen kansen
liggen voor een terugkeer binnen
het landbouwbedrijf - op economische grondslag - van erfbeplantlngen, bomen, singels, houtwallen en kleine bosjes van snelgroeiende houtsoorten op passende plaatsen. Wellicht zou ook hier
een brug geslagen kunnen worden
tussen landbouw en landschap".
Dit o.m. zei dr. W. M. Otto, directeur-generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer bij gelegenheid van de conferentie
"Grondgebruik" van de Nederlandse Christelijke Boeren- en
Tuindersbond (CBTB) in de Reehorst te Lunteren op 11 december
1980.
De directe verbranding van
hout, de oudste energiebron van
de mens, en In de derde wereld
nog steeds de belangrijkste energiebron, begint bij de huidige
energieprijzen weer aantrekkelijk
te worden. De verbrandingswaarde van 1 m* droog hout Is gelijk
aan die van 200-220 liter olie, en
op niet al te slechte grond is een
houtproduktie van 6 è 8 m 3 per
jaar per ha gemakkelijk bereikbaar.
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In de landbouw werd tot voor
kort de kostenbesparing vooral
gezocht In arbeidsbesparing. In
toenemende mate zal ook gezocht
worden naar mogelijkheden tot
energiebesparing en energleproduktle. Niet met de gedachte, dat
hiermee het energievraagstuk kan
worden opgelost, maar omdat ook
alle kleine beetjes bijdragen tot
vermindering van Importafhankelijkheid en tot verbetering van de
betalingsbalans. Bovendien gaat
het om milieuvriendelijke en vernieuwbare energiebronnen. Zo Is
het Staatsbosbeheer druk bezig
de tijdens de laatste wereldoorlog
bekende houtgasgeneratoren In
een moderne vorm weer nieuw leven in te blazen. Met een kleine
houtvergassingsinstallatie
kan
energie gewonnen worden, zowel
direct via bestaande verbrandingsmotoren als indirect door
tussenschakeling van een elektrische generator.
Andere mogelijkheden zijn vergisting van mest en afvalprodukten tot methaangas en windenergie. De lagere bevolkingsdichtheid
in verspreide bewoning In het landelijke gebied biedt bij uitstek de
mogelijkheid voor gedecentraliseerde kleinschalige energie-opwekklng.
Structuurschema Landinrichting
In een ander deel van zijn rede
ging dr. Otto in op een aspect van
de nieuwe landinrichtingswetgeving nl. het Structuurschema
Landinrichting. Verwacht kan wor-

den dat dit beleidsvoornemen van
de regering binnenkort gepubliceerd zal worden. Op dit ogenblik
Is het Structuurschema Landinrichting het enige structuurschema, waarvoor in een wettelijk systeem, nl. de Landinrichtingswet,
plaats en functie wordt geregeld.
Het structuurschema bevat voor
een daarin vermelde tijd de hoofdlijnen en beginselen van het nationale landinrlchtingsbeleld en geeft
in het bijzonder Inzicht in de ruimtelijke aspecten van dat beleid. Aldus vormt het de beleidsmatige
achtergrond voor het jaarlijks bi]
te stellen voorbereidingsschema
dat de gebieden bevat, waar landinrichtingsprojecten worden voorbereid en inzicht geeft in de actuele stand van de voorbereiding. Het
is dus niet het structuurschema,
maar het voorbereidingsschema
dat als middellange termijnplan
functioneert. Het structuurschema geeft gebieden aan met een totale oppervlakte van circa 700.000
hectare. Daarbij wordt uitgegaan
van 40.000 ha integrale landinrichting per jaar in uitvoering te nemen, uiteraard voor zover hiertoe
de budgettaire
mogelijkheden
aanwezig zijn. Het structuurschema is gericht op de in de periode
1985 tot en met 1994 (eerste fase)
in uitvoering te nemen projecten
met een "doorkijk" naar de periode 1995-2004.
In tegenstelling tot de tot dusverre verschenen structuurschema's bevat het Structuurschema
Landinrichting geen "harde" uitspraken over wat, waar, en wan-
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neer tot stand moet komen. Het
geeft in feite alleen aan voor welke
gebieden voor te stellen landinrichtingsprojecten, mits die aan
een aantal voorwaarden voldoen,
kans maken tot uitvoering te komen. Het schema bevat derhalve
alleen een soort bestuurlijke intentie, een - op de ontwerp-Landinrichtingswet gebaseerd - systeem van toetsing en voorbereiding van projecten en de doelstellingen en beginselen van het landinrichtingsbeleid en zal daardoor
het minst concrete structuurschema worden dat tot dusverre is verschenen. De in de ontwerp-Landinrichtingswet neergelegde systematiek maakt een andere opzet,
zo men die al zou willen kiezen,
ook niet goed mogelijk. Wel is de
prioriteitskeuze - in welke gebieden wel of geen landinrichting helder en duidelijk geformuleerd.
Met deze eigenschappen is het
structuurschema vooral te beschouwen als een bestuurlijk hulpmiddel in de verwezenlijking van
het landinrichtingsbeleid op de
langere termijn. De landbouwwereld zal er daarom op bedacht
moeten zijn dat dit schema voor
velen die in de procedure van de
planologische
kernbeslissing
(PKB) zullen willen participeren
een moeilijk te hanteren stuk zal
zijn. Immers, men zal vooral willen
weten welke gebieden wanneer en
op welke wijze aan de orde komen
en op deze concrete vragen zal dit
structuurschema geen antwoord
kunnen geven. Een en ander zal
vrij zware eisen stellen aan de
voorlichting over dit structuurschema, waarbij de knikkers in dit
spel niet direct zichtbaar zijn, maar
verborgen zitten in de doelstellingen en beginselen van het voorgestelde landinrichtingsbeleid, aldus
de directeur-generaal.
Landbouw, natuur en landschap
Tenslotte stond de heer Otto stil bij
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het spanningsveld tussen landbouw en natuurbescherming. Hij
waarschuwde beide ervoor elkaar
niet teveel ellende aan te praten.
Het heeft géén zin te roepen, dat
de strijd om de natuur een verloren achterhoedegevecht is, evenmin heeft het zin, te klagen dat de
landbouw gewurgd wordt door de
natuurbescherming. We leven nu
eenmaal in een dichtbevolkte delta
waar natuur, landschap en milieu,
als we niet oppassen, er onderdoor gaan, allereerst vanwege de
verstedelijking, de industrie, het
verkeer en de recreatie, maar ook
door bepaalde ongecontroleerde
ontwikkelingen In de landbouw.
Maar omgekeerd is deze landbouw onmisbaar voor onze betalingsbalans en werkgelegenheid
en onmisbaar als beheerder van
ons landelijke gebied.
We moeten samen naar praktische oplossingen zoeken. Bij een
ruimtelijk beleid, zoals voorgestaan in de Nota Landelijke gebieden, en bij toepassing van het instrument van de Relatienota kan in
veel gebieden, waar nu onvrede en
onrust heersen, gewerkt worden
aan praktische oplossingen.
De heer Otto riep de landbouw
op, op bepaalde gebieden zelf initiatieven te nemen door kritisch te
bezien welke mogelijkheden er
zijn om beheersvormen voor eigen
grondgebruik na te streven, die zonder nadelen voor de landbouw
- ten opzichte van natuur en milieu gunstiger dan wel minder nadelig uitwerken. Het onderzoek in
Wageningen, in het bijzonder onder leiding van prof. dr. P. Zonderwijk, heeft in de afgelopen 10 jaren
zoveel resultaten opgeleverd, dat
de tijd nu rijp is, om deze op meer
grote schaal in de praktijk te gaan
toepassen.
Het betreft vooral:
- het beheer van wegbermen;
- het beheer van watergangen en
- het gebruik van bestrijdings-
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middelen op bouw- en weilanden
zelf.
Gebleken is, dat gebruik van
herbiciden bij wegbermen het beheer nodeloos kostbaar maakt en
het achterwege laten hiervan leidt
tot een spectaculair herstel van de
wilde flora.
Ons land heeft alleen al 35.000
ha wegbermen, waar potentieel
450 wilde plantensoorten vóórkomen (1/3 van onze totale wilde flora), die door beter en goedkoper
beheer over heel ons land weer
vaste voet kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor 13.000 ha spoorwegtaluds en emplacementen. Bij elkaar ligt hier een "natuurreservaat" van bijna 50.000 ha, verspreid over geheel Nederland, bij
zorgvuldig beheer, voor het grijpen.
Bij het beheer van watergangen
doen zich eveneens mogelijkheden voor. Het gaat hier o.m. om
het terugdringen van het gebruik
van moeilijk afbreekbare onkruidverdelgers. We hebben een half
miljoen kilometer kanalen, sloten
en bredere greppels, waarvan 50 è
60.000 km openbare waterlopen
en ca. 100.000 km kavelsloten.
Ook hier kunnen weg- en waterschapsbeheerders en grondgebruikers initiatief nemen tot het
behouden en terugwinnen van veel
van het natuurlijke milieu.
Tenslotte zit er ook bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
de akkers en weilanden zelf nog
zeker ruimte om tot bepaalde beperkingen te komen. Hiervoor is
dan wel nodig de resultaten van
het onderzoek ingang te doen vinden in de praktijk.
Een moderne landbouw behoeft
helemaal geen ecologische woestijn te veroorzaken. Hiermede worden niet alleen natuur en milieu
gediend, maar vooral ook de landbouw zelf. Als waardevolle systemen van het natuurlijke milieu bij
normaal grondgebruik kunnen
worden behouden of hersteld, zal
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Inzet vrijwilligers van groot belang

hetgeen een bedrag van 2 è 3 miljoen gulden betekent. Dankzij
deze financiële injectie van minister Braks kunnen de duizenden
vrijwilligers doorgaan met hun
werk ten dienste van het landschapsbeheer en kan de knotwilg
als karakteristieke boom voor het
landschap behouden worden.

Mede gezien de grote waarde die
het ministerie van landbouw en
visserij hecht aan de betekenis van
vrijwilligers bij de landschapsverzorging, heeft minister Braks besloten niet alleen de subsidieregeling voor het knotten van bomen te
verlengen met drie jaren tot en
met 1983, maar deze subsidie vanaf 1 januari 1981 ook met 25 procent op te trekken tot ƒ 5 r — per
boom.
De afgelopen vijf jaar konden
door de subsidies van het ministerie van landbouw 350.000 knotbomen met achterstallig onderhoud
behandeld worden. Vele duizenden bomen werden zodoende van
de ondergang gered. Naar schatting komt nog een half miljoen bomen voor subsidie in aanmerking,

Het ministerie van landbouw en
visserij houdt zich sinds jaar en
dag bezig met de landschapsverzorging, hetgeen o.m. blijkt uit het
stimuleren van aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen, het begeleiden van ingrepen in het landschap, het restaureren van tuinwallen (op Texel)
en het van de ondergang redden
van monumentale bomen.
Hoewel het beheer van landschappelijke elementen in het algemeen geen onderdeel meer
vormt van de huidige economische activiteiten in het landelijke
gebied staat daartegenover dat
juist mensen uit de verstedelijkte,
industriële samenleving aan het
bestaande landschap, met zijn karakteristieke beplanting, grote belevingswaarde toekennen en er

er ook minder behoefte bestaan
hiervoor speciaal reservaten te
stichten.
Minister Braks stimuleert
iandschapsverzorging met
subsidies
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geen vrede mee hebben, dat deze
wordt aangetast.
Tussen de maatschappelijke
behoefte aan instandhouding van
een aantrekkelijk landschap en de
economische mogelijkheden zit
heiaas een groot spanningsveld,
dat slechts met goede overheidsbegeleiding valt op te heffen. Beheer op grote schaal van een veelheid van kleine landschappelijke
elementen is voor een overheid
een zeer kostbare aangelegenheid
en kan daardoor op langere termijn een moeilijk houdbare situatie scheppen. Daarom zal ook
onze stedelijke samenleving zelf
daadwerkelijk een bijdrage aan
het beheer moeten leveren. Het is
in dit opzicht verheugend dat vooral plaatselijk een samenspel met
boeren groeiende is, waarbij nletagrarlërs veel vrije tijd steken in
vrijwillig landschapsbeheer. Deze
inzet, mits van duurzame aard, zou
de Instandhouding van op zich
voor de bedrijfsvoering soms
moeilijke landschappelijke situaties voor de landbouwers wellicht
acceptabeler kunnen maken.

