Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij

Commissie Kampfraath ingesteld;
onderzoek naar doelmatiger
beheersmethoden
van bos en natuurterrein
Reeds twee dagen na ondertekening van het
instellingsbesluit door de minister van landbouw en
visserij, ir. P. J. Lardinois, heeft de directeur-generaal voor
de Landinrichting en de Visserijen, ir. S. Herweijer, op 16
februari 1972 te Utrecht de Commissie "Onderzoek beheer
terreinen Staatsbosbeheer" geïnstalleerd.
Deze onder voorzitterschap van prof. drs. A. A.
Kampfraath (hoogleraar in de industriële bedrijfskunde
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen) staande
Commissie heeft tot taak "zich ten aanzien van het door
het Staatsbosbeheer te voeren beheer van bossen en
andere natuurterreinen een inzicht te vormen omtrent de
daarbij mogelijke methodieken in relatie tot de gemoeide
kosten, rekening houdende met de onderscheidene
maatschappelijke functies en het maatschappelijke nut
van deze beheersobjecten".
In zijn installatietoespraak wees ir. Herweijer er op dat
door de instelling van deze Commissie een afspraak wordt
nagekomen, die de ministers van landbouw en visserij en
van financiën tijdens het begrotingsoverleg in 1971 hebben
gemaakt. Deze afspraak betrof de wenselijkheid van een
kritische analyse van de kosten van het beheer van
natuur- en bosterreinen, in beheer bij het
Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en andere instellingen en
particulieren. Naar de mening van de directeur-generaal
gaat de taak van de Commissie evenwel verder dan het
beantwoorden van de vraag of het thans gevoerde beheer
wellicht op doelmatiger manier kan geschieden. Zeker
voor de bossen in beheer bij Staatsbosbeheer kan de
meest rendabele houtproduktie niet de enige maatstaf zijn.
Nadrukkelijk dienen de maatschappelijke functies en het
maatschappelijk nut van bossen en natuurterreinen die als
uitgangspunt voor de beheerswijze gekozen zijn, mede in
het onderzoek te worden betrokken.
Daarbij dienen zich o.a. als facetten aan: de recreatieve
mogelijkheden, natuurbescherming, beïnvloeding van het
microklimaat, landschapsverrijking, bufferwerking enz. Het
zal de Commissie bij haar onderzoek kunnen blijken dat
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het beheer van een dichtbij een stedelijke agglomeratie
gelegen staatsbos geheel anders - en daardoor zwaar
deficitair - kan zijn in tegenstelling tot het beheer van
een ver van de bewoning gelegen bos, waar wellicht geen
sprake van "rode cijfers" is (mits de grond redelijk is).
Directeur-generaal Herweijer wees er in zijn toespraak
voorts o.m. op dat de methoden die bij het ontwerpen,
inrichten en beheren van houtopstanden, groenzones en
natuurterreinen worden gehanteerd, aan ingrijpende
veranderingen onderhevig zijn. in de eerste plaats is dit
toe te schrijven aan de steeds ruimere mogelijkheden tot
vergroting van beheersobjecten. Deze schaalvergroting
biedt de gelegenheid tot groter doelmatigheid op het
gebied van administratie, organisatie en mechanisatie bij
het beheer. Bij het onderzoek zullen met name de
financiële verschillen worden betrokken die er zijn tussen
de objecten van de Staat en die van anderen, in de
tweede plaats wint het inzicht steeds meer veld, dat de
bossen en natuurgebieden en ook het landschap in het
algemeen van groot belang zijn voor de kwaliteit van het
leefmilieu. Ook dit aspect dwingt tot andere en
doelmatiger beheersmethoden. Om het beheer op de
juiste manier te voeren zal het nodig zijn eerst te
analyseren, welke functies de diverse -terreinen hebben.
Functies kunnen zijn de rol die het gebied als producent
speelt, dan wel de betekenis die het heeft voor
volksgezondheid, recreatie of toerisme. Ook de
instandhouding van zeldzame planten en diersoorten
kunnen hiertoe gerekend worden. Via het maken van
kosten/batenanalyses kan worden getracht deze functies
naar waarde te schatten. Het stellen van prioriteiten is
daarna een kwestie van afwegen van beleid. Bij de
uiteindelijke keuzebepaling kunnen natuurlijk financiële
wensen een zeer belangrijke rol spelen.
Ir. Herweijer wees er nog op, dat hier sprake is van de
noodzaak, op langere termijn te denken. Aan de ene kant
omdat het bepalen van het beleid door de overheid een
visie op lange termijn vergt, aan de andere kant omdat
bomen langzaam groeien, bosexploitatie met een omloop
in tientallen jaren rekent en natuurterreinen niet of slechts
met zeer grote inspanning en op zeer lange termijn te
regenereren zijn.
Tenslotte sprak ir. S. Herweijer de hoop uit dat de zeven
ieden tellende Commissie haar rapport in de loop van
1973, mogelijk zelfs vóór 1 juli, aan de ministers van
landbouw en visserij en van financiën en aan de
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staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk zal kunnen uitbrengen.

Wetsontwerp tot reconstructie
Midden-Delfland
ingediend

van

De Reconstructiewet Midden-Delfland, voorbereid door
de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
en betrokken ambtgenoten, onder wie de minister van
landbouw en visserij, is thans in ontwerp bij de Tweede
Kamer ingediend. Met dit wetsontwerp beoogt de regering
te komen tot reconstructie van Midden-Delfland, omgeven
door Delft, De Lier en de steden langs de Nieuwe
Waterweg en met Schipluiden en Maasland als
voornaamste woonkernen daarin gelegen. Met de
reconstructie wordt beoogd in het belang van een goede
ruimtelijke ordening ten behoeve van enerzijds de
openluchtrecreatie en anderzijds de landbouw, een open
ruimte te handhaven.
Blijkens de Memorie van Toelichting dient in dit
dichtstbevolkte gedeelte van ons land het bestaan van
verschillende geledingen te worden verzekerd, waarbij een
omvangrijk groengebied een belangrijk element vormt. In
de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland
heeft de regering reeds de hoge waarde onderstreept van
de indertijd zogenoemde bufferzones.
Niet alleen op rijksniveau maar ook in betrokken
gemeentelijke kringen is men zich reeds vroeg over de
wenselijkheden en mogelijkheden betreffende dit gebied
gaan bezinnen. Dit heeft in 1964 tot oprichting geleid van
de Stichting Onderzoek Midden-Delfland. Na grondige
voorbereiding, waaraan vertegenwoordigers van de
centrale overheid, de gemeenten en het
Hoogheemraadschap Delfland deelnamen, verscheen
medio 1968 het eindrapport van de Stichting. In dit rapport
worden aanbevelingen gedaan om de inrichting van
Midden-Delfland tot stand te brengen. Bovendien wordt
voorgesteld, voornamelijk ten behoeve van de
beheersfase, voor het gebied een samenwerkingsregeling
te treffen. Voor deze gemeenschappelijke regeling,
waaraan het Rijk deelneemt, zal een wetsontwerp worden
ingediend.

Indelingsplan

in

hoofdlijnen

De voorgenomen reconstructie, die hoofdlijnen de
voorstellen van de Stichting Onderzoek
Midden-Delfland volgt en waarmede in de beide
geldende streekplannen rekening is gehouden, omvat
globaal het volgende:
Van het ongeveer 6000 ha grote gebied zal voornamelijk aan de oostzijde - een gedeelte van
ongeveer 1900 ha voor verschillende vormen van recreatie
geschikt worden gemaakt.
In het overige gebied van ongeveer 4100 ha, dat bestemd
blijft voor de landbouw, zullen zodanige voorzieningen
moeten worden getroffen dat daarop levenskrachtige
bedrijven ontstaan onder optimale omstandigheden voor
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aanpassing aan de snel evoluerende bedrijfs-economische
inzichten. Ook in het landbouwgebied zullen enkele
landschappelijke en recreatieve voorzieningen worden
getroffen.
Van de in het indelingsplan voorziene recreatieruimte is
1600 ha in het oosteljk deel tussen Delft, Rijksweg 13,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de Vlaardinger
Vaart gelegen. In Oost-West richting is aan het
middengebied, bestemd voor de recreatie, een open
karakter gegeven door een agrarisch gebied van 850 ha
ten noorden en ten zuiden door het recreatiegebied te
laten begrenzen. Dit agrarische gedeelte sluit aan op het
agrarische gebied van westelijk Midden-Delfland. In dit
laatste gebied komen overwegend weidebedrijven voor,
met een verspreide glastuinbouw, behalve in de
overgangszone naar het Westlandse kassengebied waar
reeds grotere tuinbouwcomplexen zijn ontstaan. De
bestemming van het westelijke deel van Midden-Delfland
zal niet ingrijpend worden gewijzigd. Met beperkte
recreatieve voorzieningen en een landschappelijke
verzorging vervult het een wezenlijke functie in het
behoud van de overige ruimte.

Speciale wet

noodzakelijk

De regering heeft voor de reconstructie van
Midden-Delfland een speciale wet noodzakelijk geacht
omdat zij zich geplaatst ziet vooreen geheel nieuwe
taakstelling, die in deze vorm niet eerder is voorgekomen.
Deze taakstelling is dermate veelomvattend dat met de
bestaande wettelijke middelen de nieuwe inrichting van
het gehele gebied minder doelmatig en zonder de
gewenste coördinatie zou worden gerealiseerd.
De uitvoering van het gehele project betreft immers een
zeer veelomvattend programma van eisen. De
infrastructuur moet worden aangepast aan voor dit gebied
volkomen nieuwe eisen van in- en externe ontsluiting,
waterbeheersing, profielopbouw en landschappelijke
verzorging.
Het lijdt dan ook volgens de regering geen twijfel dat
met het oog op een snelle, doeltreffende uitvoering, de
inrichting slechts met een geïntegreerd uitvoeringsplan en
in gecoördineerd verband kan worden verwezenlijkt.
Voor het voor de recreatie bestemde gebied stelt de
regering voor, op grond van de Onteigeningswet tot
eigendomsverwerving over te gaan. Voor het gebied, dat
zijn agrarische bestemming zal behouden, wordt een
herverkaveling voorgesteld. Een reconstructiecommissie,
onder voorzitterschap van een lid van gedeputeerde staten
van Zuid-Holland, zal met de leiding van de uitvoering van
het project worden belast.

Bezwarenprocedure
Zoals bekend, werd in juli 1970 de kaart van het
onderhavige gebied ter visie gelegd teneinde
belanghebbenden In de gelegenheid te stellen hun
bezwaren tegen de verklaring ten algemenen nutte van het
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voor de recreatie te verwerven gebied kenbaar te maken.
Daarop zijn 75 bezwaarschriften binnengekomen. Deze zijn
door de Commissie Bezwaarschriften Midden-Delfland
samengebracht in een rapport dat als bijlage bij de
Memorie van Toelichting is gevoegd.

De kosten van de

reconstructie

De kosten van de voorzieningen in het recreatiegebied,
die ten laste van de Staat komen, worden geraamd op
ƒ 118 miljoen en die in het agrarische gebied op ƒ 35
miljoen.
Ten laste van het Rijk komen alle reconstructiekosten
voorzover deze niet bij wet of krachtens overeenkomst
door anderen worden gedragen. Ten laste van hen, die
eigenaar in het agrarische gebied blijven, komen de
eventuele waardevermeerderingen ten gevolge van de
werken en het plan van toedeling, alsmede de kosten van
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voorzieningen tot uitvoering waarvan bij overeenkomst
tussen de Reconstructiecommissie en de betrokkenen
wordt besloten (zoals bijv. de stichting van een nieuw
bedrijfsgebouw).
Geheel of gedeeltelijk ten laste van de openbare
lichamen komen de kosten van voorzieningen waarvan de
opname in het plan afhankelijk is van een bijdrage door
het betrokken openbare lichaam. Het ontwerp maakt
mogelijk, dat alle te treffen recreatieve voorzieningen
worden opgenomen in het plan van voorzieningen. Het is
mede hierom niet mogelijk thans reeds aan te geven
welke voorzieningen, die op grond hiervan worden
uitgevoerd, ten laste van het Rijk en welke ten laste van
het op te richten recreatieschap (d.i. het orgaan van de
samenwerktngsregeling) behoren te komen. Het is de
bedoeling dat de basisvoorzieningen in het
recreatiegebied geheel ten laste van het Rijk zullen
komen.

Boekbespreking
Bijhouwer, J. F. P., Het Nederlandse landschap.
Amsterdam, 1971. 159 blz. ƒ27,50.

Kosmos,

Voor wie beroepshalve of uit persoonlijke interesse
betrokken is bij het landschap van Nederland,
is een prachtig boek verschenen. De auteur is er bijzonder
in geslaagd om helder en overzichtelijk de
ontwikkeling van de landschapstypen in ons land uiteen
te zetten, hierbij gesteund door voortreffelijke
illustraties: foto's, pentekeningen en kaartjes. In een
twintigtal hoofdstukken wordt de lezer als het ware
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door een deskundige gids door de afzonderlijke delen
van het Nederlandse landschap geleid, waarbij het
vooral de historische achtergrond en de menselijke invloed
zijn die de beschouwingen zo boejend maken.
Het boek is zo prettig leesbaar döt men de grote
hoeveelheid informatie haast onopgemerkt opneemt en
bijna voorbij gaat aan het feit dat men een gedegen
studie onderhanden heeft. Tekst en illustraties zijn door de ,
smaakvolle layout tot een fraai geheel geworden.
J. L. Guldemond

