Berichten

Toespraak van de heer W. Meijer, staatssecretaris
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
d.d. 23-6-1975 ter geiegenheid van de opening van
het bezoekerscentrum in het CRM-natuurreservaat
"De Weerribben" te Ossenzijl, gemeente IJsselham. *
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De consulent voor Natuur- en Landschapsbescherming heeft zojuist een overzicht gegeven van hetgeen
de mens heeft bijgedragen tot het ontstaan van een
natuurgebied van internationale klasse.
Immers, zo mogen wij Noordwest-Overijssel en de
Weerribben zeker noemen. Het'is niet voor niets, dat
de Weerribben behoren tot de eerste serie gebieden,
die door Nederland zijn ingebracht fn het kader van
het zojuist door de Koninkrijks Ministerraad aanvaarde ontwerp voorstel van wet ter goedkeuring van de
z.g. Wetlands Conventie; dit wetsontwerp zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Het uitgestrekte laagveengebted van NoordwestOverijssel is te beschouwen als het belangrijkste moerasgebied van West- en Midden-Europa. De Weerribben vormen daarin het grootste aaneengesloten blok
en zijn als broedgebied van vele water- en moerasvogels van uitzonderlijke betekenis. Het doel van de
Wetlands Conventie is het behoud van water- en
moerasgebieden, die in het bijzonder voor watervogels van belang zijn, zeker te stellen.
Op grond van de overeenkomst bestaat de verplichting veranderingen in'het ecologisch karakter van de
onder de Conventie gebrachte gebieden als gevolg
van menselijk toedoen tijdig te voren te melden bij
een centraal internationaal lichaam, als hoedanig de
IUCN (Internationale Raad voor Natuurbescherming) is
aangewezen. Dit heeft tot gevolg dat de desbetreffende veranderingen onderwerp van bespreking zullen
zijn op een internationale conferentie van deskundigen en dat de betrokken landen er zorg voor zullen
dragen, dat de adviezen van deze conferentie bij de
besluitvorming over de veranderingen zullen worden
betrokken.
Bovendien zijn de Weerribben voorgesteld als Nationaal Park en een deel van Noordwest-Overijssel als
proefgebied voor een nationaal landschapspark. Nationale Parken en natuurreservaten hebben als eerste
doel de instandhouding van de natuurlijke flora en
fauna. Maar behalve voor het welzijn van de natuur
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is zeker aandacht nodig voor het welzijn van de mens.
De mens als grondlegger van deze natuurgebieden
heeft zijn rol in het verleden gespeeld; verveners zijn
er niet meer, nog slechts een enkel boerenbedrijf is
in functie en de beroepsvissers zijn op de vingers
van één hand te tellen. Maar riettelers, natuuronderzoekers, natuurbeheerders en recreanten hebben
ruimschoots hun plaats ingenomen en houden op
veel plaatsen menselijke activiteiten gaande. Aan hun
rol en positie wil ik graag enkele woorden wijden.
De riettelers, die vanouds hebben gezorgd voor de
beste kwaliteit dekriet, die ons land kent, het Kalenbergse riet, hebben het bijzonder moeilijk. Door verlanding wordt het goede riet schaarser, het werk is
zwaar en in de winter vaak onaangenaam of onmogelijk en buitenlandse importen bederven de prijs.
Het ministerie van Sociale Zaken probeert door aanvullende werken de werkloosheid in deze groep te
bestrijden, maar aangezien in de rietgebieden uit een
oogpunt van natuur en landschapsbeheer blijvend
werk in het riet nodig is, dienen maatregelen te
worden overwogen of de reservaatsbeheerders niet
beter als rechtstreekse werkgevers kunnen optreden
in een normaler en vooral vaster werkverband. Een
commissie waarin het ministerie van C.R.M., het
Staatsbosbeheer en 'het ministerie van Sociale Zaken
samenwerken, heeft inmiddels terzake voorstellen gedaan.
Het streven is erop gericht binnen de op dit moment beschikbare mogelijkheden en middelen te komen tot het inschakelen van oudere werklozen door
een geleidelijke uitbreiding van het eigen personeel
van het Staatsbosbeheer, alsmede van het personeel
bij aannemers. Tevens zal een "Commissie Onderhoud Weerribben" worden ingesteld, waarin zitting
zullen hebben de H.l.D. voor de Landinrlchtng, de
Natuurbeschermingsconsulent, de gemeente IJsselham, vertegenwoordigers van de riettelers en een
vertegenwoordiger van de arbeidsvoorziening in de
provincie. Deze commissie zal tot taak hebben het
samenstellen van een werkplan/programma voor het
komende jaar, alsmede van een plan omtrent de inzet van eigen personeel.
De natuuronderzoekers hebben reeds vele jaren in
de Weerribben een dankbaar werkterrein gevonden
en vele scripties - en binnenkort wellicht een belang-

rijke dissertatie - zijn hier geboren. Het Is zelfs nodig gebleken om de werkdrift der onderzoekers wat
in te perken en maatregelen te treffen ter bescherming van de kwetsbaarste trilvenen tegen een al te
grote belangstelling van wetenschappers.
Het »instellen van natuurreservaten is vaak verdedigd
met het argument dat zij onmisbaar zijn als openluchtlaboratorium vooronderzoek door en opleiding
van wetenschappers. In dit gebied zijn het vnl. biologie en hydrologie, die er een werkterrein vinden,
maar ook het sociale onderzoek met name ten aanzien van de openluchtrecreatie en de opleiding van
recreatiedeskundigen vindt hier plaats. Het stemt tot
voldoening dat zulks niet alleen het belang van wetenschap en onderwijs dient maar dat ook de jonge
techniek van het natuurbeheer in dit onderzoek, dat
vooreen groot deel praktisch gericht is, een onmisbare basis vindt om tot een verantwoord beheer te
komen. Dit geldt niet alleen voor de Weerribben,
maar voor geheel Noordwest-Overijssel en misschien
ook voor andere delen van ons land. Het zou als
consequentie kunnen hebben dat in de begeleidingscommissies voor de nationale landschapsparken een
stoel behoort te staan voor de wetenschappelijke onderzoeker.
De natuurbeheerders zijn een groep mensen, wier
werk wel zeer sterk met de natuurgebieden is verweven. De nog resterende natuur in Nederland is nog
maar zelden natuurlijk, waardoor een intensief beheer
noodzakelijk is met inzet van mankracht, machines
en andere materialen.
Naast de groep die in vaste dienst is bij Staatsbosbeheer, waarvan de persoonlijke inzet ten aanzien
'van het natuurbeheer alleen maar bewondering kan
afdwingen, kan een deel van de noodzakelijke mankracht via Sociale Zaken worden geactiveerd.
De openluchtrecreant is gebaat bij een hoge kwaliteit van natuur en landschap. Hij is een duidelijke
welzijnsklant - als ik hem zo mag noemen - al zijn
natuurlijk de recreatie-ondernemers en de middenstanders van het gebied voor wat betreft hun materiële welstand van een en ander mede duidelijk afhankelijk. De nota Nationale Parken stelt de openluchtrecreatie grenzen (ik citeer) "Doel van het beheer is de instandhouding en/of ontwikkeling van de
aanwezige natuurwetenschappelijk, landschappelijke
en cultuurhistorische hoedanigheden, waar binnen
deze doelstelling mogelijkheden worden geschapen
voor het kennis nemen en genieten van de schoonheid en de waarde van het gebied" (eind citaat). Het
recreatieproject dat vandaag gestalte krijgt met de
opening van het bezoekerscentrum, wijst er op dat
de natuurbeheerders met inachtneming van deze
grenzen een open oog hebben voor de behoefte aan
openluchtrecreatie. Wel mogen we stellen dat voor
geheel Noordwest-Overijssel zorgvuldig moet worden
bezien of het gebied wel is opgewassen tegen de
nog steeds ontstuimig groeiende recreatieve druk. Ik

acht het een gelukkige omstandigheid dat het recreatieschap voor dit probleem veel begrip toont en er
in de voorstudie voor het basisplan uitvoerig aandacht aan heeft geschonken. De begrenzing van een
proefgebied nationaal landschapspark NoordwestOverijssel kan ruimte bieden voor een goede zonering die behoorlijke mogelijkheden biedt voor recreatievoorzieningen in harmonieus verband met de
natuurgebieden. Het welzijn van flora en fauna kan
goed samengaan met het menselijk welzijn, maar dat
vereist wel een goede planning en afweging en
voortdurende waakzaamheid dat geen onvervangbare waarden verloren gaan.
Reeds eerder heb ik gezinspeeld op het voorstel om
Noordwest-Overijssel als proefgebied te laten fungeren voor een nationaal landschapspark. Ik ben mij
ervan bewust dat zteh hier wellicht conflicten zouden
kunnen voordoen, niet alleen tussen het welzijn van
de natuur en het welzijn van de mens, maar ook
tussen de welzijnseisen van mensen onderling. De
behoeften van de niet agrarische Nederlandse bevolking kunnen strijdig zijn met die van de boeren in
ons land. Uit de opzet en doelstellingen van de door
het Kabinet aan de Staten Generaal aangeboden nota
over de relatie natuur- en landschapsbehoud-landbouw, alsook uit de interimnota over de nationale
landschapsparken, komt duidelijk naar voren dat de
belangen van deze laatste groep goed worden onderkend. Ik ben mij zeker bewust van de problemen van
de boer, vooral de jonge boer. Deze heeft immers
een opleiding genoten om een maximaal technisch
ontwikkeld landbouwbedrijf te exploiteren. Hij kan
zich dan ook beperkt voelen in zijn mogelijkheden
omdat bepaalde methoden en technieken in de waardevolle agrarische cultuurlandschappen moeten worden aangepast. Er zullen middelen moeten worden
gevonden om, waar mogelijk, ieder het werk te verschaffen waar hij het meeste voor voelt.
Dat kan werk zijn binnen het technisch volmaakt
uitgeruste gespecialiseerde bedrijf. Zij die voor een
veelzljdiger bedrijfsvoering voelen kunnen binnen de
waardevolle agrarisohe cultuurlandschappen een rol
vervullen, die de nodige bevrediging geeft.
Voor alles echter is over de hele kwestie van nationale parken, nationale landschapsparken en de relatie
tussen landbouw en natuurbehoud een goede voorlichting nodig. Het bezoekerscentrum waar wij ons
thans bevinden, kan in deze een belangrijke functie
vervullen. Het geeft op aantrekkelijke wijze een beeld
van het CRM-reservaat De Weerribben van zijn ontstaan, zijn levende have, van de mensen die het
hebben gemaakt en van de beheerswerkzaamheden
die nodig zijn om het in stand te houden.
Het is mij een groot genoegen het bij deze voor
geopend te verklaren.
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Wat goed is voor het varken is niet altijd goed voor
de knecht, of waarom diepe grondbewerking in de
bosbouw
Een paar weken geleden moest ergens in Nederland
een veearts bij een boer varkens inenten tegen diarrhee. De knecht van de boer assisteerde de veearts
en door een ongelukkige samenloop van omstandigheden spoot de veearts niet'het varken in maar de
knecht. Hij heeft het gered, maar de boer zei dat hij
nog nooit iemand zo ziek'had zien zijn. Het zag er
een paar dagen naar uit dat de knecht het ongeluk
met de inspuiting niet zou overleven. Uiteraard zijn
de varkens, die toch ook hun spuitje kregen vlot
beter geworden.
Aan dit verhaal moest ik denken, toen ik de voortreffelijke publlkatie van J. van den Berg over vochtleverantie van bosgronden en de groei van Japanse
lariks op veldpodsolgronden in het vorige Bosbouwtijdschrift las. J. van den Berg deed over dit onderwerp onderzoek in nauwe samenwerking met de
Stichting voor Bodemkartering en het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Daarbij gebruikte hij de op het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding ontwikkelde methode van RytemaDe Laat. Hij komt op grond van zijn studie tot onder
meer de volgende conclusie, dat de uitkomsten pleiten voor een diepe grondbewerking voor de aanplant
van bossen. Gelukkig zegt hij erbij, dat dit met name
geldt voor moeilijk doorwortelbare profielen. Het zou
goed geweest zijn indien hij daarbij had gezegd, wat
moeilijk doorwortelbare profielen zijn.
Grondbewerking in de bosbouw is — zeker bij ons,
waar we grotendeels met zandgronden hebben te maken, en het'hart van de vruchtbaarheid wordt bepaald door de organische stof — i e t s zeer gevaarlijks In handen van niet deskundige bosbouwers. Niet
alleen in W-Huropa is dit vastgesteld maar overal op
de wereld kan men in de bosbouw de ongunstige
werking van grondbewerking op lichte gronden vasts t e l l e n d Australië kampt men momenteel met ernstige groeistoornissen in tweede generaties Pinus radiata, die met intensieve grondbewerking werden aangelegd. Het is zeer waarschijnlijk, dat door die
grondbewerking, zowel bij de eerste als bij de tweede generatie het gehalte aan organische stof in deze
— meestal zandige en oude — gronden sterk is
teruggelopen. Daarmee is de waterhuishouding mindergoed geworden, de stikstofvoorziening verminderd
en de alunrviniummobilisatie bevorderd. Dat gebeurt
langzaam, vandaar dat zo'n eerste generatie nog
goed groeit — hoewel de groei relatief geleidelijk
afneemt — terwijl de moeilijkheden pas bij een
tweede generatie opvallend worden. Ik hoef het
oude onderzoek in ons land niet op te halen, of
dat wat in Duitsland is gedaan. Onlangs zijn daar
de enige tientallen jaren oude grondbewerkingsproeven nog eens gemeten en het bleek, dat de
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groei van de bossen op de onbewerkte percelen
inmiddels de groei van de bossen op de volledig bewerkte gronden heeft ingehaald.
Wij zijn in Nederland op de goede weg, door bij al
onze bosbouwkundige technieken ervan uit te gaan,
dat de bodem — met mogelijk enkele zeldzame en
zeer specifieke uitzonderingen — onberoerd dient te
blijven.
Wat goed is voorde landbouw met zijn hoofdzakelijk eenjarige rotaties, hoeft zeker nog niet goed te
zijn voor de bosbouw. En een eenmaal bewerkte
grond kan nooit meer onbewerkt gemaakt worden,
hetgeen het enige verschil Is met het voorval van de
boer en knecht. Die is gelukkig weer geheel hersteld.
C. P. van Goor

Diplomering Bosbouw en Cultuurtechnische School
Velp Gld.
Op 27 juni 1975 werd het diploma van de Hogere
Bosbouw en Cultuurtechnische School uitgereikt
aan 32 studenten in de studierichting Bosbouw en
aan 50 studenten in de studierichting Cultuurtechniek. Het diploma van de Middelbare Bosbouw en
Cultuurtechnische School werd uitgereikt aan 21 studenten in de studierichting Bosbouw en aan 39 studenten in de studierichting Cultuurtechniek.

