BOMEN OVER BOS EN
LANDSCHAP
"Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband . . . "
(vrij naar H. Marsman)
Wie vanuit het oosten de provincie
Groningen binnenkomt wordt onmiddellijk na het passeren van de grens
geconfronteerd meteen abrupte landschappelijke overgang. Vanuit een
boom- en bosrijk landschap komt men
in een grote leegte, waarin elk begin
van geboomte met wortel en tak is uitgeroeid,
In zuidwestelijke richting is het helemaal kaal en in noordwestelijke richting zijn er geconcentreerde plukjes
statig groen in de voortuinen van de
boerderijen. In dit gebied is de akkerbouw op sterven na dood. Voortschrijdende concurrentie en scherpere milieunormen zullen dit stervensproces
verder versnellen.
Binnen de landbouw zijn de alternatieven beperkt: renderende alternatieve
eenjarige gewassen zijn nog niet gevonden, vanwege de quotering is
vluchten in de melk onmogelijk, bioindustrie is al een probleemsector, visteelt is technisch niet eenvoudig, en,
met als uitgangspunt een vergiftigde
bodem, een ecologisch keurmerk is
voorlopig niet te krijgen.
Door "stapeling" van de braaklegpremie, de regeling voor snelgroeiend
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1909

hout en de subsidie voor bosaanleg is
het mogelijk op akkerbouwbedrijven
weer winst te maken, Het getuigt dan
ook van gezond verstand en ondernemingsgeest dat een aantal Groningse
bedrijven op korte termijn wil overgaan op houtteelt met korte omlopen.
De voordelen daarvan zijn evident:
overschakeling van een overschotsector naar een tekortsector, bevorderen van bodemherstel door overschakelen op een mest- en gifvrije teelt,
werken met een hoog energierendement en last, but not least, het brengen
van een verticale dimensie in de grote
leegte van Oost-Groningen, waardoor
niet alleen de landschappelijke variatie aanmerkelijk kan worden versterkt, maar waarmee ook een deel
van de in Oost-Groningen totaal ontmantelde ecologische infrastructuur
opnieuw kan worden ingevuld (let wel,
ik zeg hier niets over Zuidoost-Groningen).
Tot mijn grote verbazing zijn er natuuren
landschapsbeschermers,
die
hierin een aantasting van landschappelijke waarden menen te moeten
constateren. Dat is hun goed recht,
maar ik vind dat hun visie benepen en
hun referentiekader veel te plat is!

