Symposium Zegveld
./. Corporaal (PR)

Op woensdag 22 juni werd op ROC Zegveld een symposium gehouden met als titel
"Duurzame Veehouderij: Kans voor Natuur en Milieu". De resultaten en ervaringen
van het project "Veehouderij en Natuur" van de eerste drie jaar werden hier breed
uitgedragen. Het ochtendprogramma bestond uit vier inleidingen voor ca. 180genodigden uit kringen van provinciale staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, besturen van regionale landbouworganisaties, natuurbeherende instanties
etc.

Na de introductie door de voorzitter van het
ROC-bestuur, mevrouw Van Diepen-Loos, was
het woord aan Jhr.mr. Beelaerts van Blokland,
Commissaris van de Koningin in de provincie
Utrecht. Hij ging in op de visie van de provincie
op de ontwikkelingen rond veehouderij en natuur. Hij achtte de veehouderijsector in de regio
voldoende sterk om aan nieuwe ontwikkelingen
het hoofd te kunnen bieden. Dat bij nieuwe ontwikkelingen eenaantal bedrijven zalafvallen was
in zijn ogen onvermijdelijk. Het project "VeehouderijenNatuur" zaghijalseentegenzet indenegatieve beeldvorming vandeveehouderij.
Als tweede inleider gaf J. Corporaal eentoelichting op het lopende onderzoek met een aantal
resultaten en ervaringen. Een aantal van de
maatregelen ter bevordering van natuurwaarden
blijkt bedrijfstechnisch goed inpasbaar. Andere
maatregelen zoals de aanleg en het onderhoud
van afgegraven terrassen zal alleen ingang vinden wanneer hier een vergoeding tegenover
staat.
De derde inleiding was van drs. J.T. Wildschut,
dieals medewerker van het bureau Milieu-inventarisatie van de provincie Utrecht de vegetatiekartering op het ROC uitvoert. Zijn inleiding was

gewijd aan de flora van het veenweidegebied
vroeger, nu en in de toekomst. In het Utrechtse
veenweidegebied worden niet alleen zeldzame
soorten bedreigd, maar vindt ook een sterke
achteruitgang plaats van soorten die tot nu toe
als algemeen werden beschouwd. Dit zijn onder
andere de dotterbloem, krabbescheer, reukgras
en kamgras. Met een aangepast agrarisch beheer zoals op het ROC kan de achteruitgang tot
staan worden gebracht, of mogelijk zelfs worden
omgebogen invooruitgang.
Als vierde en laatste spreker kwam O Mantel
aan het woord. Mantel is naast veehouder ook
bestuurslid van het ROC en van de WLTO. Hij
hield een pleidooi voor duidelijke politieke keuzes wanneer het gaat om de relatie tussen veehouderij en natuur. Veehouders zijn over het algemeen bereid om aandacht te besteden aan
natuurwaarden op hun bedrijf, mits dit op den
duur niet tegen hen gebruikt wordt. Deveehouderij isbereid natuur alsprodukt televeren,wanneer hier een redelijke vergoeding tegenover
staat. Ook in het produceren van natuur wil de
veehouder vrij ondernemer blijven. Na inleidingen en discussie was er gelegenheid om in het
veld slootkanten en kopeinden van percelen met
verschillende behandelingen tebezichtigen.
Bij het middagprogramma, dat bedoeld was
voor alle belangstellenden, was een route uitgezet langs slootkanten, kopeinden van percelen
en door één van de geriefhoutbosjes die in de
winter gedeeltelijk was afgezet. Langs de route
kon meneengroot aantal plantesoorten bekijken
diedoor middel vansteeketikettenwarenaangeduid. Indewerktuigenberging waseenpresentatie van een aantal instanties die nauw bij hetonderzoek betrokken zijn.
Ter gelegenheid van het symposium is een
boekje uitgegeven.
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