Vereniging Nieuwe Natuur ? Nee !
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Onze vereniging is van oordeel dat met landbouwgrond heel zorgvuldig moet worden
omgegaan.
a. Verlies van nog meer landbouwgrond leidt tot aantasting van de leefbaarheid en de
vitaliteit van het platteland.
b. De huidige voedselcrisis moet ons zeer huiverig maken voor het verkleinen van het
landbouwareaal. De voedseltop van de F.A.O. te Rome op 16-18 november 2009 stelde
dat de voedselproductie met 70 procent moet stijgen om in 2050 een wereldbevolking te
voeden van 9,1 mensen. Naast de toepassing van betere landbouwmethodes dient het
areaal aan landbouwgronden uitgebreid te worden met minstens 10 procent. Onderwijl
buitelen in Nederland allerlei plannen over elkaar heen om zelfs zeer vruchtbare
landbouwgrond aan zijn bestemming te onttrekken. Vanzelfsprekend kan Nederland de
wereldvoedselvoorzieningsproblemen niet in zijn ééntje oplossen, maar het levert wel een
wezenlijke bijdrage door de export in het kwalitatief hoogwaardige segment.
Behoudens het bovenstaande betekent het omzetten van landbouwgrond in natuur:
c.
d.
e.
f.

Een smartelijk verdrijven van gezinnen van huis, erf en grond.
Een aanzienlijke kapitaalvernietiging.
Aanwending van enorme bedragen voor aankoop, inrichting en onderhoud van natuur.
Is slecht voor blijvers. De prijzen voor landbouwgrond - nu al veelal hoger dan in het
omliggende buitenland - worden nog hoger, dan wel blijven hoog doordat, ondanks het
natuurlijke aanbod, er een grote “kunstmatige” vraag wordt gecreëerd door de eindeloze
natuurclaims.
g. Een verlies van werkgelegenheid en kennis; niet alleen die van de betreffende boeren,
doch -kwantitatief- vooral bij de agrobusiness
h. Verlies van plattelandstoerisme en recreatie in de huidige vorm. De combinatie van
recreatie en boerencultuur blijkt heel aantrekkelijk voor recreanten uit grote steden, meer
dan natuurgebieden, die dikwijls niet toegankelijk zijn.
i. Dat omzetting in nieuwe natuur ook kan mislukken. In NRC-Handelsblad (bijvoegsel
Wetenschap 28/29 maart 2009) verscheen een onthullend artikel van de Groningse
ecologe René Bekker, waarin zij na bezoek aan ettelijke projecten stelt dat de afgraving
van de teellaag vaak niet werkzaam voor het doel is, terwijl verder blijkt dat de bewerkte
terreinen niet “gevolgd” worden.
Steeds blijkt bij de locale bevolking draagvlak voor het omzetten van cultuurgrond in natuur
te ontbreken.
Vermindering van het landbouwareaal in Nederland betekent dat elders in de wereld méér
verbouwd moet worden. Dat is alleen maar slecht voor het milieu! Afgezien van de uitstoot
van broeikasgassen door transportmiddelen, moeten we bedenken dat ons land aan de meest
strenge milieueisen moet voldoen. Daarnaast is de productiviteit hier vier maal groter dan in
bijvoorbeeld Brazilië. Indien alle voorliggende plannen daadwerkelijk gerealiseerd zouden

worden, betekent dit een flinke aantasting van het tropisch regenwoud. Zo bezien, is het
creëren van nieuwe natuur niets anders dan het importeren van natuur uit minder ontwikkelde
landen. En dat tegen zeer hoge economische- en milieukosten. De economische kosten komen
ten laste van de Nederlandse belastingbetaler, de milieukosten ten laste van de minder
ontwikkelde landen.
De argumenten die gebruikt worden voor de natuurplannen zijn zwak. Alhoewel in
meerdere gevallen gedaan wordt alsof de natuurplannen de enige oplossing zijn voor grote
problemen, blijkt de praktijk anders. De inklinking van de Krimpenerwaard kan bijvoorbeeld
anders opgelost, voor de plannen in de Zuiderdieppolders ligt een doorgerekend -door boeren
gedragen- alternatief gereed, het plan om recreatiewoningen te bouwen om de realisatie van
het Wieringerrandmeer te bewerkstelligen wordt vanwege de crisis op de huizenmarkt al
teruggeschroefd.
Een wetenschapper als prof. Auke van der Woud uit Wageningen ageert tegen het verloren
gaan van het historische cultuurlandschap, dat de basis vormde voor de ontwikkeling van
Nederland in vroeger eeuwen.

Aanbevelingen
Onze vereniging is van oordeel dat al genomen besluiten geen voldongen feiten zijn, maar op
grond van de wereldwijd gewijzigde economische omstandigheden ten spoedigste moeten
worden heroverwogen. Dit bijvoorbeeld door het aanpassen van de eigen wetgeving, resp. het
overtuigen van lagere overheden dat het roer om moet en het dichtdraaien van subsidiekranen.
Het is belangrijk dat er één orgaan is dat het overzicht houdt over alle plannen. Hiervoor is de
rijksoverheid het meest aangewezen.
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