Hans van Milten

HOUTTEELT IN GRONINGEN
De laatste jaren verschijnt er steeds meer bos in de provincie Groningen. Na Flevoland groeit het areaal bos het snelst in Groningen, voornamelijk doordat in landinrichtingsprojekten veel bos wordt aangeplant.
SINDS KORT STAAT DE MOGELIJKHEID OM BOS

als agrarisch gewas te telen volop in de belangstelling. Het gaat dan om tijdelijke produktiebossen. Hierdoor kan de oppervlakte
bos ook in de komende jaren nog explosief
toenemen. In dit artikel wordt ingegaan op
het beleid van het rijk en de provincie tav.

houtteelt, de gevolgen hiervan voor natuur
en landschap en de ideeën van de Milieufederatie Groningen over deze problematiek.
Ontwikkelingen in het landelijk gebied
De komende jaren kunnen er ingrijpende

veranderingen plaatsvinden in het landelijk
gebied. De voornaamste menselijke aktiviteit
aldaar, de landbouw, gaat met zoveel problemen gepaard dat in vele opzichten de grenzen van het aanvaardbare en de draagkracht
van het milieu worden overschreden. Het
gaat om de inmiddels overbekende proble-
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men als overproduktie, mestoverschotten en
tenslotte bodem- en grondwatervervuiling.
Ook natuur en landschap hebben het zwaar
te verduren: houtwallen worden gekapt, oude dijken afgegraven, sloten gedempt en percelen geëgaliseerd. Van de kenmerkende
grote variatie in landschapstypen in Groningen, dreigt weinig over te blijven.
Gelukkig lijkt een kentering van deze ontwikkelingen op komst. Binnen de landbouw zelf
groeit het besef dat niet eeuwig zo door kan
worden gegaan en er wordt gezocht naar oplossingen. Een daarvan is het telen van andere gewassen, natuurlijk bij voorkeur gewassen die rendabel verbouwd kunnen worden
en waarvoor geen overschotten bestaan.
Hout lijkt zo'n gewas te zijn al bestaan er nog
twijfels over de rentabiliteit.
Het rijk probeert hier wat aan te doen door
voor bosbouw subsidies beschikbaar te stellen. Het rijk streeft naar een forse toename
van de houtproduktie. In het Meerjarenplan
Bosbouw (MJB) formuleert ze als doelstelling
dat Nederland in het jaar 2000 voor 25 % in
de eigen houtbehoefte moet gaan voorzien
(nu: 8 %). Tot die tijd moet er dan ca. 15000
ha snelgroeiend hout bijkomen, 10.000 kilometer weg- en grensbeplanting en 30 a
35.000 ha blijvend bos. Teneinde deze doelstelling te halen is er een woud van subsidieregels beschikbaar.
De bijdrage regeling aanleg snelgroeiend bos
heeft met name betrekking op houtteelt als
agrarisch gewas. Op grond van deze regeling
ontvangt een boer een eenmalige bijdrage
van ƒ 3000,— per hektare. Voorwaarde
daarbij is dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de Regeling bijdrage bebossingen
die 80 % van de aanlegkosten van bos vergoedt. Bos op basis van deze regelingen aangeplant moet na 15 tot 25 jaar verplicht worden geveld. Na kap kan opnieuw bos worden
aangeplant maar dat hoeft niet. Wil men niet
opnieuw bos aanplanten dan moet gebruik
worden gemaakt van de regeling vrijstelling
meldings- en herplantplicht die normaliter
geldt op grond van de Boswet.
Deze ontwikkelingen zijn voor het Provinciaal Bestuur aanleiding geweest om een diskussienota te publiceren over de mogelijkheden voor bos en beplanting in de provincie
Groningen. Deze nota staat bekend als de
bosvisie. Het ligt in de bedoeling de bosvisie
na inspraak in 1988 door gemeenten, landbouw, Statenkommissies en milieuorganisaties in juni vast te stellen. Of de nota in dat geval bepalend is voor het toetsingsbeleid van
de provincie van bestemmingsplannen en

Beboste oevers van hel Ruilen A kanaal in Weiïerwolde

dus het Streekplan op dit punt vervangt, is
• houtteelt toestaan in een vorm die past bij
nog onduidelijk. De Milieufederatie Groninhet landschapstype. Bijvoorbeeld: in een
gen is van mening dat de vastgestelde bosvisie
houtsingellandschap houtteelt in de vorm
de status van uitwerkingsplan van het Streekvan lijnvormige beplantingen.,
plan moet krijgen.
• houtteelt mag niet ten koste gaan van gebieden met belangrijke bestaande natuur
en landschapswaarden. Bijvoorbeeld: weiKorte inhoud bosvisie
devogel- en ganzengebieden, broedgebied
Uit de bosvisie blijkt dat houtteelt zondervan de kwartelkoning e.d.
meer wordt toegestaan in het zuidelijk deel
• houtteelt mag niet ten koste gaan van de
van het Zuidelijk Westerkwartier, rondom de
herkenbaar- en zichtbaarheid van geomorstad Groningen, op een groot aantal wierden,
fologische strukturen/elementen. Bijvoorin een dal van het Hoge Land, rondom Delfbeeld: oude/fossiele meanders van beeklozijl en in grote delen van de Veenkoloniën en
pen, oeverwallen e.d.
Westerwolde. Houtteelt wordt uitgesloten in
• houtteelt mag niet ten koste gaan van de
de dalen van Zuidelijk Westerkwartier, het
herkenbaar- en zichtbaarheid van kleine
Reitdiepdal, in een strook langs de kust en de
landschapselementen. Bijvoorbeeld: arDollard en in een zone tussen het Zuidlaarcheologische vindplaatsen; dobben; koldermeer en het Schildmeer. In de rest van de
ken e.d.
provincie wordt houtteelt afhankelijk ge- • houtteelt toestaan in aansluiting op bemaakt van nader te stellen voorwaarden.
staande bebouwing en beplanting, met in
Gemeenten kunnen dat middels een aanlegachtneming van het eerste kriterium.
vergunning of een vrijstellings- of wijzigings- Problemen die de Milieufederatie met de
bevoegdheid in het bestemmingsplan buiten- bosvisie heeft zijn onder meer het beplanten
gebied regelen. Voor het al dan niet verlenen van wegbermen met tijdelijke produktiebosvan de vergunning of vrijstelling moeten in sen, het beplanten van wierden, kwelder- en
de bosvisie toetsingskriteria opgenomen wor- oeverwallen met dergelijke bossen en het beden. Als mogelijke toetsingskriteria kunnen bossen van de pleisterplaatsen van rietganzen
fungeren:
in de Veenkoloniën.
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Bomen langs een weg in Noord-Groningen

delijke produktiebossen komen natuurwaarden niet of nauwelijks tot ontwikkeling. Deze
Het zal u wellicht verbazen dat een milieuor- bossen bestaan uit wilgen en populieren. Deganisatie vraagtekens zet bij bos. Wat is er im- ze soorten hebben de eigenschap dat hun blamers natuurlijker dan bos? Welnu, uiteraard deren snel verteren. Omdat houtakkers ook
heeft de Milieufederatie helemaal niets tegen bemest worden leidt dit ertoe dat in het begin
blijvend bos. De bosvisie gaat echter maar be- van de vegetatieperiode veel voedingsstoffen
perkt over blijvende bossen. De diskussie vrijkomen. Vooral hoogopschietende ruigtekoncentreert zich rond het verschijnsel tijde- kruiden zoals brandnetels zullen hiervan
lijk produktiebos bestaande uit wilgen en po- profiteren. De meer algemene soorten gaan
pulieren. De gevolgen daarvan zijn voor na- sterk overheersen en bijzondere soorten krijtuur en landschap van een geheel andere or- gen geen kans.
de en wel zodanig dat de Milieufederatie wel Gezien het feit dat de houtakkers moeten kobezwaren heeft tegen deze tijdelijke produk- men op agrarische gronden die jarenlang intiebossen.
tensief bemest en bewerkt zijn met bestrij1. Tijdelijke produktiebossen zijn mono- dingsmiddelen is het zeer de vraag of ook defunktioneel, dat wil zeggen dat er niet gere- ze algemene soorten wel een kans krijgen.
kreëerd mag worden en dat er ook geen na- Deze twijfel is ook gebaseerd op het feit dat
tuurwaarden tot ontwikkeling mag komen. voor houtteelt eveneens gebruik zal worden
Zouden deze bossen voor meer funkties ge- gemaakt van bestrijdingsmiddelen. In dat gebruikt kunnen worden dan zou ook vanuit de val hebben deze houtakkers ook weinig waarmilieubeweging veel positiever tegen hout- de voor vogels. Wanneer er zich wel een kruiteelt aangekeken worden. Wel is het zo dat denlaag ontwikkelt kunnen dergelijke bossen
houtteelt in vergelijking met andere akker- een karakteristieke zangvogelbevolking oplebouwgewassen niet ongunstiger is mbt. de veren met soorten als wielewaal, nachtegaal
mogelijkheden voor flora en fauna. Voor het etc. De kans daarop lijkt echter zeer gering.
landschap heeft houtteelt wel een veel ingrij- 3. Houtteelt zal ten koste gaan van belangrijpender invloed dan andere gewassen.
ke bestaande en potentiële natuur- en land2. Als gevolg van het te voeren beheer in tij- schapswaarden. Bij bestaande waarden kunBos bedreigend voor natuur en landschap?
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nen we denken aan weidevogelgebieden,
landschappelijk open gebieden (zoals het
Oldambt en het wierdengebied), bloemrijke
bermen en schrale graslanden met een soortenrijke vegetatie.
Bij potentiële waarden denken we aan de mogelijkheden voor natuurontwikkeling, waarbij afhankelijk van de bodemkundige omstandigheden, de waterkwaliteit, het huidige
gebruik en de bestaande natuurwaarden de
aanleg van bos slechts één van de mogelijkheden is. Dat dit niet alleen in theorie het geval
is blijkt uit de aanvragen van houtteelt die nu
bekend zijn. Die zijn allemaal gedaan door
boeren die hun bedrijf op landbouwkundig
gezien marginale gronden uitoefenen. Diezelfde gronden beschikken vaak over belangrijke natuur- en landschaps waarden en/of
zijn bijzonder geschikt voor het herstellen,
ontwikkelen of versterken daarvan. Houtteelt op deze gronden is daarmee in strijd. De
Milieufederatie heeft met het oog hierop
voorgesteld een natuur en landschapsplan op
te stellen, waarin niet alleen gezocht wordt
naar mogelijkheden voor houtteelt maar ook
naar mogelijkheden voor natuur- en landschapsbouw. Daarin moet vanuit een samenhangende visie bekeken worden waar voor
natuurbouw moet worden gekozen en waar
voor houtteelt.
Houtteelt versus openheid
Ter illustratie van het feit dat houtteelt ten
koste kan gaan van bestaande natuur- en
landschapswaarden werk ik twee voorbeelden nader uit.
Het zal duidelijk zijn dat de karakteristieke
openheid van het wierden landschap en het
Oldambt verdwijnen wanneer daar op grote
schaal mogelijkheden voor houtteelt worden
geboden. Datzelfde geldt voor aan de openheid gebonden vogelsoorten, zoals weidevogels, ganzen, patrijs, grauwe gors en kwartelkoning. Zowel de grootschalige open landschappen als deze vogelsoorten worden
steeds zeldzamer. Behoud van deze gebieden
in Groningen is daarom van groot belang.
Het is nog maar de vraag in hoeverre de
openheid van een landschap op zichzelf het
beperken of uitsluiten van houtteelt als agrarisch gewas (en ekonomisch belang) rechtvaardigt. Veel zal afhangen van de wijze
waarop de gemeenten de aanduiding 'landelijk gebied 1' — die het Streekplan voor dergelijke gebieden hanteert — in hun bestemmingsplan buitengebied vertalen. Doen ze
dat door aan gronden een puur agrarische

besteraming toe te kennen dan is houtteelt bij
recht toegestaan, waardevol open landschap
of niet. Doen ze het door naast de agrarische
bestemming ook de openheid te waarderen
— bijvoorbeeld door een aanduiding 'waardevol open gebied' — dan is het goed mogelijk dat houtteelt midden in het open veld uitgesloten kan worden of middels een aanlegverguniiing kan worden beperkt. In de praktijk zal dat betekenen dat houtteelt wel
mogelijk is in aansluiting op bestaande beplantingen en bebouwing, maar niet midden
in het open veld. Zekerheid hierover komt er
pas zodra de Kroon zich hierover uitspreekt.
Bestaande Kroonjurisprudentie duidt erop
dat de Kroon slechts beperkingen voor de
landbouw accepteert als in het bestemmingsplan landschappelijke en/of natuurlijke
waarden middels bestemmingen en bestemmingsaanduidingen worden beschermd.
Openheid moet daarom zowel in het Streekplan als in bestemmingsplannen een extra accent krijgen. In de bosvisie wordt bescherming van de openheid geheel aan de gemeenten overgelaten.
Een tweede voorbeeld heeft betrekking op de
mogelijkheden die gemeenten hebben om
houtteelt als wegbeplanting te realiseren op
grond van de eerdergenoemde subsidieregelingen. In Groningen zijn momenteel voor
tientallen vierkante kilometers aanvragen
voor bermbeplantingen met populieren en
wilgen in behandeling. De voor Groningen
karakteristieke bermbeplantingen bestaan
echter vaak uit iepen. Bovendien hebben die
primair geen produktiedoelstelling maar een
belangrijke landschappelijke waarde.

Het bermbeheer wordt de laatste jaren in toenemende mate gericht op het bevorderen
van soortenrijke vegetaties. Nu is het al zo dat
in bermen ruim 600 plantensoorten voorkomen, waarbij de bermen fungeren als laatste
toevluchtsoord voor veel van die soorten.
Houtteelt op wegbermen kan hiermee in
strijd zijn. Voor bermen waar een verschralingsbeheer wordt toegepast zou houtteelt
daarom uitgesloten moeten worden.
Konklusie
Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat
houtteelt als agrarisch gewas vergaande konsekwenties voor de kwaliteit van natuur en
landschap heeft. Dat betekent dat er met het
bevorderen daarvan zeer zorgvuldig moet

worden omgesprongen. Overal verbieden is
zeker niet nodig, maar het overal stimuleren
evenmin. De Milieufederatie vindt dat houtteelt niet ten koste mag gaan van belangrijke
bestaande natuur- en landschapswaarden. Zij
is van mening dat de bosvisie in een aantal gebieden strijdig is met dit uitgangspunt. In dit
artikel zijn met name beschreven de openheid van het wierdengebied, de relatie met
ontwikkelingen in het bermbeheer en de
strijdigheid van houtteelt met natuur en
landschapswaarden van marginale landbouwgronden zoals weidevogels en vegetatie.
Hier niet besproken zijn nog de strijdigheid
van houtteelt met ganzenpleisterplaatsen in
de Veenkoloniën en het beplanten van kwelder- en oeverwallen op het Hogeland. In het
kader van dit artikel voert het te ver om per
regio de inhoud van de bosvisie en de ideeën
van de Milieufederatie daarover weer te geven. Mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige tekst van de reaktie van de Milieufederatie op de bosvisie, dan kunt u die telefonisch
bestellen, 050-130800.
•
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