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E. VAN HOUTEN-VAN DER KALLEN, A.S.H. BREURE EN 
G.VANDIJK 

Natuur- en landschapsbehoud in de jaren tachtig 

'Natuurbehoud: nóódzaak'. Zo luidt de tekst van 
een recentelijk verspreide affiche. De afgelopenja
ren is dit onderwerp geregeld in de belangstelling 
gekomen, met name dankzij het vele werk dat de 
particuliere natuurbeschermingsorganisaties heb
ben verricht. Dit heeft echter niet kunnen verhin
deren dat het natuurbehoud in de politiek niet het 
gewicht heeft gekregen dat het toekwam. Wat zijn 
momenteel de noden van de natuurbescherming 
en vooral, wat kunnen we er aan doen. Dat is het 
onderwerp van de onlangs door de Stichting We
tenschappelijk Bureau van n'66 uitgebrachte nota 
, atuur- en landschapsbehoud in Nederland'. In 
deze ruim 80 bladzijden tellende nota zijn naast 
een inleiding twee hoofdonderdelen te onder chei
den , nl. een beschouwing over de invloed van ver
schillende sectoren van de samenleving (land
bouw, bo bouw, recreatie, ontgrondingen, enz.) 
op natuur en landschap (hfdst. 2) en een uitvoeri
ge behandeling van gewenste beleidsmaatregelen. 
In dit artikel wordt een deel van de in deze nota 
aan de orde komende materie in het kort behan
deld. Het terrein van het natuur- en landschaps
behoud is echter zo veelomvattend, dat het on
doenlijk zou zijn daarvan een volledig beeld te ge
ven in het bestek van dit artikel. Om dezelfde re
den konden in de nota zelf de verschillende pro
bleemgebieden steeds beknopt worden behan
deld. 

wege ethische motieven, maar ook omdat de na
tuur een aantal essentiële functies vervult: reser
voirfunctie (s toffen en produkten die direct ofindi
rect voor geneeskunde, voedselvoorziening, enz. 
van belang zijn), regulatiefunctie (handhaven van 
biologische evenwichten), signaalfunctie (het ver
schijnen of verdwijnen van organismen duidt op 
verstoring), onderzoeksfunctie (het verwerven 
van kennis om een effectief beheer te kunnen voe
ren ), onderwijsfunctie, recreatiefunctie en oogst
functie (visserij,jacht, enz.). Deze functies moeten 
in stand worden gehouden, zeker als wij denken 
aan de belangen van de generaties ná ons. Dit be
tekent dat de bescherming van natuur en land
schap voldoende gewicht moet krijgen binnen het 
totale regeringsbeleid. 

Door de eeuwen heen, maar vooral na het jaar 
1000, heeft de mens het oorspronkelijke karakter 
van ons land (vnl. wouden en moerassen) onher
kenbaar veranderd, maar toch is daarvoor in de 
plaats een zeer gevarieerd en biologisch rijk cul
tuurlandschap ontstaan, dat tot ca 1900 niet in
grijpend achteruit is gegaan. Sinds de eeuwwisse
ling wordt deze rijkdom echter steeds meer be
dreigd. Bij de natuurgebieden betreft dit in eerste 
instantie areaalverlies (ontginning tot landbouw
grond, afgraven van hoogveen, enz.), de laatste 
decennia in toenemende mate kwaliteitsverlies. 

Ook de cultuurlandschappen hebben veel te lij-
Natuurbehoud is noodzakelijk. Niet alleen van- den van kwaliteitsverlies, o.a. door de invoering 
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van de kunstmest, diepere ontwatering en andere uitgang in de periode 1955-:-1980), daarna veelal 
cultuurtechnische maatregelen, opruiming van 
houtwallen en steeds vroegere maaidata. De nega
tieve effecten van onze toegenomen welvaart zijn 
massaal en onvoldoende doordacht op de groene 
ruimte afgewenteld. Een afwentelingsproces dat 
overigens nog steeds doorgaat. 

Invloeden op natuur en landschap 

In het kort willen wij nu enkele ontwikkelingen 
schetsen die hebben bijgedragen aan de aftakeling 
van natuur- en landschap. De verschillende secto
ren van de samenleving staan daarbij in willekeu
rige volgorde. 

Bij de landbouw heeft schaalvergroting, mecha
nisering en intensivering geleid tot vergroting van 
de produktie voor een steeds groeiende bevolking 
en een toegenomen export. De keerzijde hiervan 
is echter een ernstige achteruitgang van de waar
den van het cultuurlandschap. Diepe ontwatering 
en een intensieve toepassing van kunstmest heb
ben de botanische waarde van graslandvegetaties 
vrijwel geheel teniet gedaan. De waarde van sloot
levensgemeenschappen is sterk achteruit gegaan 
door o.a. eutrofiëring, welke, al naar gelang de 
omstandigheden wisselen, in wisselende verhou
ding wordt veroorzaakt door de inlaat van veront
reinigd oppervlaktewater (vaak Rijnwater), zwa
re mestgiften de aangrenzende percelen (uit- en 
afspoeling van meststoffen en ongewild mee
bemesten van sloten) en de invloed van ongerio
leerde boerderij dorpen. Daarnaast dreigt de snel 
opkomende beregening van landbouwgronden te 
leiden tot een grootscheepse toevoer van opper
vlaktewater van relatief slechte kwaliteit (o.a. 
Rijnwater) naar gebieden die daarvan tot nu toe 
gevrijwaard bleven. Talrijke waterschapsplannen 
wachten nog slechts op uitvoering. Ook de weide
vogelstand gaat in snel tempo achteruit, eerst de 
meest 'kritische' soorten (kemphaan: 75% achter-

ook de andere soorten, vooral na ingrepen als ruil
verkavelingen of ontwateringswerken. 

Zowel in als buiten ruilverkavelingen zijn ver
der veellandschapselementen (houtwallen, drink
poelen, heggen, enz.) verloren gegaan. De toe
genomen vrije tijd en welvaart heeft een groot 
aantal recreatievormen binnen het bereik van ve
len gebracht. Plaatselijk kan een zodanige recrea
tiedruk ontstaan (door caravan- en bungalowpar
ken, motorcrossen, watersport, enz. ) dat deze de 
draagkracht van natuur en landschap te boven 
gaat. De grootste problemen ontstaan door de ex
plosieve toename van het plankzeilen (surfen ), dat 
ook in het winterhalfjaar wordt beoefend en niet 
belemmerd wordt door ondiepten, alsmede door 
de toenemende verstoring door o.a. pierenstekers 
op o.a. de Zeeuwse slikken. 

Ontgrondingen vinden veelal plaats in land
schappelijk waardevolle gebieden, zoals uiter
waarden, het Zuidlimburgse Krijtland en de Ve
luwe. Ook militaire oefenterreinen zijn dikwijls in 
waardevolle gebieden gelegen, bijv. in het Wad
dengebied en op vele heidevelden. In de laatst
genoemde gebieden is de toenemende mechanisa
tie van het militaire bedrijf een probleem. 

Het huisvestingsbeleid van de afgelopen decen
nia heeft verstrekkende gevolgen gehad. De subur
banisatie heeft niet alleen tot grote(re) woon
werkafstanden geleid, met alle milieugevolgen 
van dien, maar ook tot een versnippering van het 
platteland. Het ruimtebeslag geldt niet alleen wo
ningbouw, maar ook de (in)directe effecten daar
van: wegen, industrieterreinen, vuilstortplaatsen, 
enz. Waterstaatkundige werken, zoals de afslui
ting van zeegaten en rivierdijkverzwaringen, heb
ben eveneens vaak ingrijpende gevolgen. Tenslot
te heeft ook de industriële ontwikkeling gevolgen 
voor natuur en landschap (bijv. de invloed van 
PCB'S op de zeehondenpopulatie in het Wadden
gebied). 
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Het natuurbeschermingsbeleid 

Natuurbescherming is in ons land vanouds een 
zaak van het particulier initiatief. Zo dateert de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
al van 1905. De bemoeienis van de overheid bleef 
aanvankelijk beperkt tot enkele wetten (Vo

gelwet, Jachtwet, enz. ) en het gevoerde beleid 
heeft de hierboven geschetste ontwikkelingen niet 
kunnen voorkómen noch bijsturen. 

Vooral vanaf de jaren zestig zijn de activiteiten 
van de overheid (natuurbescherming consulen
ten, planologie, enz. ) snel toegenomen, wat overi
gens ook geldt voor de particuliere natuurbescher
ming (o.a. Stichting Natuur en Milieu, provincia
le milieufederaties). 

Wil een natuurbeschermingsbeleid voldoende 
gestalte kunnen krijgen, dan is daarvoor niet al
leen een duidelijke beleidslijn nodig, maar ook een 
effectieve bestuurlijke organisatie. De positie van 
en de, vergeleken met andere landen, zeker niet 
slecht georganiseerde natuur- en landschaps
bescherming bij het ministerie van CRM doet even
wel onvoldoende recht aan de andere dan recrea
tieve en welzijnsmotieven tot natuurbescherming 
(zie het begin van dit artikel ) . Het zou daarom 
- naar de mening van de 0'66 Werkgroep Milieu 
- een goede zaak zijn indien dit departementson-
derdeel word t overgeheveld naar een versterkt mi
lieuministerie1. De samenhang in het beleid en het 
politieke gewich t van beide - nu g scheiden - be
leidsterreinen kunnen hierdoor worden vergroot. 

Uitgangspunt voor het natuurbeschermings
beleid behoort te zijn dat alle nog resterende na
tuurgebieden (inc!. de grote wateren) worden be
houden. Het huidige beleid gaat hier in principe 
ook van uit, do h komt nog niet in alle opzichten 
voldoende uit de verf. Dit moge bijv. blijken uit 
de uitzondering die men kennelijk maakt voor 
grote wateren (beleidsvoornemen tot inpoldering 
van de Markerwaard), de krappe financiën t.b.v. 

het beheer in natuurreservaten en de vrijwel ont

brekende middelen om het beheer van particuliere 
natuurterreinen te subsidiëren. Ook zouden de 
voornaamste natuurgebieden moeten worden 
aangewezen krachtens de Natuurbeschermings
wet. Delen van het Waddengebied hebben inmid
dels deze procedure doorlopen, maar dit kan toch 
nog niet voldoende worden geacht. Ook ten aan
zien van andere natuurgebieden geldt dat ze van 
bijzondere betekenis zijn en dat aantastingen 
moeten worden voorkomen. Genoemd kunnen 
o.a. worden het IJsselmeergebied (o.a. geen inpol
dering van het Markermeer; geen zomerpeilver
hoging t.b.v. beregening in Noordoost-Nederland 
i.v.m. inondatie kustgebieden en verdwijning on
dieptes), de randmeren (herstel van de waterkwa
liteit, functiescheiding natuur-recreatie ), het Del
tagebied (functiescheiding natuur-recreatie en 
pierensteker, handhaving van de Grevelingen als 
zoutwaterbekken, het tot ontwikkeling laten ko
men van het Markiezactsmeer als natuurgebied ), 
laagveenmoerasgebieden (bestrijding waterver
ontreiniging en negatieve invloeden van recreatie; 
reservaatvorming, voorkoming van aantasting 
van grondwaterstromen (kwelwatertoevoer) ) . 

Het beleid mag zich echter niet beperken tot na
tuurgebieden in engere zin. Ook in het cultuur
landschap komen waardevolle gebieden voor die 
alleszins de moeite waard zijn om te worden be
houden. Nu gaan de natuurwaarden in deze ge
bieden nog in zorgwekkend tempo achteruit. In
dien de huidige ontwikkelingen onverminderd 
doorgaan, dreigt de kwaliteit van deze gebieden 
in de naaste toekomst vrijwel geheel te verdwij
nen2• 

Reservaatvorming is hier de meest aangewezen 
weg, naast het geven van beheers- en onderhouds
vergoedingen. Deze beleidsinstrumenten zijn 
reeds ontvouwd in de zgn. Relatienota3 uit 1975, 
maar de uitvoering komt maar zeer langzaam op 
gang. 
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Gezien het huidige landbouwbeleid is onttrekking 
van een gering percentage van de landbouwgron
den voor reservaatvorming onontkoombaar. De 
Relatienota gaat uit van een oppervlakte van 
100000 hectare voor reservaten en 100000 hectare 
voor beheersgebieden. Dit rekenvoorbeeld werd 
in de Nota Landelijke Gebieden reeds als maxi
mum aangemerkt. 

N a korte tijd werd het Relatienotagebied, mede 
om financiële redenen, voorlopig zelfs terug
gebracht tot 100000 hectare, waarvan 65000 hec
tare nu is ingedeeld ( 22000 hectare beheersgebied 
en 43000 hectare reservaat). Wat de reservaat
gebieden betreft, leert de ervaring dat de aan
gewezen terreinen slechts in een traag tempo kun
nen worden aangekocht, hetgeen in afnemende 
mate te wijten is aan een geringe grondmobiliteit 
en in toenemende mate aan geldgebrek. Indien de 
aankoopmogelijkheden blijven als in 1982 ( I 300 

à 1500 hectare), dan duurt het nog vele decennia 
voor de genoemde 100000 hectare kan zijn verwe
zenlijkt. Intussen gaat echter de achteruitgang 
door. Verhoging van deze begrotingspost is dus 
dringend gewenst, maar misschien kan het ge
wenste resultaat ook reeds worden bereikt door 
uitvoering van de motie-Faber (verkoop van do
meingronden t.b.v. reservaatsvorming). De wer
king van de Relatienota wordt verder beperkt 
doordat in ruilverkavelingsgebieden slechts 3% 
van de grond (met een maximum van 150 hectare) 
als reservaatgebied kan worden aangewezen. Zo
lang deze beperking niet is opgeheven, dient het 
ruilverkavelingsprogramma zo nodig te worden 
vertraagd. Behalve beheersovereenkomsten in be
heersgebieden en nog niet aangekochte reservaat
gebieden, kunnen in principe ook onderhouds
overeenkomsten worden afgesloten (Beschikking 
Onderhoudsovereenkomsten Landschapselemen
ten). Tot nu toe kan deze regeling echter slechts 
in een beperkt deel van ons land worden toe
gepast, terwijl bezuinigingen het ergste doen vre
zen voor de naaste toekomst. 

Bijsturen in andere sectoren 

Zoals wij aan het begin van dit artikel hebben ge
schetst, wordt de groene ruimte door ontwikkelin
gen in tal van sectoren van de maatschappij beïn
vloed. Alleen een natuurbeschermingsbeleid - hoe 
belangrijk op zichzelf ook - is dan ook niet vol
doende. Het beleid in de andere sectoren moet 
daarom worden bijgestuurd. Ten aanzien van de 
elementen die een negatief effect hebben op na
tuur- en landschapswaarden dient daarbij een 
structurele aanpak voorop te staan. 

Voor de landbouw betekent dit dat het struc
tuurbeleid zal moeten worden aangepast. Funda
mentele veranderingen, welke eerder tot een situa
tie waarin wordt afgezien van maximalisering van 
de produktie en waarin eveneens een stap terug 
wordt gezet t.o.v. de huidige situatie, lijken echter 
pas op langere termijn te verwezenlijken. Niette
min kan daar nu reeds aan worden gewerkt, o.a. 
door het stimuleren van een milieuvriendelijke 
(organisatie e.d. ) landbouwmethoden. Gezien de 
ernstige situatie m.b.t. de natuurwaarden in het 
cultuurlandschap is het echter onvermijdelijk dat 
op de korte en middellange termijn een soort 
'symptoombestrijding' wordt uitgevoerd , die o.a. 
omvat: 
- planologische bescherming van waarden van na

tuur en landschap, waardoor een rem op de 
achteruitgang kan worden gezet; 

- toepassing van de Relatienota, in feite het con
centreren van de inspanningen t.b.v. de meest 
kwetsbare waarden op een beperkt areaal (func
tiescheiding) maar momenteel het enige middel; 

- bescherming en beheer van landschapselemen
ten4 als knotwilgen, houtwallen, heggen e.d. 
doen bredere toepassing van de Beschikking 
Onderhoudsovereenkomsten Landschapsele
menten, het stimuleren van vrijwilligers en het 
uitbreiden van de werkgelegenheid; 

'- een lichte vorm van landinrichting (een zgn. laag 
inrich ti ngsni vea u ) ; 
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- een rem op de uitbreiding van de beregening, zo
wel die met behulp van grondwater (i.v.m . 
grondwaterstandsdalingen) als die door toepas
sing van oppervlaktewater (i.v.m. de daarvoor 
noodzakelijke aanvoer van water van veelal 
slechte kwaliteit) . 

Daarnaast is ook het volgende van belang. Ruil
verkavelingen in (potentiële) nationale land
chapsparken c.q. nationale landschappen dienen 

te worden opgeschort tot milieuvriendelijke oplos
singen mogelijk zijn, terwijl in andere gebieden de 
uitvoering van ruilverkavelingen gelijke tred moet 
houden met de realisatie van reservaatgebieden. 
De herinrichtingsvormen die in het kader van de 
ontwerp-Landinrichtingswet worden voorgesteld, 
zijn nauwelijks een verbetering: de rechtsbescher
ming voor niet-zakelijk belanghebbenden is zwak, 
Kroonberoep ontbreekt, alternatieve voorstellen 
zijn niet verplicht en de rol van de centrale Land
inrichtingscommissie is ondoorzichtig. Wat nodig 
is, is een integratie van landbouw en natuur
behoud door middel van één landinrich tingspro
cedure die via een democratisch proces integratie 
en afstemming van alle betrokken belangen waar
borgt. We mogen hiervan echter ook weer geen 
wonderen verwachten, daar ook in zo'n situatie 
de landbouw alleen maar verder geïntensiveerd 
zal worden. 

Tegen de achtergrond van de groeiende hout
behoefte in de wereld verdient bosbouw op land
bouwgronden te worden gestim uleerd. 5 Di t zal het 
tevens mogelijk maken in het huidige bos areaal 
een groter accent te leggen op de recreatieve waar
den en de natuurwaarden. Het is verheugend dat 
nu reeds in het Structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud, deel a, beleidsvoornemen, be
langrijke aanzetten zijn gedaan tot een nieuw bos
beheersbeleid, met een sterker accent op het na
tuurbehoud. Door de aanleg van nieuwe (park)
bossen en voorzieningen voor verblijfsrecreatie 

dichtbij de grote woon centra kunnen kwetsbare 
natuurgebieden worden ontlast van een hoge re
creatiedruk. Dit is reeds neergelegd in de Nota 
Landelijke Gebieden. 

Anders dan het reeds genoemde Structuursche
ma Natuur- en Landschapsbehoud, waarin een 
aantal positieve aanzetten tot een nieuw beleid 
worden geformuleerd, is het gesteld met het Struc
tuurschema Openluchtrecreatie. Hierin wordt 
een zeer aanzienlijke groei van de recreatieve 
voorzieningen gepland. Beleidsmaatregelen in de 
recreatiesector dienen niet gericht te zijn op een 
onbeperkte verdere groei van het aantalligplaat
sen voor schepen, kampeerterreinen, enz. Veeleer 
moeten beleidsinstrumenten worden ontwikkeld 
die deze groei indammen; de kwetsbaarheid van 
natuur- en landschap voor (grootschalige) recrea
tieprojecten dient daarbij als grens te worden aan
vaard van wat mogelijk is. 

De vernietiging van natuur- en landschaps
waarden door ontgrondingen heeft enkele provin
ciebesturen tot voorzichtigheid bij het afgeven van 
vergunningen gebracht. Een terughoudend beleid 
blijft in dit opzicht geboden . Dit geldt in het bij
zonder voor belangrijke gebieden als de uiter
waarden, het gebied langs de Maas, het Zuidlim
burgse Krijtland, de stuwwallenlandschappen 
van o.m. Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en bio
logisch waardevolle wateren. Een planmatige op
zet (behoefteraming en gecoördineerde locatie
keus) moet leiden tot beëindigen van het huidige 
ad hoc-beleid. 

Het ontwikkelen van alternatieve grondstoffen 
uit bouw- en sloopafval, hoogovenslakken, haven
slib, enz. kan nog verder worden bevorderd. Waar 
ontgrondingen nog worden toegestaan dient mi
lieu-effectrapportage verplicht te zijn. 

Uit het recente Structuurschema militaire ter
reinen blijkt dat het oppervlakte voor oefengebie
den zal worden beperkt. Dit is op zichzelf een goe
de zaak, doch het gevaar bestaat dat de druk op 
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belangrijke natuurgebieden hierdoor zal toene
men. De oefenterreinen in het Wadden resp. Lau
wersmeergebied moeten zo mogelijk worden ver
plaatst resp. niet worden aangelegd. 

Het in het Structuurschema Openluchtrecrea
tie bepleite medegebruik van oefenterreinen t.b.v. 
onder andere lawaaisporten als motorcrossen e.d. 
doet in het geheel geen recht aan het feit dat oefen
terreinen meestal waardevolle natu urgebieden 
zijn en zou in de regeringsbeslissing niet meer mo
gen voorkomen. Verder is het wenselijk dat de 
aanleg van oefenterreinen op landbouwgronden 
serieus word t overwogen. Ui tbreiding van 'free for 
all-terreinen' en voor rupsvoertuigen mag niet 
meer in natuurgebieden plaatsvinden. 

In het kader van ruimtelijke ordening vinden pro
cessen plaats die gericht zijn op de optimale inrich
ting en verdeling van de geografische ruimte voor 
de verschillende gebruiksfuncties in de samenle
ving. Het belang van natuur- en landschaps
behoud komt daarbij momenteel onvoldoende tot 
uiting. Om een verdergaande versnippering van 
het landschap tegen te gaan, dient bij woning
bouw prioriteit te worden gegeven aan de stads
vernieuwing. Wat de infrastructuur betreft, is het 
wegennet al dermate Gjnmazig dat ve!dere uit
breiding ongewenst is. Veeleer is een verbetering 
van het openbaar vervoer noodzakelijk. Het is ver
der van wezenlijke betekenis dat waardevolle na
tuurgebieden en cultuurlandschappen in streek
plannen een zodanige beschermingsgraad krijgen 
dat de kwaliteit behouden en afbrokkeling voorko
men wordt. Waar de provincie in gebreke blijft 
met betrekking tot het behartigen van de belangen 
van natuur en landschap, dient het Rijk frequ
enter gebruik te maken van zijn aanwijzings
bevoegdheid. De huidige praktijk leert dat een 
verdergaande decentralisatie op dit beleidsterrein 
niet gewenst is. Dit komt onzes inziens door de 
zwakkere positie van het natuur- en landschaps-

behoud t.o.v. economische belangen op lagere af
wegingsniveaus. Het effect van streekplannen is 
echter afhankelijk van de mate waarin gemeente
lijke bestemmingsplannen daarop aansluiten. Dit 
vergt de nodige bestuurskracht bij het goedkeu
ringsbeleid door Gedeputeerde Staten, die ter be
scherming van natuurwaarden vaker van hun 
aanwijzingsbevoegdheid gebruik zouden kunnen 
maken. Recent onderzoek heeft aangetoond, dat 
aan de wettelijke verplichting tot het maken van 
bestemmingsplannen voor het buitengebied on
voldoende wordt voldaan. 6 

Deze plannen zijn juist van groot belang voor 
het behoud van natuur en landschap. Daarbij 
komt dat de kwaliteit van de plannen vaak te wen
sen over laat. Niet alleen voldoende beschermende 
bestemmingen van natuur- en landschappelijke 
waarden, ook een nauwkeurige (r) inventarisatie 
van (m.n. de kleine) landschapselementen is van 
groot belang. Verder kunnen de gemeenten door 
het bevorderen van locale of regionale beheers
plannen de bestaande potenties van natuur- en 
landschap niet alleen behouden, maar ook aan het 
restaureren en ontwikkelen van deze waarden een 
bijdrage leveren. 

Conclusie 

De stijgende bevolkingsdichtheid en de toegeno
men welvaart hebben de afgelopen decennia ge
leid tot een steeds grotere druk op natuur en land
schap vanuit de verschillende sectoren van de 
maatschappij. De vernietiging en uitputting van 
natuurwaarden gaat daarbij het regenererende 
vermogen van de natuur te boven. Natuur- en 
landschapsbehoud dient daarom als onderdeel 
van het milieu (facet) beleid in de komende jaren 
met de meeste kracht te worden voortgezet. Dit 
vereist in verschillende sectoren een structurele 
aanpassing van het beleid. Van politici vereist dit 
de moed om verder te kijken dan de eerstvolgende 
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verkiezingsdag. Het gaat immers ook om het leef
milieu van de generaties na ons. Natuurbehoud: 
nóódzaak en noodzakelijk, ook in dejaren tachtig. 

juli 1982 

Noten 

I. ZieA. S. H . Breure en]. W. Copius Peereboom, 'Milieubeleid 
in de jaren tachtig' , Intermediair, 6 maart 1981 . 

2. Zie het rapport Bemesting, waterhuishouding, intensivering in de 
landbouw en het natuurlijke milieu van het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, 1980. 

3. Nota betreffende de relatie tussen landbouw en na tuur- en 
Jandschapsbehoud. 

4. Zie ook A. S. H. Breure en]. Eijck, 'Nationale landschaps
parken, beheersregeIingen en beleid ', Intermediair, 9 maart 

1979· 
s.Zie tevens de SWB-nota Naar meer en beier bos in Nederland, 

198 1. 

6. Zie het rapport Het buitengebied landelijk bezien van de Rijks
planologische Dienst/Ru Leiden. 


