
Ontgroend Onderbanken… 
 
 
Buiten de economische crisisberichten verschijnen er regelmatig ook andere 
“crisis” berichten die velen van ons toch aan het denken moeten zetten en 
waaraan wellicht door kleine overheden iets te doen valt.  
Een opsomming: 
De huidige biodiversiteit in het platteland is nog maar 15% van die van een 
eeuw geleden. 
Herplantplicht wordt door de overheden zelf vaak niet uitgevoerd. 
80% van de fauna heeft bos en houtopslag nodig om te overleven. 
En een positieve: 4400 nieuwe bomen in Den Haag 
 
Sinds de ruilverkaveling van de jaren 60, die nu terugblikkend als een 
ecologische ramp beschreven kan worden, is het landschap stilaan veranderd 
in een monotoon cultuurlandschap. Ook in onze gemeente is de biodiversiteit 
hard hollend achteruit gegaan. De oude graften en struwelen worden – voor 
zover ze nog niet zijn weggeploegd – behandeld als een stadspark in Den 
Haag. Maar in een stadspark komen geen taluds van meer dan 60 graden 
voor en mochten ze er wel voorkomen dan zouden ze gekoesterd worden als 
een kostbare bezienswaardigheid. 
 
Natuurlijk vereist het onwettig kappen in de Schinveldse bossen, door de 
Rijksoverheid, veel aandacht van het college van B&W, natuurlijk is het 
initiatief van het Rode Beekdal lovenswaardig, natuurlijk is de ontsluiting van 
de Rode Beek in de kern Schinveld een positieve ontwikkeling, maar vergeet 
alsjeblieft ook niet de glooiende akkers met hun historische schoonheid in de 
rest van Onderbanken! Het kan niet zo zijn dat op die ene plek geknokt en 
geploeterd wordt om natuur te beschermen of te ontwikkelen en op andere 
plaatsen letterlijk en figuurlijk wordt toegestaan dat “Gods water over Gods 
akker” kan lopen. 
 
Ook de bewoners van onze z.g “groene “ gemeente kunnen bijdragen aan het 
behouden van hetgeen wij nu nog hebben. Te denken valt aan, illegaal vuil 
storten, meestal hebben “anderen” dat gedaan. Maar meldt dat dan! Te 
denken valt aan, om zelf niet over de afgesloten veldwegen te rijden, 
meestal doen “anderen” dat. Te denken valt aan het respecteren van de pas 
ingezaaide akkers van de landbouwers, iets voor honden en 
paarden”liefhebbers”. En ik denk beslist niet aan het aanvragen van een 
onzinnige vergunning voor het verwijderen van een paar coniferen in uw 
eigen tuin! 
 
Ook de mens leeft gelukkiger in een groene omgeving, dus laten wij de 
gestage ontgroening van Onderbanken gezamenlijk een halt toeropen, zodat 
de zelf toegekende titel van “groengemeente” ook bewezen wordt.Tekst, 
verdana 12 
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