
Onberoerd Onderbanken (1)… 

Dat er op mijn artikelen gereageerd wordt vind ik prachtig. Hiermee komt 
tenminste een discussie op gang die de overheden en semi-overheden, maar 
ook de private partijen misschien zou kunnen bewegen eendrachtig iets te 
ondernemen, dat ons prachtige Onderbanken en de alsmaar meer onder druk 
staande natuurlijke omgeving zou kunnen beschermen. 

Het voorbeeld van de Po-vlakte –een van de meest vervuilde 
landbouwgebieden van Europa – geeft alleen maar aan dat de mens de keuze 
heeft; Ofwel een langzame maar zekere dood door vergiftiging ofwel 30% 
minder opbrengst. 30% waarvan? Van de winstmaximalisatie of van een 
vergelijkbare natuurlijke opbrengst? 

Het is toch van de zotte dat ons vee, m.n. pluimvee wordt gevoerd met 
sojaproducten afkomstig uit het Gran Chacogebied in Zuid-Amerika. Het is 
toch van de zotte dat de hoeveelheid antibiotica dat per kg geproduceerd 
Nederlands vlees wordt toegediend, sinds 1999 is verdubbeld! En dat door 
toedoen van de almachtige internationale voedselindustrie die lak heeft aan 
de natuurlijke waarden van Brazilië laat staan van Onderbanken. 

Als al deze signalen – overigens te veel om hier op te noemen - ons 
onberoerd laten, dan zijn wij niet waard dat wij in zo’n prachtig gebied 
wonen, werken en recreëren, kortom leven. 
En dat is een verantwoordelijkheid van de agrariër én van de gewone burger! 

Vandaag via de Eindstraat, Roerweg, Merkelbeekerweg, Klein Dalkensweg, 
Veestraat en Etzenrather Mühle weer terug naar huis gewandeld. Prachtig 
nazomers weer en ik moet zeggen Onderbanken op zijn best!!! Er zijn 
stukken bij waar machtige eiken nadrukkelijk de contouren van het 
landschap domineren en aan het einde van de Veestraat zou je zweren dat 
de omgeving hier jaren onberoerd is gebleven. Wat in elk geval ook 
onberoerd is gebleven, dat is een verkeersbord dat voor het viaduct in de 
Maastrichterweg staat, te “bezichtigen” komende vanuit Etzenrade. Je zou 
zweren dat Napoleon het nog geplaatst heeft, ware het niet dat er een 
Nederlandse tekst onder staat, die je overigens nauwelijks onder de groene 
alg –of is het reeds mos? – kunt ontdekken. Maar ja het past wel in de 
groene omgeving. 

Wat niet onberoerd is gebleven zijn de bermen voor de percelen van de 
notoire “bermenmaaiers”. Aan de Eindstraat , de Roerweg en de 
Maastrichterweg, zie je hetzelfde beeld dat ik de vorige keer schetste aan de 
Grachtweg en Clouserweg! Jawel hoor, gemaaide oftewel geklepelde 
openbare bermen. Bij de andere - en God zij dank - de meeste percelen zie 
je dat de vegetatie daar nog in tact is gelaten. Ja het duurt lang eer men 
inziet dat het onberoerd laten van openbare bermen niets van doen heeft 
met 30% meer of minder opbrengst. 
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