Onmiskenbaar Onderbanken
Afgelopen zondagmiddag was ik gaan toeren in het Belgische Haspengouw.
De streek rondom St. Truiden, Borgloon, Kortessem etc. DE fruitstreek van
België. De landelijke omgeving daar lijkt verrassend veel op streek rondom
Onderbanken, zij het dat daar nog volop fruit geteeld wordt, op hoogstam
zowel als op laagstam. De trotse telers gaan er bijzonder prat op dat zij hun
peren zelfs exporteren naar China. Je ziet daar ook de glooiende rijke akkers
afgewisseld met lieflijke dorpjes, verpakt tussen eindeloos bloeiende
boomgaarden. Grote aantallen fietsers, wandelaars, motorrijders enz.
maken daar gebruik van de speciaal voor hen uitgezette landschappelijke
routes. Trotse boerenhoven –van zowel fruittelers en akkerbouwers nodigen via borden de bezoekers uit een kijkje te komen nemen op hun
landgoed.
Op welk gebied onderscheidt zich nu zo’n Haspengouw van Onderbanken?
Vooral worden daar de landschapselementen, zoals bosschages, bermen en
onrendabele overhoeken gerespecteerd en als toeristisch element benut.
Hier in Onderbanken worden de bermen, graften en struwelen bijna
voortdurend belaagd en pleegt men landbouw ten koste van deze laatste
waardevolle landschapselementen. Van agrarisch natuurbeheer heeft men in
Onderbanken blijkbaar nog nooit gehoord of men is er vies van.
Onmiskenbaar Onderbanken?
In de pers verscheen deze week het alarmerend bericht, dat de wereldwijde
biodiversiteit nog steeds schrikbarend terugloopt. Ondanks de goede
voornemens van de wereldleiders in 2002 blijkt nu - in 2010, het
Internationale Jaar van de Biodiversiteit - dat van de gemaakte afspraken
niets is terecht gekomen. In Onderbanken wordt in het openbaar domein
gespoten dat het een lieve lust is. Terwijl de gemeente gehouden is zeer
terughoudend met plantenverdelgingsmiddelen op haar gronden om te gaan,
laat zij kennelijk wel toe dat anderen met hetzelfde spul– maar nu anders
genoemd – op datzelfde gemeentelijk eigendom hun verderfelijke gang
kunnen gaan. Onmiskenbaar Onderbanken?
De vroegere bloemrijke akkerranden behoren blijkbaar definitief tot het
verleden of zijn ongewenst. Is de subsidie soms opgedroogd?
Toch bewijzen landelijke proeven dat de functionele biodiversiteit in dit soort
ingezaaide stroken enorm toeneemt. Wetenschappelijk is bewezen dat per ha
akkerrand wel zo’n zes miljoen luizenverdelgers voor komen met als gevolg
dat men aanzienlijk minder in tarwe en aardappelvelden hoeft te spuiten.
In Onderbanken mogen wij al blij zijn als de bermen gevrijwaard blijven van
illegaal kapot spuiten en ongewenste maaiwerkzaamheden.
Onmiskenbaar Onderbanken?
Terugkerend naar Bingelrade – het is slechts een half uur rijden over de
autoweg – keek ik over de kop van de Kneykuilerweg in het wazig blauwe
beekdal van de Rode Beek, richting Jabeek en Süsterseel. Voor degene die er
oog voor heeft: Wat een lieftallig landschap, wat een weldadige streek.
En waar je ook vertoeft in deze buitengebieden, telkens weer wordt je
verrast door prachtige vergezichten, door bijzondere lichtinvallen en het
arcadisch landschap.
Met trots: Onmiskenbaar Onderbanken!
Pierre Lindner

