
Onsamenhangend Onderbanken…

De glooiende akkers veranderen  langzaam aan van kleur. Van 
blauwachtig groen naar geelgroen, naar geel en uiteindelijk bijna 
lichtblond. Voorzichtig wuiven de aren op de harder wordende 
stengels als een aanstaand vaarwel. Binnenkort zullen zware 
combines de kostbare oogst in kolossale  kipkarren blazen en 
worden de velden leeg. Met de stoppel zal het gauw gedaan zijn 
want de akker moet worden klaar gemaakt voor het volgend gewas. 
De agrariërs hebben al lang gepland wat zij vervolgens op de 
voormalige graanvelden gaan verbouwen….

Kort vóór deze  oogsttijd hebben de akkerbouwers het niet zo heel 
druk gehad. Goed, regelmatig spuiten en op beperkte manier 
ongerechtigheden uit de randen halen is ook nodig en anderen 
hebben dan ook nog hun veestapel.
Maar de vraag kwam bij mij op waarom de gemeente haar agrariërs 
en andere grondeigenaren niet inzet om het landschap te 
onderhouden. Nu zie je dat, na aanvang van de maaitermijn van de 
bermen, hele stukken berm ongemaaid blijven of althans in de ogen 
van de boeren te laat gemaaid worden. Zo zie je dat b.v. langs de 
Streekweg geen berm vóór 15 juni door de boeren gemaaid werd -
petje af voor deze agrariërs – maar dat kort na 15 juni enkele  
percelen wél door derden gemaaid werden. In elk geval werden ze 
niet door, of in opdracht van, de gemeente gemaaid. Misschien weet 
de gemeente helemaal niet dat daar ook nog gemeentelijke bermen 
liggen die onderhouden moeten worden of misschien heeft de door 
de gemeente ingehuurde loonwerker geen tijd???
In elk geval blijkt er weinig van overleg of samenhang tussen de  
wensen van de grondeigenaar of pachter en de uitvoering van de 
gemeente. En dan heb ik het niet over een generaal overleg met de 
standsorganisaties (LLTB) maar over persoonlijke benadering van 
een handjevol betrokkenen. Zo moeilijk en tijdrovend kan dat toch 
niet zijn. Bovendien zal de uitkomst pure winst zijn!

Waarom gaat de gemeente met de agrariërs geen contracten aan, 
waarin de agrariër – bij uitstek de maker van dit unieke landschap –
onder goed omschreven voorwaarden, maar ook betaald, stukken 
berm in onderhoud neemt. Dan voorkom je opmerkingen van: 
“Moet je eens kijken het is al bijna half juli en nog steeds is er bij 
mij niet gemaaid.” Of dat de agrariër zijn geduld verliest en dan 
maar zelf gaat maaien……..
Natuurlijk moet er streng worden opgetreden  tegen wildmaaiers en 
verstokte landschapsbedervers, natuurlijk moeten er goede 
bindende afspraken gemaakt worden  over de maaitermijnen en het 
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respecteren van de gemeentelijke eigendom. Maar mij lijkt dat het 
merendeel  van de uitbaters van onze buitengebieden wel gevoelig 
is voor betaalde werkzaamheden voor de gemeente.

In het Heuvelland heeft men dit jaar het Rode Pad uitgevonden. Een 
initiatief waar, over een lengte van 30 km, bermen werden 
ingezaaid met klaprozen om zodoende het landschap te sieren, te 
markeren en aantrekkelijk te maken voor de toerist. Waarom kan 
zoiets niet in Onderbanken?

Meer samenhang  en meer overleg – en dan niet de dooddoener 
van “regelmatig” overleg tussen bestuurders en organisaties, maar 
maatwerk en persoonlijke benadering – zullen volgens mij leiden tot 
het nog aantrekkelijker maken van de prachtige buitengebieden van 
Onderbanken.

Pierre Lindner
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