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SBNL PLEIT VOOR AANPASSING
BRAAKLEGREGELING

De braaklegregeling, welke bedoeld is om de landbouwproductie in de EG tertig te dringen, kan met
j; enige aanpassingen de natuur in landbouwgebieden bevorderen. Door de minimale braak te leggen

oppervlakte te verkleinen en het aantal soorten toegestane braakgewassen uit te breiden kan een
grotere spreiding en variatie gecreëerd worden die de natuur ten goede zal komen.

Grootschalige akkerhouwgehieden
vormen voor veel diersoorten een
ongeschikt leefgebied en vormen
daardoor ook vaak een barrière
tussen bestaande natuurgebieden.
Door de mogelijkheid te scheppen
ook kleinere oppervlakten land
bouwgrond braak te leggen kan
‘n grotere spreiding van kleine

ises’ in het cultuurlandschap
gecreëerd worden. Volgens de hui
dige regeling dienen de uit produc
tie genomen oppervlaktes mini
maal 1 hectare groot te zijn. De
SBNL stelt voor deze minimale op
pervlakte te verkleinen naar 0.5
hectare.

Meer soorten braakgewassen
In de huidige regeling wordt maar

een beperkt aantal braakgewassen
toegestaan. De SBNL pleit voor liet
toestaan van nieer soorten braakge
wassen. Daarnaast moet volgens
haar ook de mogelijkheid geboden
worden mengseis van braakgewas
sen in te zaaien. Hierdoor kan een
grotere variatie in voedsel- en dek
kitigsaanbod gecreëerd worden. De

idige regeling leidt er toe dat er
ijwel uitsluitend monocultures

van gras gecreëerd worden die ook
nog eens 3 4 keer per jaar ge
maaid worden.

Niet afwijzend
In eerste instantie heeft LNV posi
tief gereageerd op de suggesties
die de SBNL enkele maanden gele
den schriftelijk aan het Ministerie
voorlegde. Ook vele andere na
tu u rorganisaties hebben liet Minis
terie verzocht om natuurvriendelij
ke aanpassingen van de regeling.
Naar aaiileiding van de suggesties
wordt in Den Haag momenteel
hard gewerkt aan een nieuwe in
vulling van regeling. Hopelijk leidt
dit snel tot restiltaat want het zou
zonde zijn als deze kans gemist
werd.
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BELEIDSADVISEUR
Ing. C. Stork (1931) is aangetrokken als heleidsadviseur van het be
stuur en de directie van de SBNL. De heer Stork was gedurende tien
jaar internationaal werkzaam op liet terrein van agrarische ontwikke
lingsprojecten, onder meer in opdracht van de O.E.S.O. en de E.G.
Vaii 1967 tot 1992 was hij in dienst van de provincie Gelderland,
laatst als hoofdingenieur voor bijzondere diensten. Hij heeft voor liet
provinciaal bestuur eeii belangrijke rol gespeeld met betrekking tot
functietoekenning, inrichting en beheer van het landelijke deel van de
provincie, in liet bijzonder op liet gebied van natuur, landschap, bos
bouw en openl uchtrecrea tie.
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