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De ruilverkaveling, sinds 1924 geregeld bij een 
wet die in 1938 en 1954 is gewijzigd, werd in de 

loop der jaren tot een omstreden zaak. Naarmate 
de omvang toenam van de gebieden waarin ruil
verkaveling plaats vindt, groeide ook de veront-

rusting over de activiteiten die wettelijk zijn 
goedgekeurd. Wat is er aan de hand? Wat is 

ruilverkaveling precies? Wat is er vodr, wat is er 
tegen en hoe lost men die tegenstelling op? 

ruilverkaveling 
E. J. v. d. Linden-Nijdam 

De naam geeft de meest wezen-
lijke betekenis weer. het ruilen 
van kavels, d.w.z. van grond die 
door boeren en tuinders wordt 
bewerkt, met de bedoeling elke 
eigenaar van verspreid liggende 
stukken aan een aaneengesloten 
perceel te helpen, waardoor de 
bewerking gemakkelijker en min
der t i jdrovend wordt. Als zodanig 
is ruilverkaveling nuttig. Ze werd 
echter een middel tot veel ingrij-
pender activiteiten. Onder ruil
verkaveling verstaat men niet al-
leen het samenvoegen en op-
nieuw indelen van landbouwgron-
den, maar ook de aanleg van ont-
sluitings- en waterbeheersings-
werken. Door aanleg van land-

bouwwegen, opheffing van water-
overlast, bouw van boerderijen 
met bijbehorende nutsvoorzienin-
gen, zorg voor landschap, natuur 
en recreatie wil men het platte-
land aanpassen aan de eisen van 
deze t i jd, opdat — zo lezen we 
in een brochure van de Cultuur-
technische Dienst — 'de boer en 
zijn gezin mede door het pro-
ces der plattelandsvernieuwing 
deel gaan krijgen aan de wel-
vaart en het welzijn van Neder-
land.' 

Om hoeveel boeren en tuinders 
gaat dit nu? In 1950 werkte nog 
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17% van onze beroepsbevolking 
in de land- en tuinbouw, in 1970 
nog 7%. Erwaren toen ± 165.000 
bedrijfshoofden (127.000 boeren 
en 29.500 tuinders), voorts nog 
30.000 mannelijke gezinskrachten 
en 53.000 arbeidskrachten van 
buitenaf. De werkgelegenheid 
daalde, maar de productiviteit 
nam in de jaren 70/71 met 6 1 / 2% 
toe, tegen 51 /2% in de industrie. 
Ongeveer de helft van die groei 
schrijft men toe aan afvloeiing 
van kleine, onrendabele bedrij-
ven, de rest aan bedrijfseconomi-
sche en technische verbeterin-
gen. Door de ontwikkeling van 
de techniek kunnen boeren en 
tuinders hetzelfde werk doen met 
minder arbeidskrachten. 

Uitvoeringsorganen 

De navolgende overheidsdien-
sten zijn met de uitvoering van 
de ruilverkaveling belast: 

• de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie (C.C.C.), 

• de Cultuurtechnische Dienst 
(CD . ) , 

• de Stichting Beheer Land-
bouwgronden (S.B.L.). 

De C.C.C. is een gemengde 
commissie, waarin de bij ruilver-
kavelingen meest betrokken mi-
nisteries en het agrarisch be-
drijfsleven zijn vertegenwoordigd. 
Tot de dertien adviserende leden 
behoren een ambtenaar van 
Staatsbosbeheer en twee verte-

genwoordigers van de particu-
liere natuurbescherming. 
De C D . is het ambtelijke appa-
raat dat het beleid ten aanzien 
van ruilverkavelingen uitvoert en 
bovendien is belast met de werk-
zaamheden van de Stichting Be
heer Landbouwgronden en met 
de uitvoering van een deel van 
het Ontwikkelings- en Sanerings-
fonds voor de landbouw zoals 
een bedrijfsbeeindigingsregeling. 
De plannen worden verwezenlijkt 
door de cultuurtechnische inge-
nieursbureaus: de Heidemaat-
schappij Nederland N.V. in Arn-
hem, de N.V. Grontmij te De 
Bilt en het ingenieursbureau 
Oranjewoud te Oranjewoud (Fr.). 
Hun werk bestaat o.a. uit het op-
nemen van terreinen, het opma-
ken van begrotingen, de voor-
bereiding en samenstelling van 
bestekken, de regeling van aan-
besteding en het dagelijks toe-
zicht houden op de werken. De 
Cultuurtechnische Dienst is ech-
ter verantwoordeli jk voor de 
technische en financiele con-
trole. 

Volgens de wet van 1954 kan 
een ruilverkaveling plaats vin-
den 'krachtens overeenkomst' of 
'uit kracht der wet', ter beharti-
ging van de belangen van land-, 
tuin-, bosbouw en veehouderi j . 
Bij de ruilverkavelings-overeen-
komst gebeurt alles vri jwi l l ig. 
Zo'n ruilverkaveling kan tot stand 
komen als minstens drie eige-
naren zich verbinden tot het sa-
menvoegen van hun percelen om 



die daarna volgens een van te 
voren opgesteld plan opnieuw 
te verdelen. Een dergelijke ma-
nier van kavelruil is alleen mo-
gelijk voor complexen met maar 
enkele eigenaars. Verreweg de 
meeste ruilverkavelingen vinden 
dan ook plaats 'uit kracht der 
wet. Op 1 januari '72 was 125.000 
ha ruilverkaveling aangevraagd, 
bijna 565.000 ha in uitvoering en 
ruim 42.000 ha klaar (ons hele 

grondgebied is 3.294.200 ha 
groot). 

Aanvraag 

Ruilverkavelingen uit kracht der 
wet kunnen pas worden voorbe-
reid als een aanvraag is inge-
diend van de belanghebbenden, 
d.w.z. tenminste 1/5 der bij het 
kadaster ingeschreven eigenaren, 
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of van landbouworganisaties 
of van gemeente of waterschap. 
De aanvraag met bijbehorende 
kaart van het gebied moet bij 
Gedeputeerde Staten (het dage-
lijks bestuur van de provincie) 
worden ingediend. Vandaar gaat 
het naar de Centrale Cultuurtech
nische Commissie. Die gaat na 
of het project past in het lande-
lijke urgentieschema voor ruil
verkavelingen. 

Nadat uit verschil lende provin-
ciale schema's een 5-jarenplan is 
samengesteld, brengt de C.C.C. 
aan Gedeputeerde Staten advies 
uit over de aanvraag. Ze draagt 
de Cultuurtechnische Dienst op 
om, in nauw overleg met een 

voorbereidingscommissie, de no-
dige gegevens uit het kadaster 
te verzamelen, terrein te verken-
nen, bodemkundig en bedrijfs-
economisch onderzoek te doen. 
Op die manier kri jgt men inzicht 
in bodemgebruik en in de eigen-
doms- en pachtverhoudingen. De 
voorbereidingscommissie wordt 
niet in de wet genoemd. Ze be-
stond tot dusver uitsluitend uit 
agrariers en moet de Cultuur
technische Dienst adviseren in 
verband met het op te stellen 
plan van voorzieningen. 
Daamaast bemoeit de commissie 
zich vaak met het beleid van de 
Stichting Beheer Landbouwgron-
den die agrarische grand en ge-

Een rustieke, maar in regentijd onbegaanbare weg nabij Hardinxveld. Ver-
betering is noodzakelijk — maar wat zal het lot zijn van de knotwilgen? 



bouwen aankoopt, beheert en 
verkoopt. 
Gedurende deze voorbereidings-
fase wordt nauw overleg ge-
pleegd met landbouworganisa-
ties, gemeente- en waterschaps-
besturen. Inmiddels schakelt men 
ook het Staatsbosbeheer in dat 
eveneens onder het ministerie 
van Landbouw ressorteert. 

Inventarisatie 

De ambtenaar van Staatsbosbe
heer maakt een inventarisatie van 
het aangevraagde en door CD . 
nader omschreven ruilverkave-
lingsblok. De resultaten van die 
'veldverkenning' legt hij vast in 
een pre-advies. Dit gaat naar de 
Natuurwetenschappelijke Com
missie (N.W.C), die de minister 
moet adviseren en daarom een 
bezoek brengt aan het betrokken 
gebied. Op advies van deze lan-
delijke commissie kan een be-
perkt aantal natuurterreinen op 
het aankoopplan van CRM wor-
den geplaatst. 

Het pre-advies van Staatsbosbe
heer wordt door de N.W.C. ver-
werkt in een rapport waarmee de 
uitvoerders van de ruilverkave
ling rekening moeten houden. In 
dit rapport worden vooral de 'er-
kende natuurgebieden' genoemd, 
tegenwoordig ook vaak mooie 
landweggetjes. Bovendien doet 
Staatsbosbeheer uitspraken over 
de wenselijkheid het waterpeil in 

bepaalde gebieden te handha-
ven. 
De hele periode van voorberei-
ding kan wel vijf jaar duren. Alle 
gegevens: rapporten, beschrij-
vingen van de landbouwkundige 
toestand, opgaaf van de geraam-
de kosten enz. gaan tenslotte 
naar Gedeputeerde Staten. Als 
die positief over de aanvraag be-
slissen leggen ze een afschrift 
van de rapporten met bijbeho-
rende tekeningen ter inzage op 
de secretarieen van de gemeen-
tes die bij de ruilverkaveling be
trokken zijn. De voorbereidings
commissie houdt vergaderingen 
ter informatie. 

Tenslotte gaat men over tot stem
ming over het plan, onder leiding 
van Gedeputeerde Staten. leder-
een die bij het kadaster als eige-
naar staat ingeschreven is stem-
gerechtigd en krijgt een oproep. 
Wie niet verschijnt en niemand 
heeft gemachtigd tot het uitbren-
gen van zijn/haar stem, wordt als 
voorstemmer genoteerd. Art. 42 
van de Ruilverkavelingswet luidt 
namelijk: 'zij die niet aan de 
stemming deelnemen worden ge-
acht hun toestemming tot de ruil
verkaveling te verlenen.' Aan-
gezien tot de wegblijvers ook 
mensen behoren die overleden 
zijn maar nog niet uit het kadas
ter werden geschrapt, door na-
latigheid van erfgenamen bijvoor-
beeld, en vaak vele andere die 
ergens in het buitenland wonen, 
wekt deze manier van stemmen 
grote ergernis. De uitslag wordt 



er ten gunste van de voorstem-
mers door beinvloed. Art. 42 zal 
worden gewijzigd, maar die wi j -
ziging laat op zich wachten. Toen 
het voorstel daartoe in 1972 in 
de vaste commissie van Land-
bouw werd behandeld, kwam na-
melijk ook het artikel over de 
Pachtwet ter sprake dat even-
eens voor wijziging in aanmer-
king komt (pachters hebben geen 
stem, alleen de eigenaren; eige-
naren wil len het recht krijgen 
meer pacht te vragen als de ge-
bruikswaarde van de grand na 
ruilverkaveling verbeterd is). 

Plaatselijke commissie 

Bij de uitvoering van de plan-
nen, waarmee men direct na de 
stemming kan beginnen, wordt 
een door de wet voorgeschreven 
'plaatseli jke commissie' be-
noemd. Die commissie van ten 
hoogste vijf leden bestaat uit 
agrariers en wordt bijgestaan 
door een landmeter van het ka-
daster, zo nodig ook door niet 
nader aangeduide 'andere des-
kundigen' die de Centrale Cul
tuurtechnische Commissie aan-
wijst. De plaatselijke commissie 
wordt na de stemming benoemd 
door Gedeputeerde Staten in 
overleg met de landbouworgani-
saties en de burgemeester(s) 
van de gemeente(s) waarin het 
rui lverkavelingsblok ligt. Zi j is 
verantwoordel i jk voor de uitvoe
ring van de ruilverkaveling en 

houdt samen met de landmeter 
een zitt ing waar alle belangheb-
benden hun wensen kunnen in-
brengen. 
Dat wil niet zeggen dat aan alle 
wensen kan worden voldaan. De 
landmeter noteert ze trouwhar-
tig en maakt in opdracht van de 
commissie het plan van toede-
ling, waarbij hij moet uitgaan van 
het al vastgestelde nieuwe tra
ce van wegen en waterlopen. 
De wet schrijft namelijk voor dat 
elke nieuwe kavel zo gevormd 
moet worden, dat deze uitweg 
heeft op een behoorli jke afwa-
tering. Voorts moet de landmeter 
uitgaan van de schattingswaarde 
der percelen. 

De plaatselijke commissie be-
noemt daarom een aantal schat-
ters. Hun taak is: de landbouw-
kundige ruilwaarde van alle per
celen vast te stellen. Ze kennen 
daarvoor cijfers toe van 1-20, 
waarvan de hoogste zowel als de 
laagste zelden of nooit worden 
toegekend. Door de waarde van 
alle percelen op te tellen weet 
men de totale waarde van de in-
breng. Voordat die opnieuw 
wordt verdeeld houdt men er re-
kening mee, dat, zoals in elke 
ruilverkaveling, enige grand ver-
loren gaat door de aanleg van 
wegen en waterlopen. Boven-
dien wordt ook grand die men 
toewijst aan openbare lichamen 
(Rijk, provincie, gemeente) op 
het gezamenlijk bezit gekort. Die 
korting mag echter maar enkele 
procenten bedragen. De schade 



Links: de toestand voor de ruilverkaveling. in het kader van de ruilver
kaveling moesten landweg plus melkbussen plaats maken voor een 
verharde rijweg met kilometerpalen. 

wordt gelijkelijk over alle eige-
naars verdeeld en met hen ver-
rekend, zodat niet alleen men-
sen wier grand in het trace ligt 
de dupe worden. 

Als de voor railing bestemde 
gronden meer dan vier punten 
verschillen moet men een andere 
oplossing zoeken; men kan 
het verschil bijvoorbeeld verre-
kenen door toekenning van een 
extra stuk grand. Overbedeling 
betaalt men, onderbedeling krijgt 
men vergoed. Wie het met de 
toedeling niet eens is, kan be-
zwaren indienen. Hij wordt dan 
opgeroepen door de plaatselijke 
commissie die probeert met de 
klager tot overeenstemming te 
komen. Lukt dat niet, dan wordt 
de zaak voorgelegd aan de rech-

ter-commissaris. Kan ook hij het 
geschil niet oplossen dan ver-
wijst men het naar de rechter die 
uitspraak doet. 

Ook de mensen die tegen de ruil
verkaveling stemden dienen na 
het aannemen daarvan vanzelf-
sprekend alle werkzaamheden op 
hun terreinen toe te laten. Die 
kunnen heel ingrijpend zijn. In 
art. 54 van de wet staat: 'op de 
terreinen kunnen tekens worden 
gesteld en kan houtgewas wor
den gekapt; zoden, aarde, grind 
of andere specie kunnen aan de 
terreinen worden onttrokken of 
daarop worden neergelegd; in-
dien naar het oordeel van de 
centrale commissie het belang 
der ruilverkaveling zulks vot-
dert, kunnen gronden worden 
drooggelegd, ontgonnen of her-
ontgonnen, begreppeld of ge-

1 5 0 0 - 7 



draineerd, tijdelijk geexploiteerd 
en tijdelijk in gebruik gegeven, in 
welk laatste geval de ter zake 
van pacht geldende wettelijke 
bepalingen niet toepasselijk zijn. 

Opstallen kunnen worden afge-
broken, verbouwd, verplaatst, ge-
bouwd of herbouwd, indien naar 
het oordeel van de centrale com
missie het belang der ruilverka
veling zulks vordert'. Na de me-
dedeling dat schade wordt ver-
goed lezen we dat 'de eigena-
ren en gebruikers verplicht zijn 
te gedogen dat het hierboven be-
paalde wordt uitgevoerd en dat 
hun terreinen daartoe worden 
betreden.' Het artikel besluit 
enigszins dreigend: 'zo nodig 
wordt de tussenkomst ingeroe-
pen van de burgemeester of van 
de kantonrechter, op wiens bevel 
de uitvoering, bedoeld in het vo-
rige lid, en het betreden van de 
terreinen, desnoods met behulp 
van de sterke arm worden mo-
gelijk gemaakt.' 

Met de uitvoering van de plan-
nen zijn soms wel tien jaar ge-
moeid. De duur hangt af van de 
grootte van het gebied en van 
de problemen die zich voordoen. 
De lange duur van voorbereiding 
en uitvoering heeft tot gevolg 
dat het ruilverkavelingsplan altijd 
achter loopt bij nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen in de samen-
leving. Ruilverkaveling is nood-
gedwongen 'kind van een ver-
leden tijd'. 

Andere aanspraken 

Bij de uitvoering gaat het voor-
namelijk om de agrarische pro-
ductie. Men erkent echter ook 
aanspraken op grand voor niet-
agrarische doeleinden zoals wo-
nen, werken in andere bedrijfs-
takken, recreatie en verkeer. 
Krachtens art. 13 van de wet 
kunnen gronden worden toege-
wezen aan openbare lichamen, 
mits die gronden bestemd zijn 
voor algemeen nut en voor zo-
ver dit nut in overeenstemming 
is met het door de ruilverkave
ling beoogde doel, dat wil dus 
zeggen: verbetering van het 
woon- en werkklimaat van de 
agrarische bevolking. Dit artikel 
maakt het mogelijk grand toe te 
delen aan Rijk, provincie en ge-
meente, voor de aanleg van we
gen en kanalen of ten behoeve 
van onderdelen van bestem-
mingsplannen, bijvoorbeeld voor 
woningbouw, sportaccommoda-
tie, industrievestiging, recreatie-
projecten. De toe te wijzen gron
den moeten zijn aangegeven op 
de kaarten en in de rapporten 
die voor de stemming ter visie 
zijn gelegd. Hun landbouwkun-
dige waarde mag niet meer be-
dragen dan 5% van alle in het 
ruilverkavelingsblok opgenomen 
gronden. Betaling vindt plaats op 
basis van onteigeningswaarde 
die wordt vastgesteld door des-
kundige taxateurs. 

Ook de Stichting Beheer Land-
bouwgronden kan grand aanko-
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pen, maar dan op basis van vrij-
willigheid. Op die manier wordt 
een 'grondpot' gevormd. Zo'n 
grondpot is nodig o.a. voor even-
tuele compensatie van percelen 
die een niet-agrarische bestem-
ming krijgen, voor vergroting van 
bestaande levenskrachtige be-
drijven, voor het uitvoeren van 
een landschapsplan, voor ver-
plaatsing van boerderijen, waar-
bij de CCC de minimum be-
drijfsgrootte bepaalt. 

Veel geld 

Dat ruilverkavelingen veel geld 
kosten ligt voor de hand. In de 
begroting 1974 van het ministerie 
van Landbouw en Visserij (die 
3% van de totale rijksuitgave be-
draagt) vinden we de volgende 
cijfers voor structuurmaatrege-
len: 

Cultuurtechnische Dienst: 353 
miljoen; 
Stichting Beheer Landbouw-
gronden: 31 miljoen; 
Ontwikkelings- en Sanerings-
fonds voor de landbouw: 85 
miljoen. 

Dat is in totaal 470 miljoen, waar-
van 292 miljoen is bestemd voor 
de daadwerkelijke uitvoering van 
ruilverkavelingen. Bij die 292 
miljoen komen nog belangrijke 
bijdragen van andere ministeries, 
van provincies, gemeenten, wa-
terschappen en van het Europees 

Fonds voor de Landbouw te 
Brussel. 
Alle kosten van voorbereiding 
van een ruilverkaveling zijn voor 
rekening van het Rijk, ongeacht 
de (geringe) mogelijkheid dat de 
ruilverkaveling kan worden afge-
stemd. De kosten voor de uit
voering komen deels ten laste 
van de grondeigenaren. Het Rijk 
geeft 65% subsidie. Het bedrag 
dat de eigenaar moet betalen is 
afhankelijk van het nut dat hij 
van de ruilverkaveling kan ver-
wachten. Het Rijk schiet die kos
ten voor. Tot voor kort konden 
de eigenaren deze schuld in 30 
jaar afbetalen, in de vorm van 
een ruilverkavelingsrente van 
5%, die in werkelijkheid bestaat 
uit 21/8% aflossing en 27/8% ren
te. 
De regering besloot in 1972 de 
ruilverkavelingsrente te verho-
gen tot 6%, te betalen geduren-
de 26 jaar. De rentevoet is hier-
door verhoogd van 27/8% tot 
35/s%- Overeenkomsten die al 
zijn vastgesteld blijven echter 
onveranderd. Wil iemand con-
tant betalen dan kan dat, terwijl 
men ook een resterend bedrag 
binnen de vastgestelde tijd mag 
afkopen. 
Ter verduidelijking volgt hier een 
voorbeeld: bij een gemiddelde 
investering van bijvoorbeeld 
f 4000,- per ha en een rijkssub-
sidie van 65% blijft aan schuld 
dus f 1400,— per ha over. De 
eigenaar betaalt hier 6% per jaar 
van, dat is f 84,— per ha. Voor 



een niet-groot bedrijf van 25 ha 
wordt dat nogal wat. 

Klachten 

Boeren zijn vaak tegen dit ruil-
verkavelen vanwege de kosten. 
Sommigen vinden het een on-
verantwoorde besteding van 
overheidsgeld. De eigenaars be
talen bovendien mee aan voor-
zieningen waarmee het algemeen 
belang is gediend. Niet iedereen 
brengt daar het nodige enthou-
siasme voor op. Die kosten kun
nen oplopen tot 2 % van iemands 
bezit. Men hoort dan ook klach
ten als: 'de ruilverkaveling voert 
werken uit waar wi j als boeren 
niets aan hebben' (recreatievoor-
zieningen bi jvoorbeeld, waar boe
ren geen voordeel, soms zelfs 
last van ondervinden). Wordt 
een weg aangelegd naar de boer-
derij of verhardt men die, dan 
betaalt de eigenaar dit, terwij l 
ook anderen van die aanleg pro-
f i teren: postbode, leveranciers, 
buren die minder dan 400 m van 
een reeds bestaande weg wo-
nen en daarom niet hoeven mee 
te betalen. De kosten van zo'n 
weg kunnen f 15.000 bedragen. 
Boeren merken dan op dat ze die 

zelf goedkoper kunnen verhar-
den! 
Over het algemeen vindt men 
ruilverkaveling wel een goede 
zaak waar het de ontsluiting van 
kavels en de waterbeheersing 
van gronden betreft. Die kunnen 
er toe bijdragen dat ongunstig 
gelegen gronden weer bewoon-
en bewerkbaar worden. Wie ech-
ter land bezit dat erg gunstig 
ligt, heeft geen belang bij een 
ruilverkaveling. Een vooraan-
staande Friese boer gaf onlangs 
als zijn mening weer, dat maar 
5 % van de boeren financieel 
voordeel van een ruilverkaveling 
heeft, 3 5 % er geen schade van 
ondervindt en 6 0 % het gelag be
taalt. Volgens de Cultuurtechni
sche Dienst hangt het te ver-
wachten voordeel er voor een 
groot deel van af of de boeren 
de verbeterde omstandigheden 
ten voile wil len en kunnen be-
nutten. 

Sommige eigenaars van gronden 
in een ruilverkavelingsblok zijn 
milieubewust en vrezen de in-
greep in het landschap. De plaat
selijke commissies bestaan tot 
dusver niet uit mensen met een 
werkeli jke visie op de waarde 
van landschap en natuur, terwij l 
ze toch belangrijke beslissingen 

Voor de illustratie van deze AO werd met dank gebruik gemaakt van 
foto-materiaal van de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht, alsmede 
van een milieugroep te Eindhoven. 
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voor de wintermaanden 

De beste propagandisten voor AO zijn de abonnees z6lf. Dat we-
ten we uit ervaring. En het werven van nieuwe abonnees kan een 
spannend spel zijn, dat is ons bij vorige werf-akties 66k gebleken. 
Daarom staat onze AO-abonnee-werfaktie 1973 in het teken van 
het spel, onder het motto: 

WINTERTIJD - SPELENTIJD 

Bij het AO-spel '73 behoren natuurlijk FICHES: win een nieuwe 
jaar-abonnee en u ontvangt 6£n AO-fiche. 
Win nog een abonnee, w66r een AO-fiche voor u. Enzovoort, 
enzovoort. Tenslotte levert u de verworven AO-fiches bij ons in; 
u ontvangt dan de spelen van uw keuze. 

win een abonnee en speel uw spel 



Er zijn twee mogelijkheden om AO-fiches te bemachtigen. 
U werft 

NIEUWE JAAR-ABONNEES 

en ontvangt voor elk nieuw lid een AO-fiche. U kunt dan kiezen 
uit onderstaande spelen. 
Gezellig tijdverdrijf voor lange winteravonden. 

De andere mogelijkheid is uw relaties en vrienden een 

GESCHENKABONNEMENT 
te geven. Een waardevol cadeau dat door de ontvanger zeker-
op hoge prijs wordt gesteld. 
Een goede daad die nu eens beloond wordt. 
U ontvangt per omgaande een AO-fiche. 

U kunt dan een keuze maken uit: 

Voor drie AO-fiches een van de drie machtige 3M-spelen 
• Breakthru (winkelwaarde / 37,50) 
• Acquire (winkelwaarde / 37,50) 
• Twixt (winkelwaarde / 37,50) 

Voor twee AO-fiches een keuze uit de beroemde Jumbo-series 
• Stratego (winkelwaarde / 17,50) 
• Fair Play (winkelwaarde / 17,50) 
• Poker (winkelwaarde / 17,50) 

Voor een AO-fiche 66n van de Jumbo-familiespelen 
• Ganzenbord (winkelwaarde / 8,70) 
• Mens erger je niet (winkelwaarde / 9.25) 
• Lotto (winkelwaarde / 7,75) 

\ 



V 
C I 

c = 

ab
o 

en
t 

ja
ar

-

ne
m

 

CI 

5 

uoq 

3 re 
V .K: 

'a c 
CI c J3 

C I u 1 
.9 

C I 8 1 
.9 § M J > a 

c> 
1 

c C I 

en
ge

 

va
n 

e 
s.

v.
p

. 

a is 
3 s -e 

re 00 -a I 4-1 4-1 

-a I 
ci V 

J3 J3 E 
U l M Jl O O 

u O O E 
> > © 

D D 
re « 
Z 

T3 
re 
re 

i 

ci 

o 

O 
< 
c 
o 
CI 

"73 c 
CI 

N 

CI 
CI 

c 
§ 
re 
ci 

3 
CI 

CI 

a 

4-1 CI 
N 

C I C I 
J3 T3 

4-1 re 
c u 
C I T3 

s O 
N S 

c C I 

c M 
o u 

- Q M ^ 

re 6 
4-1 
CI < 

_e C I 

3 T3 
3 

CO 

13 4-1 
60 

CI 

u 

c 
re > 
4-1 

<̂ 3 
1 o 

o < CI 
CI 

3 C I 

bo
n 

ai
d.

 

3 « g 
u U CI 
60 3 "̂  i • ,—. 4-1 

> O CI 
4-1 
C 

o 

> CI 1-° 
•a 2 4-1 

s 
c *<D 

CI 

a CI 4-1 
C I ci C 
C 
§ re £ 

> o 

E 
0 re

s:
 

at
s:

 

nk
ab

 

nb
re

ng
en

 
he

t 
ab

on
n 

<1 

2 A
d 

Pl
a 

es
ch

e 

nb
re

ng
en

 
he

t 
ab

on
n 

60 re 
re ci 

• 1? a -6 

he
t 

an
ne

 

4> 
60 u 
CLi O 

as
si

n
g

 

ij 
ee

 
et

aa
l 

he
t 

an
ne

 

O O as
si

n
g

 

ij 
ee

 
et

aa
l 

:3> . 5 
</> ^ f " ^ pa rt 
- a f " ^ 
C ^4 i s ci e l-J 

on
ne

m
 

ge
sc

ho
 

i 3 
1 o rt g 

i 3 
1 o 

£ 6 I o Q M T3, > 



3 
re 
p. 
M 
3 
i-t 
3" 
3 

O 
N) 
O 
O 
N) 
ON 

tr1 

D 

> 

Z 

O 
O 
a 
z 
c 

n 

I—I 

z 
I—I 

< 

o 
tn 

13 



Ruilverkavelingen kunnen het landschap bederven. Op de bovenste 
foto kronkelt een beek zich nog onbekommerd door het Brabantse 
landschap. Daaronder het beeld na de ruilverkaveling: het landschap 
is vernield. 
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moeten nemen waardoor deze 
waarde kan worden aangetast. 

Streekplannen 

Ruilverkavelingen zouden inge-
bouwd moeten zijn in streek
plannen. Die bestaan echter maar 
voor 30% van ons land en in 
Friesland, waar de meeste ruil
verkavelingen worden uitge-
voerd, helemaal niet. Streek
plannen worden dus in feite door 
de Cultuurtechnische Dienst ge-
maakt. Gemeentes maken dik-
wijls gebruik van een ruilverka
veling. De ruilverkavelingen heb-
ben weliswaar uitsluitend te ma
ken met landbouwwegen, maar 
gemeentebesturen zeggen dan: 
'als de hele streek toch op z'n 
kop staat, kunnen ook andere 
wegen in het bestek van de ruil
verkaveling worden opgenomen'. 
De gemeente krijgt later natuur-
lijk de rekening, maar de werk-
wijze is efficient. 

Niets vermoedende bewoners 
van een mooie streek zien op 
die manier vaak hoe aardige 
landwegen plots grondig over-
hoop worden gehaald, bomen en 
struiken worden vernield, om 
plaats te maken voor rechte, 
saaie wegen waar Staatsbosbe
heer dan boompjes mag planten. 
Maar daarmee herstelt men het 
landschap niet. Dit krijgt ook hoe 
langer hoe meer te lijden onder 
de omstandigheid dat in ruilver-
kavelingsblokken aangelegde 

landbouwwegen steeds breder 
worden. Dat komt omdat er al-
maar grotere landbouwmachines 
worden geproduceerd. Men past 
de wegen, en dus het landschap 
bij de machines aan. Men zegt 
niet: ons landschap laat bredere 
wegen niet toe, pas dus de ma
chines daarbij aan. Wat men op 
het ogenblik in plattelandsge-
meentes ziet gebeuren is: aan
leg van wegen die op schaalver-
groting en grootscheepse recre-
atieplannen zijn afgestemd. De 
verhouding tussen wegen en 
vervoersbehoeften van de be-
volking is dan zoek. 

Omstreden zaak 

Aan het begin van dit verhaal zei 
ik al dat ruilverkaveling een om
streden zaak is. Tegenover de-
genen die ruilverkavelingen waar-
deren omdat ze betere omstan-
digheden scheppen voor de he-
dendaagse, sterk gemechaniseer-
de landbouw, staan zij die be-
ducht zijn voor aantasting van 
milieu, landschap en natuur of/en 
het nut van ruilverkaveling in 
haar huidige vorm in twijfel trek-
ken of die afwijzen omdat ze in-
speelt op landbouwmethoden die 
men onjuist en zelfs gevaarlijk 
vindt. Velen vragen zich af: gaat 
dit alles nu werkelijk om de boer 
(tuinder) als mens, of gaat het 
voomamelijk om de productie, 
om grate industriele belangen 
waar de boer zelf geen zicht 
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meer op heeft. Ruilverkaveling 
maakt deel uit van een maat-
schappelijke structuur die geba-
seerd is op economische groei 
en van het boerenbedrijf een in-

• dustrie wil maken. Wie niet in de 
fi losofie van een steeds voort-
gaande economische groei ge-
looft, twijfelt ook aan de opzet 
van de huidige ruilverkavelingen, 
aan hun bijdrage tot het welzijn 
van de boer en zijn gezin. 
Dit wil niet zeggen dat boeren 
en tuinders geen steun zouden 
verdienen om aan de belangrijke 
taak van voedselproductie te 
kunnen voldoen. De basis van 
een gezonde samenleving is: een 
gezonde boerenstand die zorgt 
voor een gezonde bodem en 
daarin gezond (en behoorlijk be-
taald) voedsel verbouwt. Maar 
landbouw is iets anders dan In
dustrie. De tegenstelling wordt 
steeds duidelijker merkbaar en 
dat beinvloedt ook de visie op 
ruilverkaveling. De Vereniging 
ter bevordering der biologisch-
dynamische landbouwmethode 
schrijft: 

De landbouw bevindt zich 
vrijwel overal ter wereld in 
een crisis. Onze maatschappij 
is voornamelijk gebaseerd op 
maatstaven die afkomstig zijn 
uit de economie en de practijk 

' van het bedrijfsleven. Wanneer 
men deze ook in de landbouw 
consequent hanteert, wordt 
geen rekening gehouden met 
het eigen karakter van de 
landbouw. Door maatregelen 

als schaalvergroting, mechani-
satie en het afstoten van klei-
ne bedrijven tracht men de 
landbouw in te passen in een 
daaraan wezensvreemd stelsel. 
Industrialisatie is funest voor 
een bedrijfstak die met leven-
de mensen, dieren, planten 
werkt. De moderne methode 
maakt gebruik van zware ma
chines en chemische middelen. 
Zoals in de industrie staan ook 
hier snelheid en efficiency van 
de productie voorop. Maar op 
deze wijze is de landbouw in 
een doodlopende straat gema-
noeuvreerd en dat terwijl er 
overal langs die straat steeds 
meer waarschuwingsborden 
verschijnen. Uitputting en ste-
rilisatie van de grond, aantas-
ting van landschap en milieu, 
grote economische risico's bij 
de monoculturen, vervlakking 
en vermindering van de kwa-
liteit.' 

Niet nieuw 

Deze waarschuwingen zijn niet 
nieuw, zoals ook de verontrusting 
over natuur en milieu geen ty-
pisch hedendaagse verschijnsel 
is. De aantasting daarvan door de 
ruilverkaveling werd al ruim der-
tig jaar geleden gesignaleerd. In 
1943 is in een vergadering van 
de Contactcommissie Natuur en 
Landschap de vraag gesteld of 
er werkeli jk grote volks- en cul-
tuurbelangen met ruilverkaveling 
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zijn gemoeid. 'Normalisatie en 
ontwatering', zo merkte men op, 
'grijpen diep in. Egalisatie van 
de bodem, rooien van hakhout, 
slechten van wallen, rechttrek-
ken van wegen, betekenen weg-
nemen van het karakteristieke 
van ons landschap.' Men ver-
meldt in dat verslag ook de 'zeer 
brede wegen welke in geen ver-
houding staan tot de bestaande 
boerderijen en beplantingen,' en 
geeft uiting aan de mening dat 
'in een oud, historisch gegroeid 
cultuurlandschap alles vermeden 
moet worden wat de juiste hoog-
te- en breedteverhoudingen 
stoort.' 

In een verslag van een verga-
dering in 1965 lezen we: 'Er vindt 
naar onze mening een ingrijpen 
plaats in de bodembestemming 
dat voldoet aan dertig jaar gele-
den reeds verlaten normen.' In-

Ontsluiting' van landelijke gebieden: 
fantasieloze wegen voor het schaar-
se autoverkeer 

middels gingen de ruilverkave
lingen in versneld tempo door, 
werden de blokken steeds grater, 
streefde men naar een complete 
streekverbetering. De reactie 
daarop bleef niet uit. Steeds 
meer mensen komen tot het in-
zicht dat zowel de oude cultuur-
als natuurgebieden een zo kost-
baar en kwetsbaar bezit zijn van 
ons hele volk, dat er uiterst voor-
zichtig mee moet worden omge-
sprongen. Gelijkvormigheid en 
verarming van het landschap 
zoals die door ruilverkavelingen 
zijn ontstaan dragen evenmin bij 
tot de geestelijke volksgezond-
heid als de geestdodende gelijk
vormigheid van nieuwe stadswij-
ken. 

Hoewel Staatsbosbeheer bomen 
plant is dat natuurlijk niet vol -
doende. Het landschap heeft 
veel meer facetten. Er moeten 
zelfs niet altijd en overal bomen 
worden geplant. Op sommige 
plaatsen is hierdoor een unieke 
flora verdwenen. 

Andere wet 

Het ligt voor de hand dat ook de 
regering de problematiek rand
om de ruilverkaveling onderkent. 
Om tegemoet te komen aan be-
langen van natuur en landschap 
heeft zij besloten dat de ruilver-
kavelingswet van 1954 zal wor
den vervangen door een landin-
richtingswet. In 'Kernpunten uit 
de memorie van toelichting op 
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Een doom in het oog van technologen: een ongetemd stukje water, 
een vlonderbrug die twee zandwegen verblndt. 

de begroting 1974 van het minis-
terie van Landbouw en Visseri j ' 
lezen we hierover: 'De huidige 
Ruilverkavelingswet heeft een 
overwegend agrarische doelstel-
ling, de landinrichting vraagt om 
een wet met ruimere doelstell in-
gen. Daamaast zal de landin-
richtingswet regels moeten ge-
ven voor de inrichting van het 
platteland in nauwe samenhang 
met de wet op de Ruimtelijke Or-
dening.' Voorts lezen we in Kem-
punten: 'Bij de begeleiding van 
de ontwikkelingen in het landelijk 
gebied moeten zowel de ruimte
lijke ordening als inrichtings- en 
beheersmaatregelen een rol spe-

len. Agrarische en niet-agrarische 
belangen moeten daarbij sa-
men aan bod komen. In de land
bouw zal de schaalvergroting zich 
blijven voortzetten. De toene-
mende arbeidskosten en nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
maken dat er steeds meer be-
hoefte is aan goede bereikbaar-
heid van grand en gebouwen. 
Ook is het nodig dat men be-
schikt over een optimale water-
beheersing en grote, zoveel mo-
gelijk aaneengesloten-gelegen, 
goed bewerkbare percelen 
grand.' 

'Behalve door agrarische ontwik
kelingen ondergaat het landelijk 
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Boven: een vervallen gemaal in het land van Heusden en Altena. 
Daaronder een modern vijzelgemaal. De technische en landschappe-
lijke voorkeuren liggen meestal ver uiteen. 
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gebied veel invloeden door de 
steeds voortgaande uitbreiding 
van dorpen en steden, van de In
dustrie en van de daarvoor nood-
zakelijke infrastructuur. Boven-
dien stelt de grote vraag naar 
tweede woningen, vacantiever-
blijven e.d. eisen aan het proces 
van de landinrichting. Ook de 
ontwikkeling van verkeer en 
transport veroorzaakt ingrijpen-
de veranderingen in het landelijk 
gebied. Deze kunnen varieren 
van de aanpassing van het lokale 
wegennet tot de aanleg van auto-
snelwegen en leidingstraten. 
Landschapsbouw en herindeling 
van gronden moeten vri jwel over
al de inpassing van deze nieuwe 
elementen in het buitengebied 
begeleiden.' 

'Grote aandacht krijgt ook de in-
standhouding en het in oude 
waarde herstellen van bedreigde 
flora en fauna. Dit stelt niet al-
leen hoge eisen aan het beheer 
van nog aanwezige natuurterrei-
nen, maar resulteert ook in aan
spraken op een deel van de open 
ruimte waar dan een landbouw-
kundig grondgebruik veelal niet 
meer of slechts onder beperkte 
voorwaarden mogelijk is. Het be-
sef dat bepaalde oude cultuur-
landschappen een belangrij-
ke bijdrage leveren tot het be-
houd van de eigen identiteit van 
land of provincie, dringt steeds 
meer door. Dit doet de vraag rij-
zen op welke wijze voor een aan-
tal van deze gebieden beheers-
vormen kunnen worden ontwik-

keld die het behoud van het ka-
rakter van deze landschappen 
kunnen waarborgen.' Aldus en-
kele passages uit Kernpunten. 
Sinds begin 1973 is in afwach-
ting van de Landinrichtingswet 
een Dienst Landinrichting inge-
steld waarvan de cultuurtechni
sche dienst zowel als Staatsbos
beheer deel uitmaakt. 

Wie geeft de doorslag? 

In de verschillende gebieden 
waar ruilverkavelingen worden 
uitgevoerd hangt natuurlijk veel 
af van de ambtenaren die bij de
ze landinrichtingsdienst zijn be-
trokken. De vraag is wie de door-
slag geeft als het gaat om land-
schappelijke belangen. In theo-
rie gebeurt er wel iets, maar de 
praktijk is vaak anders. 
In het Witboek 'ruilverkavelings-
problematiek' dat de werkgroep 
voor Natuurbehoud en Milieube-
heer stadsgewest Eindhoven een 
paar jaar geleden publiceerde, 
wordt opgemerkt (naar aanlei-
ding van 'door de natuurweten-
schappelijke commissie geadvi-
seerde terreinen die voor een 
deel op het landschapsplan ko
men'): 

'De practijk is ongeveer zo, 
dat bij de uitvoering van de te 
sparen terreinen wordt ge-
knabbeld, dat bomen, heggen, 
houtwallen en overhoeken per 
vergissing verdwijnen en dat er 
altijd wijzigingen in het water-
peil optreden.' 
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Bij de uitvoering van werken ge-
beuren ook elders aanvechtbare 
dingen: nadat duidelijk was afge-
sproken dat in het ruilverkave-
lingsblok Wonseradeel (Fr.) een 
mooi meidoornweggetje bij een 
boerderij gespaard zou blijven, 
meldde de ambtenaar van de cul
tuurtechnische dienst niet zonder 
leedvermaak dat dit 'door onbe-
kenden was gerooid'. 
In Limburg Net de cultuurtechni
sche dienst echter heggen aan-
planten ter vervanging van die 
welke door boeren waren gekapt. 
Er hangt erg veel af van de men-
taliteit van bij ruilverkavelingen 
betrokken mensen. Ook van de 
gebruikte apparatuur, die meer 
aangepast zou moeten zijn aan 
kwetsbare gebieden. Met het 
aanbrengen van vervangende of 
nieuwe beplantingen, waar 
Staatsbosbeheer zich gewoonlijk 
aan wijdt, worden de ecologi-
sche waarden van onze oude cul-
tuur- en natuurgebieden niet vei-
lig gesteld. Het meest funeste as
pect van de ingrepen in het land
schap is juist hun onomkeerbaar-
heid. Men tovert de oude toe-
stand niet terug. 

In 'De historische en natuurwe-
tenschappelijke betekenis van de 
Drentse A' schrijft H. T. Water-
bolk: 'Het grote gevaar van ruil
verkavelingen in hun huidige 
vorm is, dat zij buiten de meest-
al veel te kleine reservaten, een 
eind maken aan alle differen
tiate in het cultuurlandschap.' 
Hij voegt hieraan toe: 'Ook al 

doet men nog zo zijn best en 
plant men vervangende bossin-
gels en wallen: wat rijkdom aan 
organismen betreft is men min-
stens duizend jaar achterop ge-
raakt ten opzichte van wat er 
aan houtwallen, overhoekjes en 
zelfs wegbermen bestond. 

De auteur merkt verder nog op, 
dat het niet gaat om een enkele 
kardinaalsmuts, orchidee of gen-
tiaan die er groeit en 'waarover 
wij ons zo druk lijken te maken' 
maar — zegt hij — deze planten 
staan voor onvervangbare eco-
systemen met een grote ver-
scheidenheid aan organismen, 
die met een hap van de drag
line of buldozer definitief ver-
woest zijn.' 

Pleidooi 

Het witboek dat ik zoeven noem-
de, waaraan een ornitholoog, een 
landschaps-fysiognoom, een his-
torisch geograaf, een landbouw-
econoom, een landschaps-eco-
loog en een fotograaf hebben 
meegewerkt, geeft een uitsteken-
de beschrijving van de biologi-
sche en ecologische waarden 
plus een cultuurhistorische be-
schouwing over het beekdal van 
de Reusel en omgeving voor de 
uitvoering van ruilverkavelings-
werken. De werkgroep consta-
teert met een uitgesproken zin 
voor de werkelijkheid, dat we 
natuurlijk niet kunnen ontkomen 
aan rationalisatie van de agrari-
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sche bedrijfsvoering maar is van 
mening, dat bij een rationalisatie 
die met kennis van zaken wordt 
uitgevoerd heel wat meer waar-
devolle elementen gespaard kun
nen worden. 

De werkgroep pleit voor land-
schapsreservaten die in produc-
tie moeten blijven. De biologi-
sche productiemethode die 
steunt op de gevarieerdheid van 
de directe omgeving zou hier — 
zegt men — een kans moeten 
krijgen, waarbij de boer, al of niet 
met subsidie, op kan treden als 
beheerder van de maatschappe-
lijk waardevolle en schaarse goe-
deren: schoon milieu en stilte. 
Dit doet ons denken aan de 
'landschapsparken' waarvoor de 
vroegere staatssecretaris van 
CRM, H. J. L. Vonhoff, een lans 
brak. De naam lijkt voor ons land 
slecht gekozen. Men strijkt er de 
boeren mee tegen de haren in. 
Zij willen geen 'parkwachter' zijn, 
allicht niet. Van overheidswege 
zoekt men nu naar een vorm van 
landinrichting waarbij noch de 
agrarische, noch de niet-agrari-
sche belangen in gevaar komen. 

schap wordt bedreigd'. Aanlei-
ding tot deze belangwekkende 
studie was het aannemen, eind 
1972, van de ruilverkavelingen 
'Rolde' en 'Anloo'. De studie-
groep vermeldt dat de ruilverka
veling een zeer diepe ontwatering 
wil verkrijgen, waardoor de nood-
zaak ontstaat tot: het kanalise-
ren van een groot aantal nog na-
tuurlijke beken, het graven van 
brede hoofdwatergangen en die
pe kavelsloten met grote boven-
wijdte. Voorts zou een vergaande 
ontsluiting plaats vinden door 
aanleg van geasfalteerde wegen 
en verharding van zandwegen. 
Bovendien streeft men naar 
schaalvergroting door demping 
van bestaande sloten en grep-
pels met hun vaak rijke vege-
tatie, het opruimen van houtop-
standen, het egaliseren van re-
liefrijke gronden. Tijdens de 
voorbereidingsfase is de milieu-
groep wel ingeschakeld maar de 
moeizaam bevochten compromis-
sen blijken sindsdien, vanwege 
sterk gewijzigde inzichten ten 
aanzien van ecologie en land-
schapswaardering, niet meer 
aanvaardbaar te zijn. 

Er is aan alle kanten beweging. 
' Eind 1973 heeft de studiegroep 

'ruilverkavelingen 'Rolde' en 'An
loo' een rapport gepubliceerd 
over de aantasting van het Drent-
sche landschap, onder de titel 
'Moet dit zo doorgaan? Een land-

Kamerleden van de fracties 
PvdA, KVP, ARP, D66, PSP, W D 
en DS '70 hebben er bij de mi
nister van Landbouw en de 
staatssecretaris van CRM op 
aangedrongen, het ruilverkave-
lingsplan 'Rolde' en het plan 'An
loo' nog eens te bekijken. De 
werken zijn voorlopig stop gezet. 
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Inspraakcommissies 

In de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie is een voorstel aan-
genomen om bij de voorbereiding 
van ruilverkavelingen inspraak
commissies in te schakelen die 
de belangen vertegenwoordigen 
van natuur en landschap. Dat 
hier conflicten opdoemen bleek 
al bij de installatie (januari J.I.) 
van de voorbereidingscommissie 
voor de ruilverkaveling Hauler-
wijk. Gedeputeerde van Fries-
land, Ir. L. Eringa die enige tijd 
geleden verheugd vaststelde dat 
'over acht jaar heel Friesland op 
de schop is geweesf, achtte de 
nieuwe inspraakcommissies niet 
nodig en zelfs gevaarlijk voor de 
voortzetting van de ruilverkave
lingen. Er dienen volgens hem 
geen grote veranderingen in de 
wet van 1954 te komen tenzij 
men de ruilverkavelingen wil af-
schaffen. Ir. J. Vlieger, die be-
noemd is tot hoofd-ingenieur-di-
recteur van de landinrichting in 
Friesland merkte echter op dat 
het bij de landinrichting gaat om 

de behartiging van landbouw-
en natuurbelangen, recreatie en 
landschap, om herstel van het 
verbroken evenwicht tussen 
menselijk handelen en natuur-
lijk milieu, iets waarmee de le-
den van voorbereidingscommis-
sies tot dusver geen rekening 
hielden. 

De vraag is nu wie in zo'n in-
spraakcommissie zeggingskracht 
zullen hebben. Ecologen? Biolo-
gen? Landschapsarchitecten? 
Aan hun inspraak is zeker be-
hoefte. Van de zijde van de cul
tuurtechnische dienst werd on-
langs opgemerkt, dat ecologen 
niet over keiharde gegevens be-
schikken zodat hun inschake-
ling problematisch zou zijn. 
Technologen' - aldus de woord-
voerder van de C D . - 'hebben 
een boekje met formules. Eco
logen kunnen zich gemakkelijk 
vergissen.' Het is voor natuur-
en milieubeschermingsorganisa-
ties inderdaad moeilijk om te be-
wijzen welke landschappen en 
welke natuurlijke milieus onver-
vangbaar zijn. 
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5 pachtsom, 9 lokmiddel, 
13. t i tel (afk.), 14. naam v 
15. vogelmaand. 16. vod. 
Franse stuiver, 20 land-

romp, 24. muzieknoot, 25. 

Horlzontaal: 1. perceel grand. 
10. Nefdesgod, 12. tennis term, 
dagblad (1e deel v. comb) , 
17. Ned. provincie (afk.), 18, 
bouwer, 22 jongensnaam, 23. 
zoogdier, 26. grond bij de woning, 27. do. 28. stuurman 
(afk.), 29 bezitt. vnw . 30 water in Friesland. 32 dagblad. 
35. krachtig, 38 aarde, 40. steensoort, 41. reeds, 42 
fam. l id, 44. stuk bouwland, 45. uitroep, 46 bergplaats 

Vertikaal: 1. grondbeschnjvmg, 2. bloeiwijzen, 3. Amenka, 
4. agrarische bednjfstak. 5. opschepper, 6. voertuig, 7. 
op welke wijze, 8. warmoezerij. 11. t i tel . 16. brandstof, 
19. hchaamsdeel, 21. speurwerk, 22. Algemene kunstztjde-
unie (afk.). 29. tijdseenheid. 30. eenheid v arbeid, 31. 
ent, 33 windrichting (afk) , 34. onderzoekinstituut (afk.), 
35. groente, 36. boomsoort. 37. voertuig. 39. gek, 43. moe-
der. 

Oplossing vorige puzzel (no. 18, Kanaaltunnel) 

Horizontaal: 1. tunnel. 5. dover, 9. r ip, 10. moor, 11. to, 
13. klip, 15. calais, 20. ko, 21. eros, 23. ms. 24. lacune, 
26. dog. 27. endogeen. 30. Isd, 31. io. 32. hela, 33. trein, 
3 nsu, 38. ha, 39. end, 42. ode, 43. manche. 44. te 

Vertikaal: 1. trace. 2 ui, 3. np. 4. la, 5. dm, 6. ook, 7. vol. 
8. erik. 11. tas, 12. o i , 14. pompidou. 16. arm. 17. los, 
18. stage, 19. chunnel. 22. zeeland, 24. log, 25. heaath, 
26 dooi. 28. die, 29. eh, 34. ram. 35. nee. 37. set, 40. nh, 
41. de. 42. op 
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