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Jaarlijks kunnen de grenzen van de bufferzones voor
oor
or b
bacterievuur
terievuur
riev
aangepast worden. Hierbij is
het van groot belang dat de totale oppervlakte niet drastis
drastisch toe
toeneemt zodat het onderhoud van
dras
to
de bufferzones efʖcint en werkbaar kan blijven.
agreement tussen FAVV en
ijven.
ven. In een gentlemenɋs
gent
gen
de sector is namelijk overeengekomen dat
kosten
at FAVV
AVV de k
osten voor
ost
vo het onderhoud van de bufferzones
op zich neemt, waardoor de kweker 252
ZP-perceel
bespaart. We vragen dus aan
52 euro
uro per hectare
hec
Z
alle verantwoordelijke telers om weldoordacht
afbakening van de bufferzones te hertekenen.
eldoordacht
doordacht de af
afbake

Nele Lauwers, consulent boomkwekerij
wekerij
rij
Bufferzones worden afgebakend
akend
d
opdat telers van waardplanten
planten
en zoude
zouden
kunnen voldoen aan speciʖeke
speFiʖeke
ʖeke eisen
om de afwezigheid
d van deze ziekte te
t
garanderen en te
e kunnen exporteren
exportere
naar ‘Beschermde
rmde
mde gebieden voor
voo bacterievuur’ (zie kader).
bedroeg
ader). In 201
2014 bedro
de totale oppervlakte
akte 1082 km² (ten
(
opzichte van 1037,46
2013). De
6 km² in 2
spreiding van de verschillende
bufhille
ferzones zie je op de kaart.

Overzichtskaart
Overzichtsk
zich
van de bufferzones bacterievuur in België voor 2014 (bron: FAVV)

Van de 181 aangegeven ZP-percelen
(690,48 ha) in 2014 werden er 142 of
498,09 ha goedgekeurd. Dit komt neer
op 39 percelen die uitgesloten werden of een verdubbeling ten opzichte
van 2013 waar 20 percelen werden
uitgesloten. Het grootste deel van de
uitsluitingen (28) waren omwille van
de vaststelling van een contaminatie
in het perceel zelf of in een straal van
500 meter errond. Daarnaast werden
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10 percelen geweigerd omdat ze niet
in aanmerking kwamen aangezien
ze nog geen 2 jaar in een bufferzone
liggen. Tenslotte waren er 3 percelen
die door de operator opnieuw werden
ingetrokken.

Aanvragen voor wijziging moeten
ten laatste op 30 januari e.k. worden
doorgegeven aan AVBS-consulent
boomkwekerij Nele Lauwers (Nele.
Lauwers@avbs.be).

Op 31 januari moeten alle wijzigingen
ofʖcieel doorgegeven worden aan het
FAVV.

BESCHERMDE GEBIEDEN VOOR BACTERIEVUUR
December 2014
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• Portugal inclusief Azoren en Madeira,
• Finland,
• Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man, Kanaaleilanden),
• Letland,
• Slovenië (met uitzondering van
n de regio's Gorenjska,
Koroška, Notranjska en Maribor,
Lenor, en de gemeenten
gem
dava en RenÏe-Vogrsko (ten zuiden van de autoweg H4) ,
• Slowakije (met uitzondering
Blandering van de gemeenten
geme
hov£, Îenkovce, Horn«
orn« M¿to ,OkoÏ, Topol’níky en Trhov£
Hradská (district Dunajská
unajská Streda),
Streda) Hronovce en Hronsk« Kl’aÏany (district
district Levice), Dvory
Dvor nad Ŀitavou (district
Nov« Zámsky),
ky), Vel’k« RipĊany (district Topol’Ïany), Málinec (district
Hrhov (district RoŀĊava), Kazimír,
istrict Poltár), Hrh
LuhyĊa,
en Zatín (district Trebišov)),
a, Mal¿ Horeš, Sv¦tuše
Sv¦
• Litouwen
land met uitzondering van de gen gans het la
meenten Bab
Babtai en KÙdainiai (regio Kaunas)
• Estland,
Est
• Zwitserland
Zwit
((kanton Valais)
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• Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie
Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas L’Alt Vinalopó en
El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante en de gemeenten Alborache en Turís in de provincie Valencia (Comunidad Valenciana)),
• Frankrijk (Corsica),
• Ierland (gans het land met uitzondering van de stad
Galway)
• Italië (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrië, Campania,
Emilia-Romagna (de provincies Parma en Piacenza);
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (met
uitzondering van de provincies Mantova en Sondrio),
Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (met uitzondering van de
provincies Rovigo en Venezia, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana in de provincie Padova en het gebied
ten zuiden van autoweg A4 in de provincie Verona)),

De Vereniging Voor Openbaar Groen
(VVOG) bekroonde op de ʖnale van de
Groene Lente te Eeklo de beste gemeentelijke groen- en pesticidenvrije
idenvrije
vrije
projecten en bloemenrealisaties
satiess die
het afgelopen jaar deelnamen
namen
n aan de
wedstrijd Groene Lente.
nte.
De VVOG organiseert
ert deze wedstrijd al
sinds 1979 met de bedoeling het gege
meentelijk openbaar
penbaar
nbaar groen te
t promoten door creatieve
eve
ve en vernieuwende
vernieu
groenprojecten in de kijker te plaatsen
pla
en deze te belonen met een ssymbolische geldprijs of bloemensymbolen.
ens
Gemeenten die in alle wedstrijdonderdelen goed scoren, komen in aanmerking voor de titel van Groen- en
bloemengemeente van het jaar.
Omdat de VVOG op 16 december precies 40 jaar geleden werd opgericht,
was deze activiteit bijzonder feestelijk en werd bij die gelegenheid een
herdenkingsboom (Acer campestre)
aangeplant in Eeklo.
Dankzij de medewerking van het
Verbond van Boomtelers (AVBS) zullen in de loop van volgend jaar nog 39
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BOMENSCHENKING V
VOOR
OOR
OR 40 JA
JAAR VVOG

V Vertegenwoordigers van het Verbond van Boomtelers, Entente Florale, VVOG en Stad Eeklo
plantten de eerste herdenkingsboom in de reeks van 40

andere herdenkingsbomen aangeplant
worden in evenveel Vlaamse gemeenten. De vier boomtelerskringen van
AVBS (Boomtelers Oost-Vlaanderen,

Bosboomtelers van Vlaanderen, Webos en Boomtelersfederatie NoordBelgië) staan in voor de levering van
deze bomen. Q
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