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Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Perevuur;
bestrijdingsmethode
resultaat van nauwkeurige belangenafweging;
onder controle
brengen
van enkele sterk gelokaliseerde
haarden

Tot nu toe is het verwijderen van ziek en van perevuur verdacht materiaal de enige mogelijkheid om de
ziekte uitte roeien. Ingrijpen werd nodig geoordeeld,
ten einde de bedreiging, die de bacterieziekte voor
de perecultuur, het meidoornbestand en de export
van boomkwekerijgewassen betekent, zo veel en zo
goed mogelijk weg te nemen.
Dit deelt de minister van landbouw en visserij mede
naar aanleiding van vragen, die hem schriftelijk werden gesteld door het Eerste Kamerlid, de heer Van
Huiten en door de Tweede Kamerleden de heren
Egas en Voogd. Minister ir. P. J. Lardinois, op deze
vragen deels tevens namens zijn ambtgenoot voor
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, de heer
P. J. Engels antwoordende, komt tot deze uitspraak
na ontkend te hebben, dat hij de door het Contact
Natuurbescherming Noord-Holland uitgesproken
twijfel over de effectiviteit van de bestrijdingsmethode
deelt. De bewindsman voegt daaraan toe dat het in
1966 op deze wijze is gelukt, een lokale haard in
Zeeland uit te roeien. Ook dit jaar is het in Zeeland
mogelijk gebleken de situatie onder controle te krijgen, hoewel thans nog niet met zekerheid kan worden
gezegd dat de haard is opgeruimd. Naar de mening
van de bewindsman moet alles in het werk worden
gesteld de ziekte uitte bannen, nu nog slechts
enkele sterk gelokaliseerde haarden voorkomen,
leder uitstel van te nemen maatregelen doet de
situatie verslechteren.
Minister Lardinois wijst nog eens erop, dat het perevuur een zeer besmettelijke bacterieziekte is, die o.a.
de peer en de meidoorn aantast en daardoor een bedreiging vormt voor de perecultuur en het meidoornbestand in ons land. Bovendien zijn er verschillende
landen die de import van een aantal boomkwekerijgewassen uit landen, waar het perevuur voorkomt,
weigeren of daaraan beperkende bepalingen opleggen.
Terstond aktie

Nadat de eerste ziekteverschijnselen werden ont-

dekt, zijn dus in verband met dit besmettelijke
karakter van de ziekte onmiddellijk maatregelen genomen.
Enkele perepercelen werden vernietigd evenals de
zieke en verdachte meidoornstruiken. Het werd raadzaam geacht, geen ruchtbaarheid in bredere kring
aan de aktie te geven alvorens voldoende gegevens
bekend waren. Deze maatregelen en handelingen
zijn naar 's ministers mening de meest juiste in de
gegeven omstandigheden.
In het gehele land is een intensieve inspectie uitgevoerd, vooral In de kustgebieden, op de waddeneilanden en langs de rand van het IJsselmeer. Daarbij
zijn tot nu toe geen andere besmettingshaarden gevonden dan in Zeeland en in Den Helder, Wieringen
en Texel, in welke gemeenten tezamen inderdaad
duizenden meidoornstruiken zijn gerooid. Het betrof
uitsluitend door perevuur aangetaste en daarvan verdachte exemplaren. (Het indertijd genoemde aantal
van 1000 stuks'berustte op de toen voorhanden zijnde
gegevens. Vrijwel te zelfder tijd toonden voortgezette
inspecties aan dat de besmetting van grotere omvang
was dan aanvankelijk werd vermoed. Hierbij speelde
een belangrijke rol dat na de eerste globale inspecties jonge infecties, afkomstig van reeds eerder aangetaste en in de naaste omgeving staande struiken,
zichtbaar werden.)
Beperking

van

schade

In nauw overleg tussen de Plantenziektenkundige
Dienst en het Staatsbosbeheer is vastgesteld op
welke wijze de infectiehaarden zo goed mogelijk
konden worden opgeruimd met zo weinig mogelijk
schade aan het landschap. Het verwijderen van zieke
of verdachte struiken is op vrijwillige basis gebeurd,
dus met toestemming van de eigenaren of gebruikers van de betrokken percelen. Het verwijderen geschiedde door het Staatsbosbeheer in eigen beheer
of door aannemers, aangetrokken door het Staatsbosbeheer, en in een enkel geval door de eigenaar
zelf. Het verwijderen is zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Van bevordering van de verspreiding van de
ziekte door de gevolgde werkwijze is tot nu toe niets
gebleken. Als toestemming werd geweigerd is tot nu
toe het rooien achterwege gelaten. Van "gedwongen
rooien" is derhalve geen sprake geweest. Voor het
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geval mocht blijken dat langs de weg van vrijwillige
medewerking de ziekte in ons land niet doeltreffend
kan worden bestreden, zullen maatregelen van dwingende aard worden overwogen. Bevoegdheden tot
het treffen daarvan staan op grond van de Plantenziektenwet ter beschikking. Erkend moet worden
dat de onderhavige maatregelen verlies aan natuurschoon met zich meebrengen. BIJ een ongehinderd
voortwoekeren van de ziekte zou dit verlies echter
aanzienlijk groter zijn. Vooreen herplantplicht is geen
wettelijke basis aanwezig. Overigens bestaat er ook
voor het voldoen aan herplantplicht op grond van de
Boswet, geen aanspraak op een financiële tegemoetkoming.

aangelegenheden betreffende het natuur- en landschapsschoon". De officiële Adviescommissie werd
geïnstalleerd op 9 november 1964, waarbij ook ir.
C. Staf toetrad, terwijl na het overlijden van de heer
Malsch, op 17 maart 1968, ir. A. Stoffels diens
plaats innam.
Op 5 mei 1971 werd de Adviescommissie opgeheven met de ondertekening van de wettelijke
instelling van de nieuwe Status van de Koninklijke
Domeinen. Toen werden de adviseurs bedankt voor
hun lidmaatschap en voor de door hen uitgebrachte
waardevolle adviezen.

Subsidie

De ANWB organiseert van 2 tot 5 mei 1972 voor
belangstellenden een studiereis naar een aantal
landschapsparken in Engeland (aldaar "National
Parks" geheten).
Deelname aan deze studiereis staat open voor belangstellenden en introducees. Helaas moet het aantal deelnemers beperkt blijven tot 80 personen.

voor vervangende

beplanting

Uiteraard zal de overheid op haar terrein voor een
vervangende beplanting zorgdragen. Verwacht mag
worden dat particulieren hetzelfde zullen doen. Inmiddels is besloten de vervanging te subsidiëren van
beplanting die indertijd vanwege het belang van een
goede landschappelijke verzorging in ruilverkavelingsverband of met subsidie tot stand zijn gekomen.
Het gevoerde beleid werd ontworpen door een
wetenschappelijke commissie, waarin zitting hebben
vertegenwoordigers van de directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (van het ministerie van
landbouw en Visserij), het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, de Plantenziektenkundige
Dienst, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het
Staatsbosbeheer. Deze commissie heeft met behulp
van alle beschikbare gegevens nagegaan op welke
wijze de bestrijding het best kan worden uitgevoerd,
waarbij de verschillende belangen nauwkeurig tegen
elkaar zijn afgewogen. De Plantenziektenkundige
Dienst en het Staatsbosbeheer hebben hun maatregelen gebaseerd op de door deze commissie uitgebrachte adviezen.
Ir. G. A. Overdijklnk "Erekruis in de Huisorde van
Oranje"
Op 24 november 1971 heeft het Hare Majesteit
de Koningin behaagd, ons lid, ir. G. A. Overdijkink,
te benoemen tot "Erekruis in de Huisorde van
Oranje". Hare Majesteit reikte hem persoonlijk deze
onderscheiding op het Paleis Soestdijk op 18
december uit. Wij wensen de heer Overdijkink van
harte geluk hiermede.
Het erekruis is een vierarmig rood geëmailleerd
gouden kruis met in het midden het wapen van
Oranje en werd verleend naar aanleiding van zijn
aftreden uit de "Adviescommissie voor de Koninklijke Houtvesterijen van het Loo". Aanvankelijk was
er alleen maar een adviserend team, gevormd door
dr. J. A. van Steijn en ir. F. W. Malsch; de eerstgenoemde werd na zijn overlijden op 13 januari 1964,
door ir. Overdijkink opgevolgd. Zij waren
"Adviseur der Koninklijke Houtvesterijen voor
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Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond
Studiereis naar de landschapsparken in Engeland

Programma

Het programma is opgesteld in overleg met de
Countryside Commission en ziet er voorlopig als
volgt uit:
dinsdag 2 mei:
- vertrek per vliegtuig van Schiphol
- bezoek aan het North York Moors National Park
woensdag 3 mei:
- bezoek aan het Yorkshire Dales National Park
donderdag 4 mei:
- bezoek aan het Lake District National Park
vrijdag 5 mei:
- bezoek aan het Peak District National Park
- 's avonds per vliegtuig vanuit Londen naar
Schiphol
Bovendien bestaat er nog de mogelijkheid in aansluiting hierop het weekend in Londen te verblijven
en zondags pas terug te keren. Hiervoor is een
weekend-arrangement beschikbaar (logies met ontbijt).
De excursies in de National Parks staan onder deskundige leiding van medewerkers van de Countryside
Commission en de National Park Authorities.
Inschrijving

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch wenden tot de ANWB, afdeling Milieu en Landschap, Postbus 2200, Den Haag, tel. 070-264426,
toestel 363. Hierna volgt een toezending van een
inschrijfformulier. De termijn van inschrijving sluit op
10 maart. Bij overschrijding van het maximum aantal
deelnemers zal de volgorde van binnenkomst bepalend zijn.
De kosten bedragen ca. ƒ440,- per persoon, incl.
reis, hotel (halfpension), excursiekosten. Een eventueel weekend in Londen kost f 72,- tot ƒ 96,- per
persoon.

Bosbouwpraktijkschool
Koningsweg 35E, Arnhem (Schaarsbergen)
Tel. 085-455628
Cursusprogramma 1972 - 1e halfjaar
volgnr.
cursus

data

duur

omschrijving

2 weken

bediening en onderhoud van motorzagen en bosmaaiers (LLS)
rationalisatie van de arbeid in de bosbouw
gereedschapsonderhoud

1

3/1-14/1

2
3
4
5

3/1-14/1
17/1-21/1
17/1-28/1
24/1- 4/2

2
1
2
2

6

31/1- 4/2
7/2-11/2
7/2-18/2
14/2-25/2
21/2- 3/3

1
2
2
2

28/2- 3/3
6/3-10/3

1 week
1 week

20/3-24/3
28/3-30/3
4/4- 6/4
10/4-21/4

1
3
3
2

7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40

weken
week
weken
weken

1 week
week
weken
weken
weken

week
dagen
dagen
dagen

algemene bosbouwkunde
bediening en onderhoud van motorzagen en bosmaalers (LLS)
gereedschapsonderhoud
gereedschapsonderhoud
algemene bosbouwkunde
rationalisatie van de arbeid in de bosbouw
aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen (LLS)
gereedschapsonderhoud
chemisch bestrijden van onkruid en opslag
chemisch bestrijden van onkruid en opslag [LLS)
chemisch bestrijden van onkruid en opslag (LP)

10/4-14/4

1 week

chemisch bestrijden van onkruid en opslag (LP)
aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen (LLS)
chemisch bestrijden van onkruid en opslag

17/4-21/4
17/4-21/4

1 week
1 week
1 week

chemisch bestrijden van onkruid en opslag
bediening van trekkers en kranen (SBB)
behandeling van laanbomen

24/4-28/4
24/4-28/4
24/4- 5/5
2/5- 5/5
23/5-26/5
23/5- 2/6
29/5- 2/6
29/5- 2/6
5/6- 9/6
5/6- 9/6
5/6- 9/6
12/6-16/6
19/6-23/6
26/6-30/6
3/7- 7/7

1 week
2 weken
1 week
1 week
2 weken
1 week
1 week
1
1
1
1

week
week
week
week

1 week
1 week
1 week

bediening van trekkers en kranen (SBB)
aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen
onderhoud van grasvelden
onderhoud grasvelden
algemene bosbouwkunde
behandeling van laanbomen
bediening van trekkers en kranen (SBB)
bediening van trekkers en kranen (SBB)
onderhoud grasvelden
behandeling van laanbomen
bediening van trekkers en kranen (LLS)
bediening van trekkers en kranen (LLS)
bediening van trekkers en kranen (LLS)
bediening van trekkers en kranen (LLS)

Voor de cursus „Chemisch bestrijden van onkruid en opslag" (LP) van 28/3-30/3 en van
4/4-6/4 Is nog opgave mogelijk. De overige zijn volgeboekt. Het programma voor het tweede
halfjaar zal In april verschijnen.
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