Berichten

Biosfeer en mens

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij

Symposium uitgaande van Biologische Raad van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
31 maart en 1 april 1970 in het RAl-Congrescentrum,
Europaplein, Amsterdam-Zurd, te bereiken van Centraal Station: lijn 4 (tram); Amstelstation: lijn 15 (bus),

Wel jachtexamen, echter geen wettelijke regeling

Programma
Dinsdag 31 maart (aanvang 10 uur)
Prof. dr. A. Quispel, Lelden: Inleiding
Prof. dr. M. G. Rutten, Utrecht: De genese van de
atmosfeer
Prof. dr. F. H. Söhmidt, De Bilt: De invloed van het
menselijk handelen op de atmosfeer
Prof. ir. A. Volker, Delft: Genese van het water en
invloed van het menselijk handelen daarop
Prof. dr. ir. F. A. van Baren, Utrecht: De bodem als
natuurlijke milieu-factor: zijn ontstaan, zijn bedreiging, zijn behoud
Woensdag 1 april (aanvang 10 uur)
Dr. H. L. Golterman, Nieuwersluls: Biocenosen in het
water en de invloed van het menselijk handelen
daarop
Dr. W. H. van Dobben, Arnhem: De terrestrische
oecosystemen: de genese en de gevolgen van de
menselijke technologie
Prof. dr. H. A. P. C. Oomerï, Amsterdam: De mens en
zijn oecosystemen
Prof. dr. J. W. Tesch, Den Haag: Invloed van de
technische ontwikkeling op de oecologie van de
mens
Prof. dr. A. Quispel, Leiden: Samenvatting
Toegang vrij
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In overleg met de Jachtraad hebben de ministers van
landbouw en visserij en van justitie besloten, de instelling van een wettelijk verplicht jachtexamen voorshands niet te 'bevorderen. Uiteraard dient de jager
over een behoorlijke kennis te beschikken van hetgeen hij terwille van de natuur en de land- en bosbouw moet of mag doen, hetzij nalaten, en moet hij
voorts goed met een jachtwapen kunnen omgaan.
Van een zodanig gëbrek aan kennis en vaardigheid
bij de jager is niet gebleken, dat de regering een wettelijk verpficht jachtexamen noodzakelijk acht. Hoe
belangrijk het ook is, dat de jager zich als een goed
- „weidelijk" - jager gedraagt, hiervoor geeft een
examen geen waarborg. Ongevallen met jachtwapens
in het jachtveld behoren gelukkig tot de zeldzaamheden en zijn vrijwel steeds niet het gevolg van onbekwaamheid als zodanig, maar van menselijk falen,
hetgeen door geen wettelijk verplicht examen zal
kunnen worden voorkomen.
Ter stimulering van het verkrijgen van de nodige
kennis en vaardigheid, heeft de minister van landbouw
en visserij besloten, van nieuwe jachtgegadigden, op
gronden die onder bemoeienis van zijn departement
vallen, een brevet van bekwaamheid te eisen. Minister
ir. P. J. Lardinois zal 'bevorderen, dat eenzelfde eis bij
verhuur van het jac'htrecht op de domein- en andere
gronden van overheidslichamen zal worden gesteld
en dat ook het georganiseerde bedrijfsleven tot instellen van deze eis zal overgaan.

