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De welhaast unieke functie van het bos voor de flora, de
fauna en de menselijke samenleving krijgt langzamerhand
diepere betekenis voor de hedendaagse mens. Het blijkt
meer en meer dat naast economische en technische
aspecten i.e. kennis van exploitatie-, produktie- en
teeltmethoden steeds meer aandacht moet worden
besteed aan de gezondheid van boom en van bos.
Niet alleen heeft de bospathologie een belangrijke rol te
vervullen bij de instandhouding van het bestaande
bosareaal, maar in het bijzonder ook een taak bij de
aanleg van nieuwe bosgebieden en beplantingen.
Overal ter wereld staan bomen en bossen bloot aan
gevaren, die eerder de neiging vertonen toe te nemen dan
het omgekeerde. Welhaast klassiek is een aantal
ziekteverwekkers, zoals de wortelzwam (Fomes annosus)
en de honingzwam (Armillaria mellea) om slechts enkele
le noemen. Deze wortelziekten horen nog steeds tot de
^langrijke problemen en blijven daarom onze aandacht
vragen. Veel onderzoek heeft gedurende de laatste
decenniën bijgedragen tot een beter inzicht in de
levenscycli, maar bestrijding is nog steeds een moeilijke
zaak. Het is ook gebleken dat door gewijzigde
bosbouwkundige methoden bepaalde organismen
plotseling een veel grotere rol gaan spelen dan voorheen.
Dit is bijvoorbeeld het geval met de schimmel Rhizina
undulata, welke van geringe betekenis was zolang men na
takkenbranden op kaalslagen de voorkeur gaf aan zaaien.
Na te zijn overgegaan op het planten van naaldbos werd
de ontwikkeling van Rhizina in sterke mate bevorderd.
Ook gebruik van exoten in de bosbouw heeft onze
'problemen vergroot. Indien de ecologische
jomstandigheden van een boomsoort in zijn autochtoon
jverspreidingsgebied aanmerkelijk verschillen van het
jgebied waarin deze geïntroduceerd worden, dan kunnen
Jernstige moeilijkheden in groei optreden. Dit kan daar
^aanwezige ziekteverwekkende organismen stimuleren. Een
typisch voorbeeld is de zogenaamde Brunchorstia ziekte
van Oostenrijkse en Corsicaanse den.

Een andere gevarenbron is de mogelijke introductie van
exotische pathogene organismen doordat men de
fytosanitaire voorschriften niet goed toepast of niet kent.
De schimmel Marssonina brunnea is een voorbeeld van
een organisme dat van elders binnenkwam en grote
schade toebracht aan de populiereteelt van West-Europa,
Noord-ltalië en delen van Joegoslavië.
Naast ziekten veroorzaakt door schimmels en bacteriën
neemt ook de schade door abiotische factoren toe.
Hiertoe behoren invloeden zoals die veroorzaakt door
rookgassen van fabrieken, het ondeskundig gebruik van
pesticiden, en waar het wegbeplantingen betreft schade
tengevolge van keukenzout of andere zouten aangewend
om gladheid van wegen te bestrijden. "Last but not least",
de toenemende schade ontstaan door lekkende
aardgasleidingen van talloze steden en dorpen.
Door deze toenemende gevaren van bos en bomen is er
een groeiende diversiteit in het onderzoek ontstaan. De
fytopatholoog beweegt zich niet meer alleen op dit terrein,
maar talloze andere disciplines doen onderzoek. Dit wordt
gestimuleerd door de angst voor de vernieling van ons
leefmilieu. Door deze talloze onderzoekingen dreigen de
resultaten onoverzichtelijk te worden voor de vakman,
omdat vele van deze resultaten in verspreide tijdschriften
gepubliceerd worden.
Het "European Journal of Forest Pathology" wil trachten
aan dit doel te beantwoorden door het opnemen van
originele bijdragen op het gebied van de bospathologie;
van korte wetenschappelijke berichten; van
boekbesprekingen en een regelmatige rubriek van titels
van internationale bospathologische verhandelingen uit
andere tijdschriften. Uit de naam van het tijdschrift blijkt,
dat het zich beperkt tot die vraagstukken die betrekking
hebben op ons eigen continent. Toch zullen ook
problemen worden besproken die in een groter gebied van
de wereld van betekenis zijn, zoals het onderzoek over
"blister rust" van Pinus strobus.
Wanneer dit tijdschrift een bijdrage kan leveren tot een
intensiever onderzoek en bestrijding van boomziekten en
andere vormen van schade; het signaleren van gevaren
voor de bosbouw van Europa van buitenaf komende, en
het coördineren van onderzoek en uitwisseling van
ervaring tussen bospathologen binnen en buiten ons
werelddeel, dan beantwoordt het aan zijn doelstellingen.
J. Gremmen
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Berichten

Persberichten
Ministerie van Landbouw en Visserij
Actie tegen perevuur voortgezet
De vorig jaar begonnen actie tot uitroeiing van het
perevuur zal thans op korte termijn worden voortgezet. Dit
heeft de minister van landbouw en visserij, ir. P. J.
Lardinois beslist.
Dientengevolge zullen binnenkort de nog resterende,
reeds als ziek bekende, meidoornstruiken op Texel, in de
omgeving van Den Helder en op Wieringen worden
verwijderd en een aantal verdachte struiken worden
afgezaagd om verdere verspreiding van de ziekte te
voorkomen.
Daarnaast zal gedurende het groeiseizoen een intensieve
inspectie worden Ingesteld teneinde eventueel zieke
exemplaren op te sporen. Naar verwachting zal op deze
manier de ziekte definitief overwonnen kunnen worden ter
vrijwaring van de pereteelt en de overige meidoorns. Ook
de export van boomkwekerijgewassen zal dan - naar
gehoopt wordt — geen hinder meer ondervinden.
Gezien de grote belangen die op het spel staan wordt op
de medewerking van alle betrokkenen gerekend.
Ter geruststelling moge dienen dat voorzieningen zijn en
worden getroffen tot wederinplant van vervangende
struiken, voorzover gerooid is in eerder gesubsidieerde
aanplantingen van meidoorns.
Het herinplanten is reeds in volle gang. Waar dit vanwege
de gevorderdheid van het seizoen niet meer mogelijk is
zal het herinplanten aanstaand najaar, of in het voorjaar
1973 worden uitgevoerd.
Beneluxovereenkomst ƒacht- en vogelbescherming;
Wetsontwerpen ingediend bij de Tweede Kamer
Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend
het onder de verantwoordelijkheid van de minister van
landbouw en visserij en andere betrokken bewindslieden
opgestelde wetsontwerp tot goedkeuring van de
Benelux-overeenkomst inzake de jacht- en
vogelbescherming van 10 juni 1970. Deze overeenkomst
beoogt de harmonisatie van de wettelijke bepalingen op
het gebied van de jacht en de bescherming van de in het
wild levende vogels tot stand te brengen en te komen tot
afschaffing van de controle en formaliteiten, die aan de
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binnengrenzen van de Benelux ten aanzien van in-, uit- en
doorvoer van wild en van in het wild levende vogels
bestaan.
Wat ons land betreft, heeft dit alleen tot gevolg dat in de
Jachtwet de thans van kracht zijnde indeling van het wild
dient te worden gewijzigd, evenals het tijdvak, waarbinnen
het verboden is wild te vervoeren. Een wetsontwerp hiertoe
is tegelijkertijd bij de Tweede Kamer ingediend.
Overigens kan de indiening van een ontwerp tot nadere,
ingrijpende, wijziging van de Jachtwet in de loop van dit
Jaar worden tegemoet gezien.
De Benelux-overeenkomst vergt geen aanpassing van de
Vogelwet 1936.
De intern. Jachiraad op Texel bijeen; dir.- generaai
Herweijer: faunabeheer geïntegreerd met landinrichting
"Met wild, een werkelijke natuurlijke rijkdom, moet de
mens met de grootste zorgvuldigheid omgaan. De
wildstand moet zo groot en geschakeerd mogelijk zijn als
met ander belangrijk grondgebruik verenigbaar is".
Deze aan één der rapporten ontleende conclusie, die
tijdens de komende V.N.-milieuconferentie te Stockholm
ter sprake komen, werd door de directeur-generaal van de
Landinrichting en de Visserijen, ir. S. Herweijer, bij wijze
van leidraad aangeboden aan deelnemers van de 19e
algemene vergadering van de Internationale Jachtraad,
van 25-28 april 1972 in Den Burg op Texel bijeen.
De uit meer dan 30 landen afkomstige vertegenwoordigers
van nationale jachtorganisaties bespreken hier
onderwerpen o.a. ten aanzien van het trekwild en over de
verhouding jacht en toerisme, die het voortbestaan van de
in het wild levende dieren beogen te verzekeren.
Ir. Herweijer wees in zijn openingstoespraak op de
duidelijke accentverschuiving bij de beoefening van de
jacht. Lag vroeger het zwaartepunt op broodjagerij en
bescherming van landbouwbelangen, thans is er veel meer
aandacht voor het faunabeheer. Als voorbeelden daarvan
noemde hij slechts de beperking van de nettenvangst, de
inrichting van vogelreservaten en de sluiting van de jacht
op zeehonden.
Sprekende over de Waddenzee wees hij op de grote
biologische waarden, en zelfs een economische waarde
voor wat de jeugdfase van schol, tong, mossel en garnaal
aangaat.
Bij de betekenis van de Waddenzee voor het
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voortbestaan van pleisterende en doortrekkende vogels en
voor de zeehonden Is ons land zich bewust van zijn
supra-nationale taak. Wij dienen dan ook alle krachten in
te spannen om dit natuurgebied te behouden en zó te
beheren, dat de waarde niet wordt aangetast door
vervuiling en de rust niet onnodig wordt verstoord door
onaangepaste vormen van recreatie. Dit streven naar
behoud van de natuur is geheel In overeenstemming met
een der grondregels van de Internationale Jachtraad.
Als directeur-generaal voor de landinrichting en de
visserijen is spreker binnen het ministerie van landbouw
en visserij verantwoordelijk voor onder meer grondgebruik
en faunabeheer. Functioneel zijn hiermee de voorwaarden
geschapen voor een geïntegreerd beleid op deze gebieden.
In een korte beschouwing over het weidelijk jagen en de
daarmede samenhangende wettelijke voorschriften,
gedragsregels en algemeen geldende jagersethïek,
vermeldde directeur-generaal Herweijer nog, dat behoudens
parlementaire goedkeuring, tot invoering van een
jachtexamen als vereiste van een jachtakte in ons land zal
worden overgegaan.

Persbericht Nederlandse Houtacademie
20 jaar Nederlandse houtacademie

(NHA)

De eerste cursus van de Nederlandse Houtacademie
begon in oktober 1951 en de grondlegger was de heer dr.
W. Boerhave Beekman, ook bekend als schrijver van de
boeken "Van oerwoud tot interieur" en de serie "Hout in
alle tijden".
Aan de samenstelling van boeken en cursussen (een
3-jarige naald/loofhoutcursus en een 2-jarige
naaldhoutcursus) werkten tal van deskundigen mee.
Enkele jaren geleden werd het nodig geacht de oude
jcursussen te vernieuwen. Dit werk begon in 1969 en na
twee jaren was er met de unieke hulp van ruim 70
medewerkers uit het bedrijfsleven en van
^wetenschappelijke instellingen een nieuwe 2-jarige cursus
tot stand gekomen, bestaande uit 7 vakken met 82
schriftelijke lessen. De vakken zijn genaamd:
| Botanie en Boskennis - Boom- en Houtherkenning -

i

outtechnologie — Houttechnieken - Houtsoorten en
oepassingen - Plaatmaterialen - Bedrijfs- en
andelskennis.

Er zijn thans 454 cursisten. Ca. 8 0 % van hen werkt in
edrijven op het-gebied van hout en/of plaatmaterialen.
Daarnaast zijn er rentmeesters, bosbouwkundige
(ambtenaren, leraren van technische scholen, medewerkers
lan architectenbureaus, grote aannemingsbedrijven e.a.
Op 6 maart 1972 werd de Nederlandse Houtacademie een
Stichting.
| De NHA werkt nauw samen met het
Houtvoorlichtlngsinstituut waarvan het enige jaren een
afdeling is geweest.
| De cursussen beginnen in de eerste week van
september. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de NHA,
postbus 4225, Amsterdam.
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Persbericht van de Contact-commissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming
Milieu-atlas van

Zuidwest-Nederland

"Er zijn mogelijkheden voor een ruimtelijke ontwikkeling
van Zuidwest-Nederland, die de economische potenties
van de Delta benutten zónder dat de kwaliteit van het
milieu behoeft te worden aangetast."
Deze conclusie is terug te vinden in de verschenen
"milieu-atlas" van Zuidwest-Nederland, een nieuwe
publikatie van de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming, die met financiële steun van het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk werd uitgegeven. Onder de titel "De kleuren
van Zuidwest-Nederland" wordt in deze uitgave een visie
gegeven op milieu en ruimte en is een inventarisatie
opgenomen van de huidige biologische rijkdommen,
vergezeld van een prognose voor de toekomst. Getracht is
de verzamelde gegevens zoveel mogelijk in kaart bijeen te
brengen, zodat inderdaad mag worden gesproken van een
"atlas".
In de nieuwe studie staat de kwaliteit van het milieu
centraal. In kaarten en tekst wordt een zorgvuldig
gedocumenteerd overzicht gegeven van de belangrijkste
fysische en chemische milieufactoren, van de huidige en
toekomstige biologische rijkdommen, van de culturele
waarden In het landschap en van de problemen op het
gebied van water- en luchtverontreiniging. Ten aanzien
van de Oosterschelde wordt geconcludeerd, dat afsluiting
van deze zeearm uit biologisch oogpunt ernstig valt te
betreuren. Het is inmiddels wel duidelijk, zo wordt gesteld,
dat bij de destijds genomen beslissing de ernst van de
beïnvloeding van het biologisch milieu onvoldoende is
onderkend.
In de atlas wordt aangedrongen op de integrale
instandhouding van de ook in de toekomst meest
waardevolle natuurgebieden als het duingebied van
Voorne, de Kwade Hoek op Goeree, de Biesbosch en het
Verdronken Land van Saaftinge. De verwachtingen over de
waterverontreiniging worden als "niet optimistisch"
gewaardeerd. Door krachtige maatregelen, ook in
fnternationaal verband, zal moeten worden voorkomen, dat
de Deltameren de zinkputten van Europa worden en dat
via Nieuwe Waterweg en Westerschelde het kustmilieu
wordt vergiftigd en verontreinigd. De produktiefactor
arbeid speelt een strategische rol in de ontwikkeling van
Zuidwest-Nederland. De, ook in de toekomst, uiterst
krappe arbeidsmarkt zal mét de milieubelasting sterke
beperkingen opleggen aan de expansie van de Industriële
bedrijvigheid. In de atlas wordt vervolgens aan de hand
van een reeks facetkaarten een ruimtelijk toekomstbeeld
geschetst (zie kaartje), dat ervan uitgaat, dat het
middengebied van de Delta en de kustzone open blijven.
De milieu-atlas geeft een bijzonder accent aan het
Kamerdebat over de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
op 25 mei. De atlas werd voorbereid door de Werkgroep
Milieu Zuidwest-Nederland, bestaande uit deskundigen op
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het gebied van natuurbehoud en milieubeheer, ruimtelijke
ordening, economie en werkgelegenheid. Het resultaat van
hun arbeid omvat meer dan dertig kaarten In kleurendruk
en ruim honderd pagina's tekst. De Contact-Commissie
hoopt met deze publikatie een constructieve bijdrage te
leveren aan de opinievorming over de toekomst van
Zuidwest-Nederland.

De publikatie kan uitsluitend worden besteld door
overschrijving van f 19,50 op postrekening 210481 van de
Stichting voor Natuur- en Landschapsbescherming
te Amsterdam, met vermelding van "De kleuren van
Zuidwest-Nederland".

Zuidwest-Nederland
visie op milieu en ruimte

natuur en landschap
uiterst waardevol
uiterst waardevol, toekomstig
waardevol

woongebied
woongebied, potentieel
basisindustrie
A

Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1972
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basisindustrie, potentieel
basisindustrie, te saneren
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Interessante publikaties

Prognosemethoden in de

Bij het Ministerie van CRM is een rapport verschenen
over de: Analyse van prognosemethodieken op het terrein
van de openluchtrecreatie.
In het rapport wordt een kritische beschouwing gegeven
van de tot nu toe gehanteerde prognosemethodieken.
Deze studie komt onder meer tot de conclusie dat er een
reeks van leemten is aan te wijzen in de tot op heden
gevolgde werkwijzen en dat het opstellen van elke
prognose op het terrein van de openluchtrecreatie in
belangrijke mate gebaseerd behoort te zijn op de
resultaten van attitude- en tijdsbudgetonderzoek van de
bevolking met betrekking tot het verschijnsel
openluchtrecreatie.

Over hetzelfde onderwerp als in de voorgaande
verscheen ook een publlkatie van de Werkgroep Inrichting
Recreatieobjecten in de open lucht. (WIRO). In zijn derde
rapport houdt een studiegroep "behoefteprognoses" van
deze werkgroep zich bezig met de systematische
benadering van prognosemethodieken. Geconcludeerd
wordt dat met eenvoudige rekenschema's voor Nederland
een schatting gemaakt kan worden van de toekomstige
vraag naar vormen of objecten van openluchtrecreatie. In
hoeverre meer ingewikkelder methoden in de vorm van
modellen bruikbaar zijn, moet nog onderzocht worden. Er
is verder grote behoefte aan een goed opgezet landelijk
statistisch brononderzoek en aan onderzoek van de
recreatieobjecten en hun bezoekers.

Op grond van de analyse van het voorhanden zijnde
materiaal komt het rapport tot een aantal aanbevelingen
met betrekking tot onder meer de planning van
recreatieprojecten, de aard van de prognose, de
inventarisatie en het onderzoek. De brochure moet dan
ook tevens gezien worden als een belangrijke leidraad bij
de projectontwikkeling, met name daar waar het gaat om
de vervaardiging van prognoses in de voorstudies en
basisplannen.
De brochure is voor ƒ 5,60 verkrijgbaar bij de
Staatsdrukkerij te Den Haag.

Het januarinummer 1972 van het tijdschrift
Gewasbescherming (Mededelingenblad van de
Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging in
samenwerking met de Coördinatiecommissie
Onkruidbestrijding TNO) is gewijd aan de Nederlandse
namen van planteziekten bij gekweekte houtgewassen. In
dit tijdschrift wordt een nieuwe lijst van deze namen
gepubliceerd, die officieel erkend is. Door consequent de
officiële namen te hanteren kan veel verwarring worden
voorkomen. Het tijdschrift Is verkrijgbaar bij het PUDOC,
postbus 4, Wageningen (tel. 08370-19146).
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openluchtrecreatie

Het rapport is kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat
van de WIRO, Menno van Coehoornsingel 16, Zwolle.

