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Er komt een Europees verbod
op de invoer van en handel in
schadelijke exotische planten en
dieren. De Europese Commissie
gaat een lijst opstellen van dieren
en planten die een bedreiging
vormen voor de biodiversiteit.
Dat schrijft Staatssecretaris
Sharon Dijksma in een brief aan
de Tweede Kamer.
Invasieve exoten kunnen
schade aan de natuur doen
door bijvoorbeeld verdringing
van inheemse soorten. Bekende voorbeelden zijn Japanse
duizendknoop, grote waternavel en reuzenberenklauw.
Staatssecretaris Dijksma: „Wij
bestrijden al jaren exotische
planten en dieren die schade
veroorzaken, maar als ieder
EU-land dat anders aanpakt,
dan blijft het dweilen met de
kraan open.”
De Europese verordening is een
grote stap voorwaarts volgens
Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor

Landbouw en Milieu en mede
auteur van het boek Biological
Globalisation (www.biologicalglobalisation.nl): „Er wordt
nogal eens geklaagd dat de EU
zich met te veel zaken bemoeit.
Nou, bio-invasies zijn bij uitstek een verschijnsel dat je niet
nationaal maar internationaal
moet aanpakken.”
Volgens Van der Weijden is
voorzichtigheid geboden in de
omgang met exoten „Je kunt
de effecten lang niet altijd
voorspellen. Daarom moet je
het voorzorgbeginsel toepassen: geen import van een exoot
in geval van twijfel. Hoveniers
moeten extra alert zijn, want
zij kunnen niet alleen schade
lijden door invasieve exoten,
maar ook - bewust of onbewust - zelf bijdragen aan de
verspreiding en daar op worden
aangesproken. Denk dus aan je
imago, probeer weg te blijven
uit de verdachtenbank.”
De verordening moet op 1 januari 2015 ingaan.
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Europees verbod op handel in invasieve exoten

Hoveniersbedrijf Vaessen
geeft kijkje in de keuken
Het vijftigjarig bestaan van Herman Vaessen Tuin Boom Groen
in Maasbree werd zaterdag 12 april gevierd met een open dag.
Deze werd druk bezocht: ruim duizend belangstellenden namen
een kijkje op het bedrijf. Hier konden zij kennismaken met de
diverse disciplines en innovaties van Vaessen zoals het ontwerpen van tuinen in 3D. Daarnaast waren er klimdemonstraties en
toonde een kettingzaagkunstenaar zijn kunsten. Ook de nabijgelegen Groenrijkvestiging, die eveneens wordt gerund door de
familie Vaessen, had diverse jubileumacties. <

c o l u m n

Creatief ontwerpen
...is een nieuwe cursus die ik gevolgd heb bij Het
Ontwerp Instituut in Apeldoorn, en waarvan ik dacht
hem totaal niet nodig te hebben. Maar dat viel vies
tegen.
Ik had me opgegeven omdat ik benieuwd was
hoe een ex-theaterman, afgestudeerd als tuin- en
landschapsontwerper op Larenstein, die de filosofie
van de menselijke maat onderwijst, mij op een hoger
niveau kon brengen. Dat heb ik geweten. We werden
gedwongen met onze fantasie tot het uiterste te gaan.
Tjongejongejongejonge wat heb ik thuis bij het uitwerken van mijn opdrachten een hoop scheldwoorden gebruikt. Maar hij bracht mij tot mijn grenzen en
ver daar overheen.
De opdracht tijdens de cursus was om een tuinontwerp rond het Van Goghmuseum te maken. Uniek,
ludiek en met de identiteit van Vincent. Elke week
werd daar aandacht aan besteed. Daar het niet mijn
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dagelijks werk is museumpleinen te ontwerpen,
mocht ik voor de derde keer opnieuw beginnen.
Kill your darlings. ,,F……... Lafaille”, dacht ik. ,,Jullie
zijn veel te braaf”, zei Michel Lafaille.,,Denk in een
groter gebaar.” En: ,,Jullie werken niet.” Hij liet ons
bloed razend stromen. Maar dan gebeurt het wonder:
je komt op een hoger niveau met een beter ontwerp.
Soms moet je eerst naar de bodem van de put.
We hebben methodes geleerd om een goed ontwerp op te bouwen. We hebben ook geleerd hoe de
ogen van de klant te openen, zonder altijd en eeuwig
maar in hetzelfde stramien te vervallen van al die
standaardplaatjes waar de klant je mee opzadelt. We
zijn opgeleid om tot iets origineels te komen.
F……... Lafaille makes you wake up!!!!!!!!!!!
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