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Geachte leden van het College, en leden van de Staten, 

Op 1 juli is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. 

Tot die dag golden de regels van de Flora en Faunawet. 
Onder de Flora en Faunawet waren alle orchideeën beschermd. 
Er golden duidelijke regels bij overtredingen. 

Op 17 juni jl. zijn onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer aan de Kanaaldijk in Hollandsche 
Rading enige tiental orchideeën vernield door ze plat te maaien. Een en ander is beschreven in het 
bijgevoegde krantenartikel van de betrouwbare journalist dhr. Rob Klaasen. 

Staatsbosbeheer zegt de zaak te betreuren en en het toezicht te verscherpen. 
Toezicht van wie? 
De excuses van Staatsbosbeheer zijn ongeldig daar waar dat het beheer betreft. 
Zij hebben namelijk het land in beheer. Daarom bedoelen zij eigenlijk te ze ggen dat zij niet competent 
zijn voor deze hun opgelegde taak. Maar dat komt bij deze organisatie wel vaker voor. 

lk verzoek u te handhaven, proces-verbaal op te maken en hen de boete op te leggen die burgers, niet 
zelden door toedoen van Staatsbosbeheer, ook krijgen opgelegd. 

In afwachting van uw antwoord, 

namens de Vereniging Onathankelijke Natuur Informatie, 
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Amerikaanse hamburger
met gehakken tri en friet

of
Duo van romilutarsfilet en koolvis 

met bicslooksous 
of 

Gevulde paprika 
mer Him en kc,d 

Maandmenu Juli: TAPAS ME 
www.naastdeburen.nl  

Groenektuutewc5168, Grootekan 

"Wat schaft de 
Biefstuk v.d. grill 

met pepersaus 
of 

Portttgese sardines 
nirt reezout en citroen 

of 
Champignonragout 

met rijst en groenten 

Orchideeën per ongeluk gemaaid 
Va/j610J-

Dat was vrijdag 17 juni schrikken voor Barbara van Heerdt. Plotseling zag zij dat op het

perceel naast haar wel erg grondig werd gemaaid. Niet alleen het gras, maar ook
alle bloemen en planten werden in de maaibeurt meegenomen. 

door Rob Klaasen 

Juist op dit perceel is sedert en-
kele jaren door zorgvuldig beheer 
van Staatsbosbeheer, de zeer zeld-
zame en beschermde 'gevlekte 
rietorchis' in grote getale aanwe-
zig. Barbara: 'Toen ik de maaier 
zo aan het werk zag, heb ik on-
mi ddel lijk geprobeerd Staats-
bosbeheer te bereiken. Ik kreeg 
helaas nergens gehoor. Het was 
vrijdagmiddag drie uur. Kennel ijk

was iedereen al met weekendver-
lof. Aan het einde van de middag 
was het kwaad al volledig ge-
schied en lagen alle orchideeën er 

Na grondige inspectie van het 
perceel kon maandagmiddag nog 
zegge en schrijve één orchidee 
worden gevonden. Een exernplaa 
dat plat op de grond lag en zich zo 
aan het maairegime had kunnen 
onttrekken.

Staatsbosbeheer 
We spraken met de boswachter van 
Staatsbosbeheer Bert van Dijk: 
'Het is een treurige gang van za-
ken. Het is gebeurd. We moeten 
hier onze les van leren. We gaan 
vanaf nu zorgvuldig kaarten ma-
ken van de percelen waar wel en 
waar niet mag worden gemaaid. 
Ook zullen we ons toezicht nog 
verder verscherpen. We moeten

Barbara van Heerdi b ij de ene 
orchidee die de maaibeurt heeft 
overleefd.
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Orchideeën (paars) in voile pracht fia de maaibeurt van vorig jaw: Ze waren toen zorgvuldig gespaard

voorkomen dat dit ooit nog een 
keer voorkomt. Dit is voor iedere 
beheerder een nachtmerrie'. Op de 
vraag wat dit betekent voor de or-
chidean zegt hij: 'De orchideedn 
zullen volgend jaar wel weer te-
rugkomen. De planten zijn er nog. 
Maar ze zullen wel een terugslag 
ondervinden. lets wat je met jaren-
lang zorgvuldig beheer hebt opge-
bouwd, krijg je niet zo maar weer 
terug. Allemaal heel ellendig en 
niet nodig'.
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