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Duinherstel versus duinhagedis

De beschermde status van veel
diersoorten begint eindelijk zijn
vruchten af te werpen. In de media
worden we steeds vaker
geconfronteerd met project-
ontwikkelaars die geremd worden in
het volbouwen van (natuurlijk) gebied.
Natuurbescherming wordt eindelijk
serieus genomen en uitgevoerd. Toch
heerst er niet alleen euforie. De
volgende alarmerende brief komt van
een waarnemer in het duingebied
Berkheide.

"Ik heb jarenlang met plezier mijn
traject gelopen, maar heb nu besloten
te stoppen met de tellingen. Ik kan het
enthousiasme niet meer opbrengen.
Als je ziet wat er in Berkheide gebeurt:
500.000 vierkante meter duin wordt
afgeplagd en vervolgens gedumpt in
een diep kanaal. Over al die
zandhagedissen, salamanders,
padden, rugstreeppadden, groene en
bruine kikkers hoor je helemaal niets
terwijl er in Noordwijk de bouw van
een nieuw hotel niet doorgaat omdat

er een paar zandhagedissen zitten."

Deze noodkreet staat natuurlijk niet
op zichzelf. We krijgen vaker
berichten over te grootschalig
uitgevoerde beheersmaatregelen. Vaak
is het al te laat om nog bezwaar te
maken. Het is dus zaak vroegtijdig
contact op te nemen met de
terreinbeheerder, zodat de belangen
van de reptielen en amfibieën ook
meegenomen kunnen worden in de
planvorming. Want ook de
natuurbeheerder is verplicht
rekening te houden met de
beschermde diersoorten in zijn
gebied. En ook de natuurbeheerder
moet gewoon een ontheffing van de
natuurbeschermingswet aanvragen
voor ingrepen die nadelig zijn voor
deze soorten.

Gelukkig hebben we deze waarnemer
kunnen overhalen om toch nog even
door te gaan met het monitoren, om
zo een oogje in het zeil te houden.
Waarvoor onze dank en waardering!

Duo-coördinator in Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft sinds kort een duo
als regiocoördinator. Hoewel Frans
Hagendoorn nog steeds coördinator is
en aanspreekpunt als het gaat om
hagedissen-monitoring in de Zuid-
Hollandse duinen, is hij om
gezondheidsredenen gedwongen om
een stapje terug te doen. Om toch alle
monitoorders van dienst te kunnen

zijn heeft Conn Barret aangegeven
voor de praktische begeleiding garant
te willen staan. Met andere woorden:
de papierwinkel loopt nog steeds via
Frans, maar voor veldbezoeken en
dergelijke moet je bij Conn zijn. De
adressen van Conn en Frans staan in
het colofon van deze nieuwsbrief.


