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Nieuwsflits

●  Poster meeuwenoverlast. Foto: 
Miranda Zutt-van der Made.

over actuele ontwikkelingen in de 
natuur in Nederland op Natuurbe-
richt.nl. Op 26 november 2015 is 
Natuurbericht.nl overgegaan naar 
Naturetoday.com. Nature Today 
heeft net als Natuurbericht het 
doel de samenleving te informeren 
over actuele gebeurtenissen in de 
natuur door gebruik te maken van:
Resultaten uit bestaande ecologi-
sche monitoringprogramma’s;
Aanwezige ecologische kennis bij 
natuurorganisaties en kennisinstel-
lingen;
Nieuwe programma’s en ICT-
technologieën voor analyse, voor-
spelling en (live) visualisatie van 
gebeurtenissen in de natuur. 

De visie van Nature Today is:  
Door het publiek en specifieke 
doelgroepen continu en actief te 
informeren over actuele ontwik-
kelingen in de natuur wordt de 
verbondenheid met kennis over 
en waardering voor de natuur 
versterkt en is men meer gemoti-
veerd om actief bij te dragen aan 
monitoring, beheer en behoud van 
natuur. Lees verder www.nature-
today.com

Faunabescherming en 
Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
voorkomen vernietigen van 
meeuwennesten
In 2015 vernietigde de Amster-
damse rechtbank de ontheffing, 
die het ministerie van Economi-
sche Zaken had afgegeven om 
in het kader van ‘onderzoek’ de 
nesten van de zilvermeeuw, kleine 
mantelmeeuw en stormmeeuw 
in Alkmaar, Leiden en Haarlem 
te vernietigen. Omdat ’overlast’ 
juridisch geen grond kan zijn om 
beschermde vogels van hun eieren 
te beroven, hadden de gemeenten 
bedacht dat het misschien wel 
mogelijk zou kunnen zijn onder het 
mom van ‘onderzoek’. Daar trapte 
de rechtbank gelukkig niet in en in 
2015 werden de meeuwen in Alk-
maar, Haarlem en Leiden dus met 
rust gelaten. De drie gemeenten en 
het ministerie van EZ lieten het er 
niet bij zitten.
Op 31 maart 2016 werd bij de 
Raad van State het verzoek van de 
drie gemeenten behandeld, om de 
uitspraak van de rechtbank voorlo-
pig ongeldig te verklaren. Zij kregen 
nul op het rekest. 
Op 14 april 2016 was de ’echte’ 

zitting bij de Raad van State, 
waarbij beoordeeld zou worden 
of de uitspraak van de rechtbank 
terecht was. Omdat de uitspraak 
echter minimaal 6 weken op zich 
laat wachten, zijn de nesten dit jaar 
veilig. Het broedseizoen is namelijk 
al voorbij als de uitspraak van de 
Raad van State wordt gepubli-
ceerd. En volgend jaar? Vanaf 1 
januari 2017 zal de nieuwe Wet 
natuurbescherming van kracht zijn. 
Met nieuwe regels en voorschrif-
ten. Ongetwijfeld zullen de drie 
gemeenten het dan weer proberen 
en even zeker zal dat dan weer ju-
ridisch worden aangevochten. Een 
gunstige uitspraak van de Raad 
van State in 2016 kan daarbij een 
belangrijke steun zijn.

Jaar van de Kievit
In de laatste week van april teis-
terde een koude luchtstroom vanaf 
het noordelijke poolgebied ons 
land. Hagel, centimeters sneeuw in 
delen van het land, flinke wind-
vlagen en een felle zon volgden 
elkaar op. Ondertussen kwamen er 
precies in die periode veel legsels 
van kieviten uit. Onderzoekers en 
vrijwilligers die in het Jaar van de 
Kievit de overleving van de kuikens 
volgden, hielden hun hart vast. 
Jonge kieviten zijn in hun eerste 
dagen namelijk kwetsbaar. Ze 
moeten op eigen kracht voldoende 
insecten vinden om te overleven. 
Die zijn schaars te vinden bij kou 
en veel regen. Gelukkig zagen veel 
onderzoekers zoals Wim Tijsen in 
Oterleek en Wieringen in die peri-
ode veel kieviten met kuikens. En 
begin mei kroop de temperatuur 
omhoog naar aangename waar-
den! Hoe het echt is afgelopen met 
het broedsucces van de kievit zul-
len we snel weten als de gegevens 
zijn uitgewerkt (bron: SOVON en 
Boerenlandvogelnieuws uit Noord-
Holland). 

Van Natuurbericht tot Nature 
Today
Sinds 2008 publiceren biologen 
van natuurorganisaties en kennisin-
stellingen dagelijks twee berichten 

●  Kievitpul. Foto: Mattias Hofstede.


