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Stem op De Vlinderstichting!

U kunt ons extra steunen door

een aanbeveling te schrijven. Zo

kan iedereen lezen waarom De

Vlinderstichting in aanmerking

moet komen voor deGrote Gift

en maken we nog meer kans!

Het doel van het 3M Fonds is het

stimuleren van initiatieven en

ondersteunen van niet-commer-

ciële organisaties dieeen posi-

tieve bijdrage leveren aan de

Nederlandse samenleving. De

Grote Gift bestaat uit een een-

malige gift van € 50.000 aan een

organisatie in Nederland.

U kunt uw stem uitbrengen op

www.3M.nl. Aan de rechterkant

van depagina vindt u een link

naar het 3M Fonds.

September: Groene Maand

Beleef Buiten! Met ditmotto

vraagt de Groene Maand in sep-

tember 2010 op een brede

manier aandacht voor de natuur.

De biodiversiteit gaat wereldwijd

in rap tempo verloren. Daarom

laten we tijdens de Groene

Maand graag zien hoe divers

en belangrijk de Nederlandse

natuur is. Want zonderbiodiver-

siteit is er geen leven!

Zin in een actieve nazomer?

De Groene Maand is een cam-

pagne van een grootaantal

natuur- en milieuorganisaties

die u uitnodigen de natuur in te

trekken. In september worden er

honderden activiteiten door heel

Nederland georganiseerd.Vaak

georganiseerd door vrijwilligers,

kleinschalig en uniek.Kijk op de

activiteitenzoeker op www.groe-

nemaand.nlvoor activiteiten bij

u in de buurt.

Insectenweekend Netersel (Br)

In het weekeinde van vrijdag

20 t/m zondag 22 augustus

2010 houdt de Landelijke

Insectenwerkgroep (UW) van de

KNNV haar zomerkamp in kam-

peerboerderij De Tureluur te

Netersel. "De Tureluur"ligt ten

zuidoosten van Tilburg, tussen

Hilvarenbeek en Reusel vlakbij

de Belgische grens. Dit voorjaar

zijn we op dezelfde plek geweest

en we hopen nu insecten te kun-

nen vangen en waarnemen die

in het voorjaar nog niet actief

waren.

Vrijdagavond om 20.00 uur

wordt het weekeinde geopend

met een (digitale) dialezing en is

er verder gelegenheid ervarin-

gen uit te wisselen en/ofkennis

met elkaar te maken.

Op zaterdag en zondag wor-

den omliggendegebieden

bezocht, zoals de Neterselsche

Heide, het Beleven en het Dal

van de Reusel, het Landgoed

De Utrecht, het Dal van de

Grote Beerze, de Beemden en

Beersbroek, de Catierheide en

deLandschotse Heide.Op zater-

dagavondkunnen de vangsten

en foto's van die dag gedetermi-

neerd en bekeken worden. Het

weekeinde eindigt op zondag

15.00 uur.

De kosten voor het weekend

bedragen€ 33,=. In deze kosten

zijn inbegrepen: 2 overnachtin-

gen, 2x ontbijt, avondeten zater-

dag, koffie en thee. Ook niet

leden van de LIW mogen een

keer deelnemenzonder verplich-

ting lid te worden.

Voor nadere informatieen/of

opgave kunt u terecht bij:

Arjan van der Veen: liw@knnv.nl,

tel. 0320-246631 of

Koos van Brakel: tel. 0348-417032

Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag, de dag dat

de samenleving met antwoor-

den komt, vindt ditjaar op 7 sep-

temberalweer voor de 12e keer

plaats. Op die dag krijgt het kabi-

net de antwoordenvanuit

de samenleving om tot een

duurzamere samenleving te

komen.

Dit jaar neemt demissionair

minister Verburg (LNV) het duur-

zame koffertje, met daarin een

analyse van alle ingediende ini-

tiatieven in ontvangst. In deze

analyse staat o.a. hoe de

overheid een rol kan spelen bij

het creëren van de juiste voor-

waarden voor duurzaam

initiatief.

Daarnaast onderscheidt demissi-

onair minister Huizinga (VROM)

een aantal individuen die

zich al jaren inzetten voor een

duurzameresamenleving met

de enige duurzameonderschei-

ding in Nederland:het duurza-

me lintje.

Kijk op www.duurzamedinsdag.

nl voor meer informatie.

Veehouderij wordt langzaam

duurzamer

De Nederlandse veehouderij

is deafgelopen tien jaar duur-

zamer geworden. Het tempo

van deze ontwikkeling is ech-

ter traag. De vooruitgang is

grotendeels het gevolg van

Europese en nationale regels.

Veranderende vraag uit de markt

droeg ook bescheiden bij. Dat

blijkt uit de studie 'Op weg naar

een duurzame veehouderij; ont-

wikkelingen tussen 2000 en

2010’ van het Planbureau voor

de Leefomgeving (PBL).

In 2001 presenteerde de com-

missie-Wijffels het rapport

'Toekomst voor de veehouderij'.

Deze commissiepleitte voor

'herontwerp' van de veehou-

derij. Sindsdien heeft de vee-

houderij zich in duurzame rich-

ting ontwikkeld. Van een 'her-

ontwerp' is echter geenspra-

ke. Wel heeft minister Verburg

(LNV) deambities van het kabi-

net op hetgebied van duurza-

me veehouderij in 2008 gefor-

muleerd in de Toekomstvisie

op de veehouderij en in 2009 -

samen met betrokken actoren -

de Uitvoeringsagenda duurza-

me veehouderij uitgebracht. Het

PBL stelt vast dat ditbeleid nog

onvoldoende duidelijkheid biedt

over doelen en tijdspad.

Het dierenwelzijn is het afgelo-

pen decennium verbeterd. Dit is

vooral te danken aan regels, die

bijvoorbeeld hebben gezorgd

voor meer leefruimte voor die-

ren. De toegenomen vraag naar

scharreleieren heeft het aantal

legbatterijen sterk teruggedron-

gen. Er blijven echter tal van

problemen op dit gebied.Veel

dierenworden ingeperkt in het

vertonen van natuurlijk gedrag.

Het transport van varkens over

lange afstanden nam niet af. De

import van vleeskalveren en het

daarmee gepaard gaande ver-

voer nam zelfs sterk toe.

Anders dan de toegenomen

aandacht voor dierziekten doet

vermoeden, is de gezondheid

van het Nederlandse vee in

het algemeen verbeterd. Meer

mogelijkhedenvoor vaccina-

tie bieden perspectief op beper-

king van het aantal ruimingen.

Boeren passen echter op even

grote schaal antibiotica toe als

tien jaar geleden. Dit kan ertoe

leiden dat resistente bacteriën

de voedselketen binnenkomen,

De Vlinderstichting heeft zich

aangemeld voor deGrote Gift

van het 3M Fonds. U kunt ons

helpen om een bedrag van

€ 50.000 in de wacht te slepen

door op De Vlinderstichting te

stemmen op de website van de

Grote Gift.

De Vlinderstichting wil het geld

besteden aan een beheeradvi-

seur, die ter plekke advies gaat

uitbrengen over vlinder- en libel-

lenvriendelijke maatregelen. Ons

projectvoorstel is te zien op de

website van deGrote Gift.
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waardoor de gezondheid van

mensen in gevaar kan komen.

De hoeveelhedenstikstof en

fosfaat die door de landbouw

in het milieu belanden zijn het

afgelopen decennium aan-

zienlijk gedaald, dankzij scher-

pe normen. Ook de uitstoot van

de broeikasgassen lachgas en

methaan is teruggedrongen, zij

het beperkt.

Nederlandersconsumeren

momenteelevenveel vlees als

tien jaar geleden. Ze eten zeven-

tig procent meer eiwitten dan

nodig is voor een gezond dieet.

Consumenten weten weinig tot

niets van de milieuproblemen

die het gevolg zijn van vleespro-

ductie. Ze voelen zich meest-

al niet persoonlijk verantwoor-

delijk voor milieu en dierenwel-

zijn. De verkoop van biologisch

vlees, zuivel en eieren is het afge-

lopen decennium gestaag toe-

genomen. Het marktaandeel

blijft vooralsnog beperkt door

het groteprijsverschil. Een tus-

sensegment datbestaat uit niet

strikt biologische, maar toch

duurzame producten, biedt

groeimogelijkheden.

Hoofdcondusies VN-

klimaatpanel over gevolgen

klimaatveranderingovereind

Het Planbureau voor de

Leefomgeving (PBL) heeft geen

foutengevonden die de hoofd-

conclusies van het wetenschap-

pelijke VN-klimaatpanel IPCC uit

2007 over de mogelijke toekom-

stige regionale gevolgen van kli-

maatverandering ondergraven.

Het rapport van het IPCC toont

overtuigend aan dat die gevol-

genal op veel plaatsen in de

wereld zichtbaar zijn en ernsti-

ger zullenworden als deaarde

verderopwarmt. Wel is deonder-

bouwing van conclusies in som-

mige gevallen onvoldoende hel-

der.

Het planbureau constateert ver-

der dat in de samenvattende

conclusies de nadruk ligt op de

belangrijkste negatieve gevol-

gen van klimaatverandering. Het

PBL adviseert om deze benade-

ring in het volgende IPCC-rap-

port op twee manieren aan te

vullen; (1) met een rapportagein

de samenvatting over het volle-

dige spectrum van gevolgen, en

(2) met een analyse van 'worst

case' scenario's.

Om onduidelijkheden enonzorg-

vuldighedenzo veel mogelijk te

voorkomen moet het IPCC meer

gaaninvesteren in dekwaliteits-

controle.

Dat blijkt uit het rapport

'Evaluatie van een IPCC-klimaat-

rapport: analyse van conclusies

over de mogelijke regionale

gevolgen van klimaatverande-

ring'dat het Planbureau voor de

Leefomgeving vandaag heeft

gepubliceerd. Het PBL heeft deze

studie naar de betrouwbaar-

heid van de regionale hoofd-

stukken in het rapport van IPCC-

werkgroep II, dat gaat over de

gevolgen van, aanpassing aan

en kwetsbaarheid voor klimaat-

verandering, verricht op ver-

zoek van de minister van VROM.

De Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen

(KNAW) heeft toegezien op de

kwaliteit van het onderzoek.

Een mooierlandschap

Bijna 16,5 miljoen mensen

wonen, werken en recreëren in

Nederland op een oppervlakte

41.528 km 2
.

De laatste decennia

staat het landschap steeds meer

onder druk. Dat betekent dat we

de ruimte goed moeten verde-

len om alle functies die het land-

schap heeft goed te kunnen ver-

vullen. Ook betekent het dat we

zorgvuldig om moeten gaan met

nieuwe ontwikkelingen in het

landschap. Landschappen die

mooi zijn, willenwe mooi hou-

den. Iedereen, overheid, bedrijfs-

leven en burgers kan daaraan op

zijn eigen manier bijdragen.

De campagne Een mooier land-

schap, maak het mee nodigt

iedereen uit het landschap

mee te maken. Trek er op uit en

geniet van al het moois dat het

Nederlandse landschap te bie-

den heeft.Maar kijk ook eens of

u kunt meedoenen meedenken.

Want dat mooie landschap ont-

staat niet vanzelf. U heeft daar

invloed op. Het resultaat is een

mooi en gevarieerd landschap,

waarin mensen hun activiteiten

kunnen ontplooien. Én waarvan

ze kunnen blijven genieten.

Erzijn allerlei manieren om te

genieten van het landschap. U

kunt er op uitgaan te voet of op

de fiets of juist gaan luieren aan

een waterplas. Ook kunt u wer-

ken in het landschap en het op

die manier'mee maken'. U kunt

meer te weten komen over het

landschap door bijvoorbeeld

eens deel te nemen aan een

rondleiding.Ga eens met de

(klein)kinderen op pad en laat

hen zien hoe mooi Nederland

kan zijn. Kortom, er is genoeg te

doen en te beleven.

Kijk voor activiteitenop www.

mooierlandschap.nl.

Een mooierlandschap is

een campagnevan de

Landschapsmanifest, waarin De

Vlinderstichting participeert.
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