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Meeussen

De Vlinderstichting bezegelt

samenwerking met de

GegevensautoriteitNatuur

Tijdens een feestelijke bijeen-

komst op 16 september

heeft De Vlinderstichting,

samen met de negen andere

ParticuliereGegevensbeherende

Organisaties (pgo's), de samen-

werkingsovereenkomst met

de Gegevensautoriteit Natuur

(Stichting GaN) getekend in aan-

wezigheid van minister Verburg

van LNV.

Met deze ondertekening is een

traject van vier jaar voorberei-

ding en samen ontwikkelen van

de GaN, de NationaleDatabank

Flora & Fauna (NDFF) en het ver-

nieuwdeNatuurloket succes-

vol afgerond. Voor het eerst in

de geschiedenis zitten gege-

vens over planten en dieren van

alle pgo's, aangevuld met gege-

vens van andereorganisaties die

gegevens verzamelen,in één

grote databank. Deze databank

is daarmee de meest complete

en actuele bron van natuurgege-

vens. Via Het Natuurloket kunnen

maatschappelijke partijen, zoals

projectontwikkelaars, gemeen-

ten enbouwbedrijven maar

zeker ook de natuurbeheerders,

een abonnementnemen op de

NDFF of incidenteel natuurge-

gevens aanvragen. De kwaliteit

van de gegevens in de databank

wordt gewaarborgd door de

Gegevensautoriteit in persoon,

prof. Jan van Groenendael.

De Vlinderstichting heeft de

overeenkomst ondertekend

omdat de samenwerking een

heel belangrijke stap is op weg

naar beter en breder gebruik

van de kennis over verspreiding

en trends van vlinders en libel-

len in ons land. Dat is van groot

belang. Nog altijd worden ingre-

pen gepleegd die direct of indi-

rect onnodigeschade toebren-

gen aan vlinders en libellen. Nu

in principe iedereen gebruikkan

maken van de databank, kan

niemandzich meer verschui-

len achter het argumentdat niet

bekend was dat een zeldzame

ofbedreigde soort voorkomt in

een gebied waar een ingreep

wordt gepland of uitgevoerd.

Dat zoiets in de praktijk niet van

vandaag op morgen geregeld

is, mag duidelijk zijn. Diverse

partijen, zoals de Commissie

MilieuEffectRapportage, zul-

len toezien dat de gegevens

gebruikt gaan worden.

Kom naar de Landelijke dag 2011

Tien voor 12 - Actie voor vlinders

Als u zin hebt in interessante lezingen met mooie foto's en een

vleugje humor, als u unieke films wilt zien over vlinders en libellen

ofals u gewoon behoefte hebt om andere natuurliefhebberste

ontmoeten bent u weer van harte welkom op de Landelijke Dag

van De Vlinderstichting, zaterdag 5 maart 2011. U kunt ook rond-

kijken bij allerleikraampjes, met informatie, boeken en kunst.

Het ochtenddeel staat in het teken van het actieplan Tien voor

12! Zeker twaalf dagvlindersoorten staan op het punt uit ons land

te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan gedaan worden. Het is

nog net geen vijf, maar wel: Tien voor 12! De Vlinderstichting wil

ervoor zorgen dat binnen tien jaar voor de 12 meest bedreigde

soorten minstens tien duurzamepopulaties worden veiliggesteld.

Het definitieve programmavan de Landelijke Dag is binnenkort

te vinden op www.vlinderstichting.nl.

Zaterdag 5 maart 10-16 uur

De Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen

Toegang: € 8,- inclusief koffie en thee.

Lunch: € 7,50; lunch uiterlijk 25 februari 2011 doorgeven.

Aanmetdenvia de aanmeldingskaart in dit blad.

Informatie: info@vlinderstichting.nl

Ondertekening door Theo Verstrael.

In het vorige nummer van Vlinders

besteedden wij aandacht aan het

vijfentwintigjarig bestaan van dit

blad. Daarbij werd gesproken over

de 'onsterfelijke' Jeroen Meeussen,

die al vanaf de start bij Vlinders was

betrokken. De redactie was dan

ook hogelijk verbaasd, toen Jeroen

kort daarna zijn afscheid aankon-

digde. Een promotie en de daarmee

gepaard gaande verplaatsing van

zijn werkkring naar Brussel noop-

ten Jeroen tot deze ingrijpende stap.

Het vertrek van Jeroen en het vijfentwintigjarig bestaan waren voor

de redactie aanleiding voor een gezelligetentje, waarbij Jeroen uitge-

breid gefêteerd werd. De fraaie fles wijn, die Jeroen naast een mooie

Papillioverrekijker eneen reisgids voor Brussel kreeg overhandigd, kon

duidelijk zijn goedkeuring wegdragen.Jeroen, bedankt!

Minister Verburg met vlinderkastje.
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