
In ’t kort

NL in Beeld: heel Nederlandop

de foto

Regelmatig fotograferen

Je kunt die veranderingenvast-

leggen door het landschap met

enige regelmaat te fotograferen.

Streetviewfotografeert op grote

schaal, maar die opnamen betref-

fen niet het landschap, maar de

zijkant van verharde wegen. Voor

kleinere gebieden heeft men

meermalen foto's over een lan-

gere periode gemaakt. Als je die

foto's ziet, dringt pas goed tot

je door hoe snel die veranderin-

gen zich voltrekken. Die veran-

deringen hebben grote invloed

op het voorkomen van planten

en dieren.

Elk kilometerhok op de foto

Daarom heeft de stichting

Saxifraga (www.saxifraga.nl)
besloten om het project NL in

Beeld te starten. De bedoeling

is om van elk kilometerhok in

Nederland drie foto's te maken

volgens een gestandaardiseerde

methode. Deze verzameling
foto's zal het mogelijk maken

om kwantitatief vast te stellen

hoe het Nederlandse landschap

er nu uit ziet. Als zo'n project

over tien of twintig jaar wordt

herhaald, is de ontwikkeling

van de veranderingen in prin-

cipe eenvoudig te analyseren.

SOVON en De Vlinderstichting.
willen op ditpunt samenwer-

ken met Saxifraga, zodat het

gezamenlijke materiaal voor

een analyse van het landschap

voor een eventuele volgende

verspreidingsatlas kan worden

gebruikt. Alle foto's worden ove-

rigens op een website geplaatst

en zijn voor iedereen toeganke-

lijk en vrij te gebruiken.

Hulp gewenst van fotografen

Het gaat hier om een groot pro-

ject, datalleen met de hulp

van veel fotografen uitvoer-

baar is. Wij gaan ervan uit, dat

het mogelijk moet zijn om enke-

le honderden fotografen in

Nederlandte enthousiasmeren

om mee te doen aan dit project.

In dat geval zal na verloop van

enkele jaren het project uitge-

voerd zijn.

Ook compactcamera is prima

Iedereen die een camera kan

hanteren, kan aan dit project

meedoen. We hebben een pro-

tocol opgesteld en er zijn digita-
le topografische kaarten van 1 :

25.000 beschikbaar. Als jeje uit-

gedaagd voelt om aan ditbaan-

brekende project mee te doen,

kun je een mailtje sturen naar

saxifraga@planet.nl.

Jan van derStraaten,I,

Stichting Saxifraga

Poppen gezocht

De heer Stolk heeft na ruim vijf-

tig vlinder-en rupsenjaren geen

leeftijd meer om het veld in te

gaan.Toch wil hij in 2011 graag

poppen van de pauwoogpijl-

staart (Smerinthus ocellatus)

opkweken. Maar: "niet voor

opzetten, dat heb ik nooit

gedaan!", aldus de heer Stolk.

Wie hem kan helpen aan wat

poppen van deze fraaie nacht-

vlinder, kan contact opnemen

met Joh. H. Stolk, leplaan 5,6744

EK Lunteren, tel. 0318484952.

Met dank!

Jan

van

der

Straaten

De laatste decennia is er erg veel

veranderd in het Nederlandse

landschap en de volgende

decennia zal dat proces zich

nog sneller voltrekken. Er wor-

den wegen aangelegd,Vinex-wij-

ken gebouwd en het gras wordt

steeds vroeger gemaaid, terwijl

veel koeien meer in de stal dan

in de wei verblijven. Een deel van

die veranderingenkun je door

vergelijking van topografische

kaarten en door statistieken vast-

stellen. Maar een belangrijk deel

van die veranderingen krijg je zo

niet helder.
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