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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
 
Ameland-----Booreiland??????  ..........NEE!!!! 
 
 

-------------- 
 
De natuur op de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg is ernstig in gevaar.  
Behalve uit Nederland (cementfabrieken) komt het gevaar nu ook uit België.  
Op de heuvelflanken waar de olieraffinaderij bij Ternaaien gepland is,  
groeien wel twintig soorten orchideeën en vele andere zeldzame krijtplanten.  
Als de raffinaderij wordt aangelegd, zullen flora en fauna onherstelbaar 
worden beschadigd............. 

(Ned.Heidemij) 
 
 

-------------- 
 

De Kleine Barneveldse Beek is niet meer. Deze beek wordt gekanaliseerd door  
het waterschap Barneveldse Beek. Deze kanalisatie is blijkbaar een soort  
prestigezaak, want alleen van één huis loopt het erf soms onder water, iets  
wat de bewoner helemaal niet erg vindt. 
Verder liep de beek door een prachtig natuurgebied, dat nu zwaar beschadigd  
wordt. Volgens art.46 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet de  
aanvraag voor de vergunning, die nodig is voor het kanaliseren en kappen van de  
bomen, openbaar worden gemaakt voor het verlenen ervan en moet men in de  
gelegenheid gesteld worden bezwaren in te dienen. Echter tegelijk met de  
bekendmaking van de aanvraag tot kappen werd in de Barneveldse Courant een  
foto afgedrukt waarop te zien was, dat de desbetreffende bomen reeds geveld  
waren!!!! In feite wordt hier dus de wet overtreden. 
De burgemeester van Barneveld hierover: "Het valt wel mee......" 

(Parool) 
 
 

-------------- 
 

Overigens heeft het college van BenW van Barneveld eigenaardige opvattingen.  
In het bovengenoemde gebied staan honderden bomen. Er zou een vergunning  
verleend worden "voor het rooien van enige bomen......." 

(Parool) 
 
 

-------------- 
 

Ondanks de protesten is de jacht op jonge zeehondjes in Canada toch weer  
begonnen. Aan de jacht wordt deel genomen door twee vloten een Canadese  
van 7 schepen en een Noorse van 11 schepen, die elk 60.000 jonge zeehondjes  
mogen vermoorden....... 

(AD) 
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In Frankrijk wordt elk jachtseizoen door de te grote jachtdruk bijna de  
gehele vogelstand uitgeroeid. Daarom kijkt men uit naar import van  
jachtwild uit nog niet leeggeschoten landen. Zo worden er in Noord-Frankrijk  
jaarlijks naar schatting meer dan 80.000 stuks waterwild uit Nederland  
geïmporteerd. Het zijn meest trekvogels, zoals pijlstaarten, smienten,  
talingen en wilde ganzen, die gevangen worden. 
De Fransen kopen deze vogels bij malafide kooikers. De vogels worden  
dicht opeengepakt verzonden naar Frankrijk. Op de plaats van bestemming  
krijgen de half bedwelmde vogels vaak een shockbehandeling door er water  
overheen te gieten, waardoor zij in paniek opvliegen. De "jagers" staan  
dan op enkele meters afstand en knallen de vogels één voor één neer....  
De Jachtraad, adviesorgaan van de regering, wijst erop, dat de export naar  
Frankrijk gaat onder het mom van "herbevolking van de jachtvelden".  
Het hoeft geen betoog, dat herbevolking van jachtvelden met trekwild  
een absolute onmogelijkheid is. De Jachtraad is van oordeel, dat een land  
wat het levend vangen van trekwild toestaat, ook de verantwoordelijkheid  
moet aanvaarden voor hetgeen er met het wild gebeurt, hoewel de dienst  
Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw van mening is, dat de Fransen 
de import moeten verbieden.........    (De Telegraaf) 
Het uitvoerverbod van jachtwild zal toch serieus in overweging genomen  
moeten worden, omdat het waarschijnlijk gemakkelijker zal zijn, om hier  
de uitvoer van jachtwild te verbieden, dan Frankrijk de invoer er van  
te verbieden. 
 

Samengesteld door L. van Duyn 
 
 

-------------- 
 
 
 

Aan het eind van deze "Strandloper" vindt u weer het 
aankomstdataformulier. 
Hoewel de eerste gasten er al zijn, moet het via uw 
aantekeningenboekje toch wel mogelijk zijn de soorten  
in te vullen. 
Ook als u niet alle soorten heeft ingevuld kan uw  
formulier veel waarde hebben. 
Graag geheel of gedeeltelijk ingevuld sturen of  
afgeven aan: 

D. Passchier 
Egmonderstraat 45  
NOORDWIJK-BINNEN 

 
Gaarne voor 1 juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




