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Voorblad
Nummer 3 is voor veel mensen al een vakantienummer. Naast vakinhoudelijke informatie
staan in dit nummer dan ook een aantal zeer
lezenswaardige artikelen met achtergronden en
zelfs toeristische informatie.

Een heerlijk nummer om eens lekker rustig
door te lezen en daarna zelf de natuur in te
trekken.
U zult dit seizoen weer niet de enige zijn.

Uitgelicht
De afvalbranche wil eigenlijk af van de kwalificatie afval. Technisch gezien kan er steeds meer
gerecycled worden of wordt er energie uit afval
gewonnen. Ook op het gebied van de terugwinning is er steeds meer mogelijk. De vraag die
steeds vaker gesteld wordt is of een stof nu een
afvalstof, grondstof of bijproduct is. Een moeilijke materie voor de consument, het bedrijfsleven, de beleidsmakers en de handhavers.
Annemiek Tubbing dook dieper in de regelgeving
en zet een aantal zaken op een rij.

Uiteraard weer een bijdrage uit de serie “Boa
zijn is een vak”. Dit keer ging Noor Evertsen
op bezoek bij het Nationaal Team Natuur van
de NVWA. Zij reed mee met Willem Rook en
kreeg genoeg wild te zien, in rijtjeshuizen en
achtertuinen.
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