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Abel Spanninga van Rijkswaterstaat NoordNederland voor de serie Boa zijn is een vak.

Voorblad
Foto van Team Luchtsurveillance Rijkswaterstaat Noord-Nederland van de morfologie
van en rondom Terschelling. Rijkswaterstaat
zet zich al vele jaren in voor de handhaving
van het waddensysteem. Dat gaat veel verder
dan de zorg voor een veilige scheepvaart en

bereikbaarheid van de eilanden. Ze meten,
analyseren en voorspellen de veranderingen
in het Waddengebied. Zo kunnen ze ons land
tegen de zee beschermen, zonder de natuur
te verstoren. Dat ze daar best trots op zijn
blijkt uit het gesprek dat Dick Nijhof had met

Uitgelicht
Uiteraard ook in dit nummer weer aandacht voor
der Wet natuurbescherming. Bij de bespreking
van de wet is Henri Madern inmiddels aangekomen bij het bestuursrecht. Gerrit Hobbelink
belicht de wet vanuit de praktijk en constateert
dat de regelgeving een doortastende aanpak
belemmert
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