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In het artikel Vooruitblik naar
de Wet Natuur kijkt A. Tubbing voorzichtig vooruit naar
de toekomst van de natuurregelgeving. De bedoeling
is dat het wetsvoorstel Wet
Natuur in het voorjaar 2012 bij de Tweede Kamer
wordt ingediend.
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In de serie Nieuwe natuur
heeft Hans Peeters Willeskop
in het groene Hart bezocht.
Samen met boswachter
Harm Blom is hij het gebied
in geweest en hij heeft
geconstateerd dat er voldoende reden zijn om
het gebied eens nader te bekijken. Waarom hij dat
vindt leest u in zijn artikel.
Bij de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit en Dienst
Regelingen wordt hard
gewerkt aan een speciale
tool om de samewerking en
informatieuitwisseling
tussen alle partners in de
handhavingsketen op
het gebied van handel in
bedreigde planten en dieren
te verbeteren. Noor Evertsen is voor ons op pad
gegaan om er achter te komen wat dit allemaal
precies inhoudt.
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De redactie plaatst in eerste
instantie foto’s van leden en
daarnaast foto’s waarvoor
rechten betaald zijn of die
rechtenvrij zijn. Mocht er
onverhoopt toch een foto
geplaatst zijn waarvoor geen
toestemming is verleend dan
verzoekt de redactie u contact op
de nemen met het secretariaat
van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.
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Voorblad
Het gezegde 'In mei leggen alle vogels een ei' kan
formeel de prullenbak in. Onderzoekers hebben een
model ontwikkeld dat voor vijfendertig broedvogelsoorten laat zien wanneer ze hun eerste ei leggen.
Veel vogelsoorten zullen in deze periode hun eieren
leggen of hebben al jongen.
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