Nieuwsbrief06 fotowedstrijd, smienten en meer
Beste mensen,
het voorjaar is soort van aangebroken. Afgelopen week paste de winterfoto wedstrijd nog prima
bij het beeld van natte sneeuw en koude.
Planten en dieren komen weer tot leven en hopelijk voor ons mensen komt er 'ergens aan de
horizon' weer ruimte tot samenzijn. Tot die tijd moeten we het doen met nieuwsbrieven.
Wanneer de RIVM richtlijnen het weer toe laten, zullen ook de activiteiten weer worden
opgestart.
Deze nieuwsbrief is vooral gevuld met de 'winterfoto-wedstrijd', info over de smient, onze eigen
website en de cursus planten en dieren herkennen. Veel leesplezier weer gewenst.
In de koudste dagen
van afgelopen winter
hebben we jullie
uitgedaagd om de
mooiste winterfoto's te
maken. Bijgaande foto
van Ben van den Broek
is na beraad van de jury
tot winnaar
uitgeroepen. De
Heggenmus zat op de
volkstuin van Ben in
Schiedam. De jury vond
het is een echte
winterfoto, met die mooi
rustige, witte achtergrond. Het is ook een dynamisch beeld met die beweging in de veren.
Ben van harte gefeliciteerd. De overige deelnemers danken wij natuurlijk ook hartelijk voor hun
inzet. In de aankomende struinen zal ik een compilatie laten plaatsen. Eigenlijk waren natuurlijk
alle fotograven winnaars omdat zij de koude getrotseerd hadden.

Uitspraak Raad van state inzake smient
Beste allen,
Vandaag hebben we de uitspraak van de Raad van State binnen gekregen inzake de smient:
het hogere beroep van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland is ongegrond verklaard!
We zijn dus in ons gelijk gesteld; er mogen geen smienten meer in Zuid-Holland worden
afgeschoten.
De rechtbank heeft geconcludeerd dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de staat van
instandhouding van de smient niet zal verslechteren en dat het besluit tot goedkeuring van het
faunabeheerplan in zoverre onvoldoende is gemotiveerd.
De gehele uitspraak is te lezen op de website van de Raad van
State: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124978/202000371-1-a3/
Samen met Vogelbescherming NL werken we aan een persbericht hierover. Deze zal z.s.m. op
onze website verschijnen.
De NOS heeft hier al een bericht over gepubliceerd: http:// https://nos.nl/artikel/2375743-zuidholland-mag-6500-eenden-niet-afschieten.html

Hebben jullie de nieuwe website van onze afdeling al gezien?
Klik op de foto en onze pagina opent. Wij hopen dat alles
makkelijker vindbaar en duidelijker is geworden.

Tickets en programma cursus Planten en Dieren
Herkennen
SoortenNL, de koepel van negen soortenorganisaties, lanceert op 14 april een online cursus
veldbiologie in tien delen. Diverse experts leren je op tien woensdagavonden van alles over de
meest boeiende en bijzondere planten en dieren van Nederland. Programma en tickets zijn
nu beschikbaar. (klik op het onderwerp voor de link)

Onze Facebook pagina

https://www.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@waterweg-noord.knnv.nl toe aan uw adresboek.

