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Website Kenniscentrum Weidevogels online
Maandag 28 april is de website www.kenniscentrumweidevogels.nl online gegaan. De website
ontsluit veel kennis en informatie over de bescherming en het beheer van de weidevogels voor
organisaties, vrijwilligers en boeren die zich inspannen voor het behoud van weidevogels. Wist u
bijvoorbeeld dat in 2008 het aantal territoria van de grutto in de Polder de Rondehoep en de
Bovenkerkerpolder ten opzichte van 2007 is toegenomen?
Op de Noord-Hollandse weidevogeldag van 3 april 2008 jongsleden, is het Kenniscentrum
Weidevogels officieel gelanceerd. In het Kenniscentrum werken Natuurlijk Platteland West,
Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, ANV Water, Land
en Dijken en Natuurmonumenten samen. Het Kenniscentrum Weidevogels is gevestigd bij
Landschap Noord Holland en heeft tot doel de stand en het beheer van weidevogels te
verbeteren door alle betrokkenen te voorzien van de juiste informatie. Een van de meest
geschikte media daarvoor is natuurlijk internet. Middels internet kan iedereen via de website
gebruik maken van die kennis.
De website van het Kenniscentrum Weidevogels geeft u op een overzichtelijke wijze informatie
over de lopende weidevogelonderzoeken in Noord-Holland. Denk bijvoorbeeld aan de Provinciale
Natuur Inventarisatie en het Weidevogel Meetnet. U kunt er verder het `Weidevogelonderzoek
van Laag Holland` en de `Atlas van de Weidevogels van Laag Holland` downloaden. Het zojuist
verschenen Jaarboek Weidevogels 2007 vindt u hier ook, met veel informatie over de actuele
stand van de weidevogels in Noord-Holland. En natuurlijk zijn er rapporten van verschillende
andere landelijke onderzoeksinstituten te downloaden over weidevogelonderzoek in heel
Nederland. Tot slot kunt u op de hoogte blijven via actueel nieuws over weidevogels in onze
Provincie op de nieuwspagina. Dit en nog veel meer informatie is te vinden op de site van het
Kenniscentrum www.kenniscentrumweidevogels.nl.

Niet voor publicatie:
Wilt u meer weten over het Kenniscentrum Weidevogels, neem dan contact op met Frank
Visbeen van Landschap Noord-Holland, telefoon 0251-662259. U kunt ook terecht op de
website www.kenniscentrumweidevogels.nl.

