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Bayer moet geheim onderzoek naar de risico’s
van bestrijdingsmiddelen openbaar maken. Dat
heeft het College van Beroep voor het bedrijfs
leven bepaald in een zaak die Natuur & Milieu
en Milieudefensie zes jaar geleden hebben aan
gespannen. Klaas Breunissen van Milieudefen

sie reageert verheugd: “De bewijslast dat
bestrijdingsmiddelen geen gevaar opleveren,
rust bij de industrie. Tot nu toe mochten bedrij
ven onderzoek naar risico’s geheimhouden met
een beroep op concurrentiebelangen en
bedrijfsgeheimen. Het gaat echter om essen

tiële informatie voor de burger over het milieu
en de gezondheid, zodat de hoofdregel open
baarheid moet zijn, zoals de rechter in deze
zaak nu heeft bevestigd.” Alle opgevraagde
stukken zullen nu alsnog aan Natuur & Milieu
en Milieudefensie moeten worden verstrekt.
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Bayer moet risico’s bestrijdingsmiddelen openbaar maken

Grote banken niet duurzamer
De Nederlands banken doen hun best om werk te maken van een
sociaal en duurzaam beleid, maar vooral bij de grote financiële
instellingen schiet het niet echt op. Dat blijkt uit de derde Eerlijke
Bankwijzer, drie jaar geleden gestart door Oxfam Novib, Amnesty,
FNV, de Dierenbescherming en Milieudefensie.
ING, Friesland Bank, NIBC en Van Lanschot verbeterden hun beleid
op het gebied van onder meer bonussen en investeringen in land
bouw en visserij. ABN Amro, Aegon en Delta Lloyd hebben in 2011
nauwelijks of geen nieuw beleid doorgevoerd, terwijl ze op veel

Bleker moet pijlen richten op bouwwereld

s ociale en milieu-onderwerpen zwak scoren. Triodos en ASN Bank
kwamen wederom als meest duurzame en sociale banken uit de bus.
De als duurzaam bekend staande Rabobank scoort matig op het
beleid voor dierenwelzijn, maar investeert wel actief in klimaat
beleid. Bovendien is de bank heel open over haar investeringen. Dat
geldt niet voor ING en ABN Amro. “Het is teleurstellend dat klanten
nog steeds niet weten waarin banken hun geld investeren. Verreweg
de meeste banken houden dit angstvallig verborgen”, aldus project
leider Peter Ras.

Staatssecretaris Bleker beschuldigt natuurorgani
saties geregeld dat zij vruchtbare landbouwgrond
inpikken, maar hij kan zich beter richten tot Bou
wend Nederland. Meer dan tachtig procent van
de 85 duizend hectare landbouwgrond die tussen
1996 en 2008 een andere bestemming kreeg,
werd woonwijk, bedrijventerrein of verkeers
knooppunt. Dat blijkt uit onderzoek van het Land
bouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van

Hoop voor Noordzeenatuur
in de Natura 2000-gebieden geleidelijk
verboden. De garnalenvisserij zal verder
moeten verduurzamen. De komende
jaren moet duidelijk worden of de maat

... een damhert dat de Utrechtse heuvelrug op wil

regelen voldoende zijn om de Noord
zeenatuur te beschermen. Het akkoord
loopt tot 2018. Daarna worden de maat
regelen geëvalueerd.

+++ Veel supermarkten en winkels met huishoudelijke artikelen nemen bij de verkoop van een nieuwe spaarlamp de oude spaarlampen niet
in, terwijl zij daartoe wel verplicht zijn + ++ De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen
in het buitenland, stelt Wakker Dier + ++ Energiebedrijf Delta stelt het besluit over de bouw van de nieuwe kerncentrale(s) in Nederland
met een paar jaar uit +++
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dagblad Trouw. Slechts zevenduizend hectare
landbouwgrond is in natuur omgezet, en acht
duizend hectare is gebruikt als waterberging. Ook
de mythe dat ‘vruchtbare’ landbouwgrond voor
natuur wordt geofferd, blijkt onjuist. Juist relatief
marginale gronden krijgen een natuurbestem
ming, terwijl bij de uitbreiding van steden of de
aanleg van wegen helemaal niet naar de kwaliteit
van de landbouwgrond wordt gekeken.

Bijlo spreekt...
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Vanaf volgend jaar wordt een deel van
de Noordzee voor natuur gereserveerd,
zodat het ecosysteem zich kan herstel
len van intensieve visserij. In andere
gebieden van de Noordzeekust geldt
een verbod op visserij die de bodem
beschadigt. Dat staat in het akkoord
Visserijmaatregelen Beschermde Gebie
den (VIBEG) dat is ondertekend door
natuurorganisaties, de visserijsector en
staatssecretaris Henk Bleker.
Het VIBEG-akkoord omvat de eerste
twee Natura 2000-gebieden op zee
waar Nederland maatregelen treft voor
natuurbehoud. De Natura 2000-kust
gebieden bestaan grotendeels uit
ondiepe wateren met zandbanken, die
gelden als kraamkamer voor het leven in
zee. Het gebruik van de boomkor wordt

Vlammend protest tegen Blankenburgtunnel
Op zaterdag 28 januari protesteerden in Vlaardingen honderden mensen door middel van een fakkeltocht tegen de Blankenburgertunnel. Minister Schultz van Haegen
besloot onlangs tot de aanleg van deze tunnel onder de Nieuwe Waterweg die de
A15 met de A20 moet verbinden. Natuur- en bewonersorganisaties zijn fel tegen de
tunnel omdat hiermee het laatste stukje groen in Midden-Delfland wordt vernietigd.
Ook aan de andere kant van de A15, bij het Pannerdensch Kanaal, werd geprotesteerd door middel van een fakkeltocht. Hier wil de minister de A15 verbinden met
de A12 door middel van een brug over het kanaal. De demonstranten willen geen
brug maar een tunnel om de Gelderse Lingewaard te sparen. Lees meer over de
besluitvorming rond de A15 in Uitgesproken (pagina 8).

“Hallo, met Dammie.”
“Dammie, met Vincent Bijlo, heb jij enig idee waar je je nu bevindt?”
“Bijlo, van de Milieudefensie, die Bijlo?”
“Ja, die Bijlo, ik wil je even waarschuwen Dammie. Ben jij al in de
buurt van de provincie Utrecht?”
“Hoezo? Moet er een zielig YouTubefilmpje gemaakt worden, daar zit
ik nou helemaal niet op te wachten.”
“Waar ben je Dammie, waar ben je?”
“Effe kijken, hier staat 24, heb je daar wat aan?”
“Nee, ik heb de fietsknooppuntenroutekaart niet bij de hand. Heb je
nergens een bordje ‘Welkom in de provincie Utrecht’ gezien?”
“Ik zag net ‘Tot ziens in Gelderland.’”
“Dan moet je nu onmiddellijk terug Dammie, onmiddellijk, je bent
in levensgevaar. Damherten zijn niet meer welkom in Utrecht.”
“O, sinds wanneer is dat? Wat hebben we fout gedaan? Die PVV zeker
weer?”
“Nee, die heeft er niets mee te maken, zwijnen mogen er ook niet
meer in. Utrechts is vanaf nu slegs vir edelherten.”
“Nou, dat maak ik mooi zelf nog wel uit, die provincies hebben jullie
bedacht, wij niet, hoe kan je nou verwachten dat wij dieren ons
houden aan jullie grensjes?”
“Ga niet zo tekeer tegen mij Dammie, ik heb het niet bedacht.”
“Dat zijn zeker diezelfde gasten die de ganzen gaan vergassen,

 ehalve de edelganzen. Ik zeg jou dit Bijlo, het is een fascistisch
b
bolwerk, die provincie Utrecht.”
“Nou nou, rustig Dammie, denk aan de lezers.”
“Niks lezers, Seyss-Inquart was er niks bij. Ik ga het Provinciehuis in
de fik zetten, iemand moet het doen. Het bruine gevaar komt eraan!”
“Pas nou toch op Dammie, het was in Gelderland toch ook best
leuk…”
“Je wil het gewoon niet zien he Bijlo, zo is Hitler destijds ook aan de
macht gekomen, iedereen zei: Ach, het zal wel loslopen, nou dat liep
het niet. Het begint er altijd mee dat ze iedereen die losloopt afknallen. De Damschreeuwer heeft er al voor gewaarschuwd, maar jullie
waren allemaal doof, jullie…”
Pang, pang, pang, pang!
“Dammie, Dammie ben je daar nog? Dammmmiieieieieieieie?”
“Eueueuh, ja Bijlo, ik ben er nog, ik ga terug naar Gelderland. Als de
bliksem, ik heb net zo’n bruinjas omgelegd.”
“Een boswachter?”
“Ja, oooo, daar komt er nog één.”
Pang pang pang pang.
“Sorry mensen, dit bos is enkelt nog toegankelijk voor damherten en
wilde zwijnen. De heuvelrug is vol!”
Vincent Bijlo
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