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Op woensdag 7 en donderdag 8 december 2005 wordt in de
Jaarbeurs te Utrecht de VNG Gemeentebeurs 2005 gehouden.
Deze beurs is dé vakbeurs voor gemeentelijk Nederland.
Beleidsbepalers en beleidsmakers, werkzaam bij de Nederlandse
gemeenten, krijgen er een goed beeld van wat er op de
verschillende vakgebieden aan producten en diensten wordt
aangeboden.
Ook het KAD zal op deze beurs aanwezig zijn om haar diensten
aan gemeenten onder de aandacht te brengen. Van belang
hierin is de zorgplicht die gemeenten hebben op het gebied
van de preventie van dierplagen. Onderstreept wordt nogmaals hoe belangrijk een onafhankelijk kenniscentrum op het
gebied van plaagdierbeheersing in Nederland is en op welke
wijze gemeenten optimaal van de diensten van het KAD
gebruik kunnen maken. Voor meer informatie zie:
www.vnggemeentebeurs.nl
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HYGIËNECODES
VERNIEUWD

Nederlandsesoorten. nlant•ik#~1
snipperd over talloze publicaties. Met de nieuwe website
www.nederlandsesoorten.nl bestaat nu voor het eerst in

DIERPL

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft voor
meldingen over vogelgriep, voedselinfecties en
andere zaken met betrekking tot zoönotische
infecties een meldkamer die te bereiken is onder
telefoonnummer (0800) 0488.
Vondsten van een groot aantal zieke of dode
vogels moeten worden doorgegeven aan de
meldkamer van de Algemene Inspectiedienst
(AID): (045) 546 62 30.

DE VAKBEURS VOOR
GEMEENTELIJK NEDERLAND

zochte ter wereld. De informatie was tot nu toe sterk ver-
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MELDPUNT
VOGELGRIEP

Gemeentebeurs)

De Nederlandse flora en fauna behoort tot de best onder-
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Het KAD werkt
momenteel aan de
vernieuwde Hygiënecode voor Horeca Nederland. Onlangs is de
Hygiënecode voor het slagersbedrijf vernieuwd.
Hierin wordt bij problemen met dierplagen verwezen naar het KAD als onafhankelijke adviesinstantie. De code is aanzienlijk vereenvoudigd.
Alle handelingen die nodig zijn voor het waarborgen van voedselveiligheid, zijn op 1 A4-tje
samengebracht.

de geschiedenis een (digitaal) totaaloverzicht van de
Nederlandse biodiversiteit.

DE BIODIVERSITEIT VAN NEDERLAND
COMPLEET OP 1 WEBSITE
Het bestand telt nu al meer dan 35.000 soorten die in taxonomische
samenhang worden gepresenteerd. Ook de status van vóórkomen en
van de wettelijke bescherming van soorten is opgenomen. Het doel
van www.nederlandsesoorten.nl is het bieden van betrouwbare en
complete informatie over de Nederlandse biodiversiteit. De website is
de weerslag van ongeveer 150 jaar veldwerk en het resultaat van
inspanningen van vele tientallen organisaties en experts die hun
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit unieke overzicht. Nederlandsesoorten.nl is gefinancierd door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

WIE ZITTEN ER ACHTER?
Museum Naturalis is organisator van het
Nederlands Soortenregister. Voor de inhoud is
nauw samengewerkt met Nederlandse taxonomische instituten als het Nationaal Herbarium
Nederland, het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures en vrijwilligersorganisaties
als European lnvertebrate Survey Nederland, de
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en de Plantenziektenkunclige
Dienst. Minister Veerman heeft op 26 september 2005 in Leiden de site geopend.

NOG GEEN ANTWOO RD OP ALLE VRAGEN
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Het Nederlands Soortenregister claimt antwoord te bieden op vragen
als 'wat is de juiste naam van de soort, hoe wordt de soort ingedeeld,
hoe ziet de soort er uit en waar komt de soort voor'. Die pretenties worden op het moment van lancering niet waargemaakt. De website is
nog (lang) niet compleet; zo ontbreekt van veel diersoorten een goede afbeelding. Ook zijn de talloze verwijzingen naar Staatscouranten
niet erg praktisch voor degene die beroepsmatig de website raadpleegt. Dan is de cd van het KAD Naslagwerk een stuk handiger en
completer!
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