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Voor vragen over uw
vakbekwaamheidsdiploma,
bel Anita Minnen: (0317) 42 48 82
Examen- en Certificeringsinstituut
Plaagdierpreventie {EVM)
Postbus 350
6700 AJ WAGENINGEN
Bezoekadres: Vadaring 82

Examendata

Anita Minn en - van Bi11 11e11t.hjk,

Office111a11ager EVM

Starttoets Leerling Bestrijdingstechnicus:
11 januari, 5 februari en 8 maart

Theorie-examen Bestrijd ingstec hnic us:
13 januari, 29 januari, 10 februari , 7 april en 16 april

Praktijkexamen Bestrijdingstechnicus:
22 januari, 25 januari, 8 februari, 19 fe bruari, 22 februari , 5 maart,
21 april , 23 april en 26 april

Stadsecoloog
Amsterdam
geridderd
Martin Melchers, de stadsecoloog die in het vorige nummer van
Dierplagen Informatie (nr. 3, pagina VII) werd geïnterviewd, is
tijdens een afscheidssymposium ter ere van zijn pensionering
door Burgermeester Job Cohen benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
Op 5 november 2009 von d in De Duif te Amsterdam een symposium stadsecologie plaats
die in het teken stond van het afscheid van
Martin Melchers. Aan bod kwam wat stadsecologie de afgelopen 20 jaar heeft betekend voor
beleid , onderzoek, inrichting, natuurbeleving,
biodiversiteit en bescherming. Aangezien het
KAD het begrip biodiversiteit een warm hart
toedraagt en geïnteresseerd is in gemeentelijke standpunten inzake dit onderwerp, waren
wij van de partij.
Zeer interessant waren de voordrachten van de
vertegenwoordigers van de Dienst Ruimtelijke
Ordening. Heel bijzonder en zeker iets om in
een volgend nummer van Dierplagen Informatie op in te gaan , is de opzet van het nieuwe
'Groote Museum van de Biodiversiteit' . Prof.
Dr. Erik A. de Jong, Artishoogleraar Universiteit van Amsterdam presenteerde de plannen ,
ondersteund met schitterend beeld materiaal.

zien hoeveel wilde natuur er in een stad als
Amsterdam is en dat blijkt vee l en gevarieerd .
Aardig is dat 'plaagdieren ' geen status aparte
in de documentaire hebben en met dezelfde
vertedering worden gepresenteerd als vossen,
krabben , ringslangen en slechtvalken . Een
bijzondere documentaire.
Burgermeester Job Cohen benoemde Martin
Melchers tot Ridder in de Orde van OranjeNassau vanwege zijn verdienste voor het in
kaart brengen van de wilde natuur in Amsterdam. Een indrukwekkende afsluiting van een
sch itterende carrière.
Indien u geïnteresseerd bent in de documentaire 'Haring in het IJ ' dan kunt u een mail
sturen naar martmelchers@gma il.com. Na
betaling stu urt hij u de documentaire (zo lang
de voorraad strekt) per post toe.

Haring in het IJ
Na de pauze vond de première plaats van de
documentaire 'Haring in het IJ ', een film van
programmamaker Merel Westrik en stadsecoloog Martin Melchers. In deze film kun je
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