From:
Griffie
Sent:
Friday, December 28, 2018 7:29:19 PM
To:
Info
Cc:
Subject:
Graag inboeken Vuurwerk is een ramp voor de vogels
Attachments: Waarom nog vuurwerk.docx

Van: aadvanuffelen [mailto:aadvanuffelen@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 28 december 2018 18:45
Aan: Arends, BR (Bouke); Vreugdenhil, PA (Piet); Stee, BPM van der (Ben); Varekamp, P (Pieter); Zwinkels, CCM (Karin); Gardien, JA (Cobie);
Snijders, LK (leen); Spindler, AC (Lidia); Griffie; Jenny Vermeer; Duijsens Peter; Dave van der Meer; remmert@gemeentebelangwestland.nl;
s.zuyderwijk@vvdwestland.nl; Ulbe Spaans; nico.de.gier31@gmail.com; benjamin@d66westland.nl; willy@cusgpwestland.nl
Onderwerp: Fw: Vuurwerk is een ramp voor de vogels

Aan het College en de fracties van de gemeente Westland

cc Griffie

Ter informatie, ons recente persbericht betreffende vuurwerk en de natuur in Westland.

Met vriendelijke groeten,

Natuurpunt Westland
Aad van Uffelen

From: aadvanuffelen
Sent: Friday, December 28, 2018 6:40 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Vuurwerk is een ramp voor de vogels

Persbericht,

Geachte redactie,

Nogmaals vragen wij uw aandacht voor het probleem dat vuurwerk veroorzaakt in de natuur. En speciaal vogels lijden er zeer onder.
In bijgaande tekst leest u er meer over.
Ook staan er enkele verwijzingen in naar eerdere documenten van ons en naar een vogelradar.

Wilt u meer informatie?
Geert van Poelgeest
voorzitter KNNV afdeling Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
de hr. Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742

Of met Aad van Uffelen / Natuurpunt Westland
aadvanuffelen@gmail.com
0651446365

Natuurpunt Westland
27 december 2018

Onderwerp: Waarom nog vuurwerk?
Geachte dames en heren,
Vuurwerkfanaten zien geen enkel probleem voor milieu en klimaat. 22 % van de
Nederlanders steekt voor miljoenen aan vuurwerk af. De lucht raakt weer verzadigd met
giftige chemische stoffen. Flitslichten en knallen jagen angst aan bij dieren, vogels en
mensen.
Los van de overlast, de vuilnisbelt die achtergelaten wordt, gewonden en de schade, rijst de
vraag of dit ouderwetse gebruik nog wel beschaafd is. Het past niet bij de problemen met
het klimaat en de biodiversiteit! Hoog tijd te stoppen met vuurwerk door consumenten. Als
het dan toch moet, dan alleen professioneel door de gemeenten. Hoewel dat ook
complicaties geeft omdat de meerderheid die het niet wil toch mee moet betalen.
Vogels moeten alles doen om te overleven in de winter. In een koude nacht verliezen ze vaak
meer dan 10 % van hun lichaamsgewicht. Vogels verschrikken door honden en wandelaars,
maar vuurwerk geeft veel stress en energieverlies. Gelukkig zal hun conditie door het warme
weer nu goed zijn. In een koude winter en met sneeuw zijn veel (vooral kleine) vogels niet in
staat het vuurwerk te overleven.
Er is tijdens vuurwerk geen veilige plek meer voor vogels, ze gaan hoog de lucht in, ze
verliezen energie en door paniek vliegen ze zich vaak dood tegen obstakels, dat komt omdat
veel vogels niet goed in het donker kunnen navigeren. Per vierkante km vliegen vaak meer
dan 1000 vogels de lucht in rond 24.00 uur op oudejaarsnacht. Ze gaan wel tot 500 meter
hoog. Door controle met radar weten we nu dat het vuurwerk echt dramatisch is voor
vogels. In paniek vliegen veel vogels zelfs de Noordzee op. Sommige vogels keren pas dagen
later terug, of nooit. Maar ook huisdieren en dieren in de natuur raken in paniek en angst
door vuurwerk. Ze kunnen er zelfs een fobie voor ontwikkelen en daardoor
gedragsverandering.
Vuurwerkvrije zones zijn absoluut nodig om de vogels te beschermen. Vogelbescherming
Nederland pleit voor een verbod op vuurwerk door consumenten. Natuurpunt Westland
sluit zich daarbij aan. Maar zolang dat niet het geval is, willen wij bij alle natuurgebieden in
Westland een vuurwerkverbod.
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
Natuurpunt Westland presenteerde o.a. deze documenten en vroeg meermalen aan de
gemeente (het college en de raad) om vuurwerk te weren en natuur te beschermen, tot nog
toe zonder resultaat:

Groenmanifest 2017
Het gaat vooral om bescherming van het weinige en kwetsbare groen en natuur in Westland.
Geef alle groengebieden in Westland de status van lokale bescherming.
Groenmanifest Westland 2017
Kieswijzer groen en natuur 2018
De kust en natuurgebieden als vuurwerkvrije zone. Alleen WV, Gr Links, PvdA en CU/SGP
waren voor vuurwerkvrije zones bij natuur.
Kieswijzer 2018 voor natuur en groen in het Westland4
Herstelplan Groen en natuur 2018
Verbied vuurwerk, zeker bij natuurgebieden, dit is van belang. (belangrijk is dat bij een
verbod bij natuurgebieden dit geldt tot een bepaalde afstand van het natuurgebied,
bijvoorbeeld 400 meter anders heeft het weinig zin.
Herstelplan Groen en Natuur Gemeente Westland

Vuurwerk bij de duinen 2017.
Wilt u meer informatie over Natuurpunt Westland?
Natuurpunt-Westland zet zich in voor: versterking van de biodiversiteit, versterking van het
groen en blauw, energiezuinige bouw en renovatie, klimaatbestendige, duurzame en groene
inrichting van woongebieden en bedrijventerreinen, natuureducatie.
Ons doel is een leefbaar Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve
wijze met haar samenleven.
Onze partners zijn: KNNV afd. Delfland, Groei&Bloei Westland, Werkgroep leefbosWestland
en de werkgroep Bescherm de Westlandse kust. Daarnaast werken wij nauw samen met
regionale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.
Gegevens:
Groene organisaties verenigen zich onder Natuurpunt Westland.
Natuurpunt Westland staat voor een gezond, klimaatbestendig en aantrekkelijk Westland,

waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een aangename omgeving. Met een
hoge mate van biodiversiteit, voldoende groen en water van goede kwaliteit. Met aandacht
voor dieren, flora en fauna. Met beschermde duinen en een natuurlijk open strand. Binnen
dat kader vervullen de duinen, ecologische zones, groene stapstenen, bos, park en
groenverbindingen een centrale rol.
Wilt u meer informatie?
Geert van Poelgeest
voorzitter KNNV afdeling Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
de hr. Geert van Poelgeest
Of met Aad van Uffelen / Natuurpunt Westland
aadvanuffelen@gmail.com

