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Het Natuurloket is geopend!

Baudewijn Odé

Gegevens van Flora en Fauna zijn steeds belangrijker bij besluiten over nieuwe

wegen, spoorlijnen, stadsuitbreiding, natuurontwikkeling, enzovoorts. Dit blijkt

keer op keer als het voorkomen van beschermde soorten (Duinhagedis, Zeggekorf-

slak, Korenwolf) infrastructurele ingrepen in de weg zit. Vaak weten overheden

of ondernemers niets van het voorkomen van beschermde soorten en de beschik-
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Op de website (www.natuurloket.nl) kan op de kaart van Nederland worden

ingezoomd en informatie van één of enkele km-hokken worden opgevraagd. Van de

diverse plant- en diergroepen wordt vermeld hoeveel nationaalbeschermde (NB),

internationaalbeschermde (HR, Habitatrichtlijn en VR, Vogerichtlijn) of Rode-

Lijstsoorten (RL) voorkomen per km-hok (zie het voorbeeld in Tabel 1). Tevens

wordt aangegeven hoe volledig de inventarisatie is geweest.

Ook voor floristen is het een informatieve site, alleen al voor informatie over

het aantal Rode-Lijstsoorten en de volledigheid van inventarisatie. Je krijgt van

een km-hok bovendien snel een indruk van waardevolle soorten onder de andere

plant- en diergroepen.

Opmerkingen:
* Voor het gebruiken van de website is een recente versie van een webbrowser

(Netscape 5, Internet Explorer 5 of hoger) vereist en dienteen plugin te worden

geladen (gedownload).
* De kaartjes kunnen direct worden geprint of via een kopieeropdracht worden

geplaatst in een teken- of tekstverwerkingprogramma. Ze kunnen worden ge-

bruikt als veldkaartjes. Erg gemakkelijk als je geen topografische kaart hebt en

ook om op de streeplijst te plakken!

Ga naar: www.natuurloket.nl !

Tabel 1. Rapportage voor kilometerhok X:182 / Y:431

baarheid van deze gegevens via de PGO’s (Particuliere Gegevensverzamelende

Organisaties). Toegankelijkheid van deze gegevens blijkt in de praktijk te beperkt

te zijn. Het Ministerie van LNV en de VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en

Fauna, een samenwerkingsverband tussen de PGO’s) hebben daarom het initiatief

genomen voor het Natuurloket: één loket om gegevens op te vragen uit de data-

banken van de PGO’s, waaronder de landelijke floradatabank FLORBASE. Het

Natuurloket is een onafhankelijke organisatie, die wordt gefinancierd door het

Ministerie van LNV en de meeste gegevens ontleent aan de PGO’s.

Het is voor ondernemers en overheden nu mogelijk om zich van tevoren te

informerenover wat er bekend is van een gebied. De verantwoordelijkheid om cor-

rect met eventuele voorkomende beschermde soorten om te gaan — ook welke niet

bekend zijn bij het natuurloket! — blijft bij de ondernemers en overheden liggen.

Soortgroep NB UK YK KI. Volledigheid

Broedvogels nvt 1 redelijk
Libellen nvt matig
Vlinders nvt 1 goed

Sprinkhanen int niet onderzocht

Zoogdieren 1 l nvt matig

Reptielen n\t geen rep, wel amf

Amfibieè'n 5 1 nvt 1 zeer goed

Vaatplanten 5 n\t 6 goed

Mossen int 5 goed

Korstmossen nvt niet onderzocht

Vissen - - nvt - -


