v erbie d l)uurw erk definitief
om dieren te beschermen'
]i*.
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Vuunruerk leidt tot paniek en
stress bij dieren, vooral ook
vogels. Den Haag moet het
afsteken van vuurwerk com_
pleet verbieden, vinden de AVN
en de HVB.
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Vuurwerk richt angst aan in de die_

renwereld. Die is erg groot, of het nu
gaat om huisdieren, kleine zoogdieren
als marters en egels, of om vogJts. als
Algemene Vereniging voor Nituurbe_
schermtng (AVN) en Haagse Vogelbescherming IHVB) zijn wiiOrrroin Utii
met het pleidooi van Hubert Bruls,
voorzitter van het landelijke Veilig_
heidsberaad, en het Nedeitands 069_
heelkundig Gezelschap (NOG) vooi
een volledig verbod op consumenten-

vuurwerk.

_ .Uit door ons uitgevoerde metingen
blukt dat elk jaar rond de jaarwissS_
Iing veel watervogels in paniek zijn
opgevlogen. Daarmee verliezen ze veel
energie die hard nodig is om de koude
wrnterperiode door te komen. Deze
keer was dit schadelijke effect van
vuurwerk wel aantoonbaar minder, zo
hebben tellingen uitgewezen.
Iedere jaarwisseling vliegen vooral
eenoen en ganzen met duizenden tege_
Iijk de lucht in. Verstoord door knalle"n
en flitsen vliegen ze gemiddeld naar
vijfhonderd meter hoogte en blijven
daar soms uren rondvliegen. Radarbeel_
oenvan het KNMI brengen de massale

panrekreactie in beeld. De vogels verlie_
zen niet alleen kostbare enerliu, mr.,
raken gedesoridnteerd en gaan op zoek
naar een nieuwe slaap- ofvoedseiplek.
Vorig jaar drong waarnemena Uurge_
meester Remkes van Den Haag aan 6p
het volgen van het advies van de Onder_
zoeks-raad voor Veiligheid (OW) om
een
lancleluk verbod op kaalvuurwerk en
lr:urpijlen in te voeren. Wij doen langs
deze weg een beroep op het gemeentE_
bestuur om het pleidooi vooi een alge_
heel vuurwerkverbod te ondersteurien.
Laten we samen een einde maken aan
de dierenpaniek rond oud en nieuwl
Tim den O uter (AVN) en Foeke Zeilstra (HVB)

Verantwoording

Vogelbewegingen in De Bilt van afgelopen
i
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dejaa rsnacht Boven 23.3r uur, onder oo.16
uur.

De hoofdredactie draagt geen verantwoordel
ijl<heid voor de inhoud van de stukl<en
op deze pagina. Die ligt bij de auteurs

