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Vanaf de oprichting van de vogelwerkgroep heeft zij geprobeerd naar buiten te brengen welk plezier men aan 
vogels kan beleven en hoe belangrijk zij zijn in de natuur. De vereniging heeft zich altijd opgeworpen als verdedig-
ster van de belangen van vogels en trad hiervoor naar buiten op wanneer actie nodig was. In de huidige tijd met 
een steeds grotere druk op het leefmilieu en daardoor ook op vogels, moeten we alle middelen inzetten. Met de 
sociale media is het mogelijk op grotere schaal in beeld te komen. Als ons doel is ‘zorgen dat de vogels in onze 
leefomgeving hun plek behouden’, dan helpt daarbij een proactieve opstelling en samenspel met gelijkgezinde 
organisaties op het gebied van natuurbescherming. Het jaar 2017 waarin de vereniging een halve eeuw bestaat, 
biedt ons een goede gelegenheid om stappen te zetten in die richting.  

Verleden: Vogels in onze 
steden en dorpen
Zonder andere  werkvelden tekort te 
willen doen, is de bebouwde omgeving 
er een, waaraan veel meer aandacht 
zou moeten worden besteed. De ver-
eniging heeft zich in het algemeen op 
bescheiden wijze beziggehouden met 
vogels in onze woonomgeving. Gier-

zwaluwen bijv. kregen soms aandacht; 
Met tuinvogelonderzoek, waar tiental-
len leden van onze vogelwerkgroep aan 
deelnemen, richtten we de aandacht 
direct op de vogels om ons heen. Ook 
elders ontstond meer belangstelling 
voor vogels binnen het stadsmilieu. Een 
aantal gemeenten trok stadsecologen 
aan. Vogelbescherming, nam een eco-
loog aan voor vogels in het stedelijk mi-
lieu. Van een aantal plaatsen zijn inmid-
dels stadsavifauna’s gepubliceerd. Wat 
zeker niet mag worden vergeten is de 
inzet van de werkgroep cursussen. Deze 
werkgroep heeft de afgelopen decen-
nia zeer veel mensen op het vogelpad 
gebracht en doet dit nog steeds, in het 
bebouwde Gooi en ruime omgeving.

Heden: Een praktijkvoorbeeld
Vogelwerkgroep het Gooi en Omstre-
ken neemt deel aan diverse projecten 
die de vogels ten goede komen.
Om de belangstelling voor vogels, on-
derzoek en bescherming nog meer te 
stimuleren heeft de vogelwerkgroep 
een activiteit ondersteund op de buren-
dag in de wijk Huizermaat in Huizen.
Een  initiatief voor letterlijk timmeren 
aan de weg, werd op 26 september ge-
organiseerd door het bestuur van  de 
buurtpreventievereniging Holleblok. 
Het was een Burendag in de speeltuin 
aan de Braam, die als slogan had:  ‘Holle 
blokken voor holenbroeders’. Een ‘hol 
blok’ is een klomp in Huizens dialect. 

De dag werd een groot succes met ruim 
zestig deelnemers, vooral kinderen. Zij 
werden ondersteund door leden van de 
buurtvereniging. Ondergetekende had 
gezorgd voor tekening met de goede 
maten. Ik hield ook een inleidend praat-
je over de holenbroeders. Met behulp 
van die tekeningen waren vooraf bouw-
pakketten samen gesteld, die op de dag 
afgetimmerd werden. Met accuboor-
machines, hamers en spijkers gingen de 
kinderen aan de slag voor een nestkast 
op maat voor de koolmees, of de pim-
pelmees. 
 Maar liefst dertig nestkasten zijn die 
dag in elkaar gezet en geschilderd. Er 
ontstond een bonte verzameling nest-
kasten in wit, groen en blauw, de kleu-
ren van de organiserende vereniging. 
Deze dag was een prima activiteit voor 
vogeleducatie bij de jeugd. Nu maar 
hopen, dat de bouwsels bewoond gaan 
worden. 

Ons jubileum in het teken van 
de toekomst: 
Vogels voor iedereen!
Regeren is vooruit zien. We moeten 
nog meer de boer op en het grote pu-
bliek er op attent maken dat het kan 
bijdragen aan het beschermen en daar-
mee het behoud van vogels. De uit-
eenlopende overheden en uitvoerende 
diensten moeten daar ook van worden 
doordrongen. Bij onze vereniging, die in 
2017 haar 50-jarige bestaan viert, leeft 
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het besef al, dat er in de toekomst nog 
harder gedaan moet worden om het 
leefomgeving van vogels in ons werk-
gebied veilig te stellen. Dat kunnen we 
niet alleen. Er zal meer hulp moeten ko-
men van onze leden, die bereid zijn naar 
vermogen hulp te bieden en initiatieven 
te ontwikkelen. 
De vogelwerkgroep heeft hier in het 
kader van het jubileum alvast een voor-
schot op genomen. 
Het thema is: Vogels voor iedereen! 
Om te beginnen wordt de uitgave voor-
bereid van een boekje met informatie 
over bijna honderd vogelsoorten, waar 
interessante wetenswaardigheden in 
zijn opgenomen. Uitgangspunt is dat 
een gemakkelijk leesbaar ‘naslagwerkje’ 
zal ontstaan met een hoge kwaliteit van 
de afgebeelde kleurenfoto’s, waarop 
alle vogels goed herkenbaar zijn. Een 
soort koffietafel-uitgave op een gemak-
kelijk voor iedere huisgenoot bereikbaar 
plekje, die men snel kan pakken om op 
te zoeken welke vogel er is gezien. 
Stadsvogels zijn dichtbij. Als icoon is ge-
kozen voor de gierzwaluw, de soort die 
continu bedreigd wordt door de afname 
van nestelplaatsen in zijn broedgebied. 
Om het tij te keren zal actie worden 
ondernomen. Hiervoor moet eerst een 
broedvogelinventarisatie worden uit-
gevoerd. Hierbij een oproep aan alle 

leden om nestplekken op te sporen. 
Verder zal aan de inwoners van ons 
onderzoeksgebied via de regionale en 
lokale pers worden gevraagd nestplek-
ken of vermeende plekken te melden. 
Regionale en lokale radiostations zullen 
eveneens worden ingeschakeld want de 
actie moet voortdurend onder de aan-
dacht worden gebracht van de bewo-
ners in gebied tussen het Vecht en Eem. 
Een regelmatige informatiestroom met 
uitwisseling van gegevens is van groot 
belang, evenals een netwerk van con-
tactpersonen per gemeente. Een coör-
dinator is van cruciaal belang voor het 
welslagen van het project. Die persoon 
zal -eventueel geassisteerd door een 
ander lid- moeten nagaan of gemeen-
ten belangstelling hebben voor het 
plaatsen gier-zwaluwnestpalen op ge-
schikte plekken. Ook zal moeten wor-
den uitgezocht of het mogelijk is een 
gierzwaluw uit te rusten met een geo-
locator. De werkgroep Vogelringstation 
is de uitgelezen kandidaat om dit uit te 
zoeken. 

Een ander belangrijk project is het 
plan voor een mini-symposium met 
deelname van personen uit de bouw-
wereld, woningcorporaties e.d., groen-
voorzieningen, hoveniers-bedrijven en 
anderen. Zij zijn in de gelegenheid om 
vogels te faciliteren door nestgelegen-
heid, aan te bieden, of het beheer er op 
af te stemmen. De vogelconsulent van 
Vogelbescherming zou kunnen worden 
ingeschakeld om in de toekomst een rol 
te spelen bij de inrichting en beheer van 
particuliere tuinen.

De werkgroep fotografie biedt moge-
lijkheden om de boodschap over vogel-
bescherming, behoud en beheer niet al-
leen uit te dragen tijdens het jubileum, 
maar ook door exposities elders te hou-
den.
Het jaarlijks aanbieden van een pu-
blieksexcursie kan zorgen voor meer 
aanwas van leden, maar leidt ook tot 
meer publiciteit. 
In de begintijd van de vogelwerkgroep 
stroomden jongeren van de jeugd-
bonden voor natuurstudie nogal eens 
door en werden lid. Tegenwoordig is 
daar niets meer van te merken. In de 
toekomst kan geprobeerd worden het 
contact te herstellen met de Jeugdbond 

voor Natuur en milieu. Waarom geen 
samenwerking, die mogelijk voor beide 
partijen iets oplevert?
Het bekend maken van de mogelijkheid 
dat de vogelwerkgroep in het gebied 
tussen Vecht en Eem voor verzorgings-
tehuizen, andere instellingen, organisa-
ties etc. een lezing kan verzorgen, zal 
nieuwe leden kunnen opleveren en de 
bekendheid doen toenemen. De lezing-
houder zal folders en ander materiaal 
mee moeten nemen en de aanwezigen 
kunnen vragen of zij hier belangstelling 
voor hebben. Desnoods kan op verzoek 
de voorlichtingskraam komen opdra-
ven. 

Met folders over diverse onderwerpen, 
die de voorlichtingskraam kan liggen 
of op aanvraag beschikbaar zijn kun-
nen we ook een breed publiek bereiken. 
Die folders kunnen ook als pdf via e-
mail verstuurd worden. Onderwerpen 
kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn: 
wintervoedering, katten en vogels en 
hoe maak ik een tuin extra aantrekkelijk 
voor vogels.

Voor mensen die geen lid zijn van onze 
‘vogelclub’, maar die wel op de hoogte 
willen blijven van wat zich op het vogel-
front afspeelt, kan een speciale nieuws-
brief gemaakt worden, die zo nu en dan 
wordt toegestuurd. Voor de vele men-
sen, die aan de vogelcursus deelnemen, 
kan het toe toesturen van zo’n nieuws-
brief alsnog aanleiding geven toch maar 
lid te worden. Zinvol om hier met onze 
communicatiemensen eens over na te 
denken! 
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