
besproken door Dick A. Jonkers

Bastin, M. & N. de Haan, 
2021. Hoe maakt u van 
uw tuin of balkon een 
vogelparadijs en waarom? 
Kosmos Uitgevers. 
Utrecht/Antwerpen. 
Paperback, 128 pagina’s, 
ISBN 9789021578545,
prijs € 12,50.
E-book, 9789021578552, 
prijs € 7,99.

Koks, B., 2021. Vogels wijzen ons 
de weg. Landbouw en natuur 
in balans. KNNV Uitgeverij. 
Paperback, 96 pagina’s, ISBN 
978 90 5011 8132, prijs € 11,95

Vogels wijzen ons de weg
Ben Koks

De titel van dit boek komt voort uit 
de resultaten van een sinds drie 
decennia uitgevoerd en nog steeds 
lopend onderzoek bij de Grauwe 
Kiekendief. De verkregen gegevens 
leveren een waardevolle bijdrage aan 
de kennisontwikkeling van deze soort. 
Tevens komen het landgebruik door de 
agrarische sector, de verhouding tot de 
aanhoudende voedselproductie en de 
e ecten daarvan op zijn ecologie aan bod. 
Tegelijkertijd hebben de resultaten geleid 
tot meer inzicht in de complexe relaties 
tussen agrarische cultuur en natuur. Het 
signaal is duidelijk. Het evenwicht tussen 
beide is volledig verstoord. Het roer zal 
om moeten. Er moet een afstemming 
plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt 
zullen er cultuursteppes in stand worden 
gehouden. Alleen een gezamenlijke 
krachtsinspanning in onze samenleving zal 
de balans kunnen herstellen en vogels een 

nieuw en levensvatbaar toekomstbeeld 
bieden. Landelijk zijn er al initiatieven, 
eveneens vanuit boerenorganisaties, 
die door samen te werken met 
natuurbeschermers voor weide- en 
akkervogels nieuwe kansen kunnen 
opleveren.
In het essay komen meer dan dertig 
onderwerpen aan de orde. In het betoog 
in deze pocketuitgave klinkt door hoe 
begaan de auteur is met het voorkomen 
van vogels op het boerenland. Het 
geheel is tegelijkertijd een kritische 
beschouwing, waarbij tal van betrokkenen 
langs de lat worden gelegd. Hij wijst op 
de noodzakelijke samenwerking tussen 
ecologen, natuurbeschermers en boeren. 
Zal duurzame landbouw een utopie 
blijven, of ziet onze samenleving kans het 
landbouwsysteem te hervormen? De tijd 
zal het leren!
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Het resultaat van de samenwerking mag er 
zijn. Alleen al het doorbladeren van deze 
kleurrijke uitgave is een lust voor het oog. 
De meeste prenten hebben betrekking 
op vele tientallen soorten zangvogels, die 
door tuinen worden aangetrokken.
Zij staan in allerlei bezigheden afgebeeld, 
met daarbij de voorzieningen waarvan 
ze gebruikmaken. Verder zijn ook enkele 
afbeeldingen opgenomen van andere 
dieren die zich kunnen ophouden in het 
vogelparadijs.
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