
Het gaat goed met 
de vrijwilliger! 

We zijn tegenwoordig gewend aan berichten 

over achteruitgang van de natuur en het ver

dwijnen van soorten. Gelukkig klinken er ook 

regelmatig positieve geluiden over soorten die 

herstel laten zien of over uitbreiding van 

natuurgebieden. Eén van de positieve berichten 

is tevens de sterke toename van vrijwilligers die uiBj. 

waarnemingen verzamelen en doorgeven, In dit 

themanummer ter ere van het tienjarig bestaan 

van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna 

(VOFF) laten de Particuliere Gegevensbeheren-

de Organisaties (PGO's) zien op welke wijze 

het vele werk van vrijwilligers bijdraagt aan een 

betere kennis en bescherming van de natuur. 

Fig. 2. Vrijwilligers van 
de PGO's zijn door heel 

Nederland te vinden, 

hoewel er een duidelijk zwaartepunt ligt in 

de verstedelijkte gebieden (bron: VOFF). 

Sinds de oprichting van de VOFF in 1996 is het 

aantal vrijwilligers bij de PGO's sterk toegenomen 

(fig. 1 & 2). Het merendeel van de gegevens 

over natuur in Nederland is van hen afkomstig. 

De vrijwilligers vormen een bont gezelschap 

variërend van mensen die voor hun ontspan

ning na het werk een monitoringroute lopen tot 

sterk gespecialiseerde onderzoekers die al hun 

vrije tijd besteden aan de studie van onbekende 

soorten. Deze natuuronderzoekers vormen 

geen representatieve dwarsdoorsnede door de 

Nederlandse bevolking, jongeren, vrouwen en 

allochtonen zijn ondervertegenwoordigd. De 

meeste mensen zijn actiefin het veld, maar 

men is ook betrokken bij het organiseren van 

educatieve activiteiten, het schrijven van artike

len en het opleiden van nieuwe vrijwilligers. 

De PGO's zijn behoorlijk divers van karakter. 

Sommige zijn vrij klein en draaien grotendeels 

op de noeste arbeid van enkele bestuursleden, 

terwijl de grootste PGO's tientallen betaalde 

medewerkers hebben. Bij diverse PGO's ligt de 

nadruk op het verzamelen en publiceren van 

gegevens, maar bij anderen ligt de prioriteit op 

bescherming. De bijdrage van vrijwilligers is in 

alle gevallen onontbeerlijk. 
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Fig 1. Sinds begin jaren negentig is het 

aantal bij de PGO's actieve vrijwilligers 

sterk toegenomen en op het moment zijn 

zo'n 15.000 mensen actief bij één of 

meerdere PGO's (bron: VOFF). 

Aan de wieg van de VOFF verscheen er ook 

al een nummer van De Levende Natuur: 

'Inventariseren in Nederland' (sept. 1996; 

dit werd overigens gevolgd door 'Inventa

riseren in Vlaanderen' in sept. 1997). 

In het voorliggende themanummer komt de 

grote verscheidenheid aan projecten en onder

zoek aan bod: technische innovaties bij het 

zoogdieronderzoek, het gebruik van korstmos

sen als indicator voor de luchtkwaliteit, de 

mogelijkheden van GIS voor het voorspellen 

van de effecten van klimaatverandering op dag

vlinders. Al deze projecten zijn gebaseerd op 

werk en gegevens verzameld door de achterban 

van de PGO's. De door vrijwilligers verzamelde 

gegevens zijn dan ook van onschatbare waarde 

voor het natuurbeleid en -beheer. Het thema

nummer sluit af met een artikel over de 

geschiedenis van de VOFF en een blik in de 

toekomst: wat willen de PGO's en VOFF bij 

hun 20-jarig jubileum bereikt hebben? 

De Nederlandse situatie waarbij het initiatief 

voor het verzamelen van natuurinformatie ligt 

bij vrijwilligersorganisaties is uniek. In de mees

te andere landen zijn het overheidsorganisaties 

die deels met betaalde krachten en deels met 

vrijwilligers gegevens inzamelen. Het is daarom 

verrassend dat Nederland ondanks of dankzij 

deze bijzondere structuur tot de best onder

zochte landen ter wereld behoort. Iets waar we 

met zijn allen trots op kunnen zijn. 

De uitgave van dit themanummer werd financi

eel mogelijk gemaakt door het VSB Fonds en 

het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De themaredactie bestond uit: Vincent Kalkman, 

Baudewijn Odé (beiden VOFF), Bart van Tooren, 

Rik Nijland en Isa Schimmel (De Levende 

Natuur). 
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