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Activiteiten gedurende de laatste tien jaren

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming

van Vogels zeventig jaar

Door Dr. Ir. J.E. Carrière(voorzitter)

Algemeen

In 1963 overleed Jan Drijver, de laatste van het grote driemanschap Thijsse,

Van Tienhoven en Drijver, aan wie het Nederlandse volk voor wat de bescher-

ming van de natuur betreft, 20 oneindig veel te danken heeft. De naam van

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van onze vereniging heeft de toen-

malige voorzitter Dr. G. A. Brouwer in Het Vogeljaar (1959, nr. 2/3) een

artikel gepubliceerd "De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
1899-1959” waarin hij, aansluitende aan de door J. Drijver ter gelegenheid van

het gouden jubileum gehouden voordracht „Een halve eeuw Vogelbescherming”

(Jaarboekje 1948-1951) voornamelijk voor onze jeugd- en nieuwe leden iets

over de werkzaamheden van „Vogelbescherming” in verleden en heden heeft

verteld. Achtereenvolgens heeft hij daarin behandeld: het bestuderen van de

vogelbeschermingsproblemen; verbetering en naleving van de vigerende Vogel-
en Jachtwet; bewaking (eventueel aankoop) van belangrijke broedterreinen en

verschaffing van nestgelegenheid; bescherming van vogels op de trek en in de

winterkwartieren, vuurtorengevaar, hoogspanningsdraden, olievraagstuk, win-

tervoedering; bevorderen van vogelbescherming in internationaal verband en

voeren van propaganda voor reële vogelbescherming. In zijn slotopmerking wijst

hij op de verarming van onze avifauna en herinnert hij eraan dat naast ver-

scheidene urgente problemen, waaronder de schade door de giftige bespuitings-
middelen in de landbouw, het kattengevaar „de grootste vijand” en het snel-

verkeer, nog veel meer vraagstukken onze aandacht nodig hebben. Want de

enigszins sentimentele vogelbescherming van vroeger is uitgegroeid tot een

wetenschappelijk beheer van alle in Nederland voorkomende vogels binnen de

beperkte ruimte, die voor hen beschikbaar is in ons overvolle land.

Dit artikel beoogt om ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van „Vogel-

bescherming” een beknopt overzicht te geven van de activiteiten der vereniging

gedurende de laatste tien jaren.
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Drijver is voor altijd verbonden aan de Vogelwet 1936, waarmede Nederland

zich op het gebied van de vogelwetgeving aan de spits stelde. Zijn laatste nota,

als lid van het dagelijks bestuur onzer vereniging, waarvan hij tot zijn dood deel

uitmaakte, was een rapport d.d. 12 september 1963 getiteld „Beschouwingen

over eventuele wijziging van de huidige vogelwet”. In zijn toelichting staat

0.a.: „Ik heb nu een nieuw element in het geding gebracht, de buiten-Europese

vogels, tot dusverre het stiefkind van de wetgever. Hier ligt een taak voor onze

vereniging, waaraan wellicht grote moeilijkheden zijn verbonden”.

Ook hier bleek Drijver wederom een vooruitziende blik te hebben, want de

steeds toenemende invoer van buiten-Europese vogels, die dikwijls ontoelaatbare

situaties medebrengt, neemt een steeds grotere omvang aan. Maar de moeilijk-
heden die aan een afdoende wettelijke regeling zijn verbonden, zijn inderdaad

groot.

Te zijner nagedachtenis werd op 29 september 1968 op Texel een naambord

Drijver’s Vogelreservaat ~’t Stoar" door mevrouw Drijver onthuld. Mevrouw

Drijver eindigde haar dankwoord met „Ik hoop dat U het werk zult voort-

zetten, zoals mijn man dit vroeger heeft gedaan”. Daarvan kan mevrouw

Drijver verzekerd zijn.

Het aantal leden van onze Vereniging overschreed omstreeks het eind van het

jaar 1968 voor het eerst de 10.000. Op 1 januari 1959 en 1964 bedroeg dit

aantal
resp. 7900 en 9210, zodat de aanwas van het ledental gedurende de

laatste 5 jaren niet bevredigend is geweest. Het bestuur heeft dan ook besloten

om door een krachtige en veelzijdige propaganda het ledental zo snel mogelijk

belangrijk op te voeren, waarbij een streefgetal van 20.000 leden is aan-

genomen. Alleen indien dit aantal binnen niet te lange tijd wordt bereikt, zal

„Vogelbescherming” in staat zijn haar taak op het gebied van het beschermen

van onze vogels afdoende te verrichten.

In het begin van 1968 werd tot een reorganisatie van het secretariaat van de

vereniging besloten, waarna op 1 mei van dat jaar de heer J. Gerritsen als

directeur van de vereniging in functie trad. Zijn voornaamste taak zal voor-

lopig zijn het zo snel mogelijk opvoeren van het ledental.

In 1966 werd de heer H. van Dongen als adviseur van onze vereniging aan-

gesteld. Eén van zijn voornaamste taken was aanvankelijk het helpen bevor-

deren van het oprichten van plaatselijke vogelwachten die hun werkzaamheden

zelfstandig kunnen regelen, maar die, o.a. door een kleine jaarlijkse geldelijke

bijdrage, toch een zekere binding met onze vereniging hebben.

Maar ruim een jaar geleden is het accent van zijn werkzaamheden verlegd naar

het voorbereiden van de oprichting van een „ooievaarsfarm”.

In april 1968 verscheen voor het eerst de nieuwsbrief „De Lepelaar”. Het doel

van deze nieuwsbrief, die regelmatig 6 x per jaar verschijnt en gratis aan alle

leden en donateurs wordt toegezonden, is niet alleen om de leden een betere

voorlichting te geven omtrent de activiteiten van onze vereniging, en hiermede

tevens een goede communicatie tussen bestuur en leden te bevorderen teneinde

hen hierdoor tevens in staat te stellen in eigen kring het lidmaatschap van

„Vogelbescherming” te kunnen propageren, maar ook om de leden actief in ons

werk te betrekken.
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Wintervoedering

Dr. Brouwer heeft reeds vermeld dat op het einde van 1954 een „Comité

Wintervoedering van vogels” is opgericht, waarvan o.a. Dierenbescherming en

Vogelbescherming samenwerken. Het Comité kwam gedurende de zeer koude

februarimaand van 1956 voor het eerst intensief in actie.

Gelukkig zijn de laatste winters zeer mild geweest. Gedurende de laatste tien

jaren was alleen de winter van 1962/’63 hulp op grote schaal noodzakelijk,

waarbij o.a. door de Koninklijke Luchtmacht medewerking werd verleend. Een

aantal voorbereidende maatregelen is getroffen, o.a. in samenwerking met de

Rijkspolitie, een aantal vogelwachten en afdelingen van Dierenbescherming,

die ten doel hebben om zodra de nood bij de vogels aan de man komt, op

efficiënte wijze te kunnen optreden.

Vogelreservaten

Algemeen. Een nieuwe activiteit van „Vogelbescherming” is de aankoop van

vogelreservaten. De onmiddellijke aanleiding daartoe was het feit dat de Olveh

Op 29 september 1968 onthulde mevrouw Drijver het naambord van het vogelreservaat ’t Stoar op

Texel, dat in dankbare herinnering aan haar echtgenoot daarmee diens naam werd gegeven.
Foto N.V.B.V.-Harry de Groot.
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van 1879 in 1956 is overgegaan, tot het uitgeven van vogelkalenders, waarvan

de revenuen ter beschikking van onze vereniging werden gesteld onder de

uitdrukkelijke voorwaarde dat voor deze gelden terreinen zouden worden aan-

gekocht, die voor de vogels van bijzonder belang zijn.

Het tegenwoordige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

bleek bereid de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels te rang-

schikken onder het betrekkelijk klein aantal verenigingen en instellingen op

het gebied van natuur- en landschapsbescherming, waaraan voor aankoop van

niet rendabele terreinen, een subsidie tot maximaal 50 % van de kosten van

aankoop kan worden verleend. Dank zij deze toezegging was het mogelijk om

een bescheiden aanvang te maken met de aankoop van vogelreservaten. Het

leidende motief daarbij is o.a. dat het huidige geslacht zoveel mogelijk waarde-

volle terreinen moet aankopen omdat deze anders onherroepelijk binnen afzien-

bare tijd voor andere doeleindenworden bestemd en daardoor voor de vogels

verloren gaan, en dat zij die na ons komen zich met het onderhoud en het

beheer moeten belasten.

1. Ackersdijkse plassen

Het eerste vogelreservaat „De Ackersdijkse plassen” waarvan de aankoop in

1962 zijn beslag kreeg, is gelegen in de randstad Holland in de gemeenteNoot-

dorp. Dank zij de grootst mogelijke hulp van de eigenaar, Mr. Van der Hoeven

kon een gedeelte van de hem toebehorende terreinen, ter grootte van ongeveer

27 ha, worden aangekocht. Dit terrein, dat omgeven is door uitgestrekte lan-

derijen met een aantal verspreid liggende boerderijen, bestaat uit een aantal

plassen, gedeeltelijk omgeven door zware rietkragen, struweel, kreupelhout en

opgaand bos, waartussen enkele uitgestrekte weidegebieden. Een kleine com-

missie waarin behalve Mr. Van der Hoeven zitting hebben de directeur van de

Olveh en de voorzitter van onze vereniging, is met het beheer belast.

Aangezien het noodzakelijk is gebleken verschillende onderhoudswerkzaam-

heden te verrichten, is terzake contact opgenomen met het Staatsbosbeheer, dat

een advies over de uit te voeren werkzaamheden zal uitbrengen. De aard van

het terrein sluit masaal bezoek ten enen male uit.

Vandaar dat per jaar slechts een enkele excursie met een beperkt aantal deel-

nemers kan worden gehouden, terwijl ook het individueel bezoek tot een mini-

mum moet worden beperkt. Alleen op deze wijze kan dit reservaat in stand

worden gehouden en aan zijn doel blijven beantwoorden: een broed- en uit-

wijkplaats voor tal van vogels die anders uit in het gebied van de Ackersdijkse

plassen onherroepelijk zouden verdwijnen. De heren Van Dongen en Ros leden

van de „Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken” zijn
in 1966 begonnen met het inventariseren van de broedvogels in de Ackersdijkse

plassen. Het doel van dit onderzoek dat regelmatig zal worden voortgezet, is

het vaststellen van de broedsoorten en van het aantal broedgevallen per soort.

Aan de hand van dergelijke jaarlijkse inventarisaties kan worden vastgesteld
welke wijzigingen ten goede of ten kwade zich op langere termijn voltrekken.

Uit de tot heden verrichte inventarisaties is o.a. gebleken, dat in het betrokken

gebied o.a. broeden: boomvalk, geoorde fuut, ransuil, snor, torenvalk, wiele-
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waal, watertal en in 1968 ook weer het woudaapje. Tot de algemene broedvogels
behoren o.a. fuut, bosrietzanger, gekraagde roodstaart, grutto, kievit, kleine

karekiet, koekoek, rietgors, rietzanger, scholekster, spotvogel, tuinfluiter, tortel-

duif, tureluur en in 1967 met niet minder dan 32 nesten, het winterkoninkje.

Bovendien bevindt zich in de bomen op het eiland in de grootste plas een

reigerkolonie die in 1967 16 nesten telde.

Het totale aantal broedgevallen, met uitzondering van de eenden, bedroeg in

de jaren 1966 en 1968 resp. 253 en 253, verdeeld over resp. 42 en 44 soorten.

In de periode 1965-1967 bedroeg dit aantal 50. Gedurende een groot gedeelte
van het jaar verblijven op de plassen grote aantallen eenden, waaronder behalve

de zeer talrijke wilde eenden, ook kuifeenden, slobeenden, smienten en winter-

talingen. Grote zaagbekken zijn gedurende de wintermaanden op de grote plas

geen zeldzaamheid. Op de trek vinden nog vele andere vogels gedurende
kortere of langere tijd in het reservaat een onderdak.

2. De Reef

Noord-Holland benoorden het IJ is van oudsher een uniek weidevogelgebied

geweest. Maar helaas zijn vele van dergelijke terreinen ten behoeve van de

steeds verder gaande industrialisatie en de steeds toenemende bevolking voor

andere doeleinden in gebruik genomen of bestemd.

Gelukkig is in het onlangs vastgestelde bestemmingsplan een aantal terreinen

in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en ten zuiden van Alkmaar

als natuurgebied aangewezen, zodat verwacht mag worden dat althans een

aantal weidevogelgebieden als zodanig behouden kan blijven. Het Staatsbos-

beheer, het Noord-Hollands Landschap en de Vereniging tot Behoud van Na-

tuurmonumenten in Nederland zijn, vooral de laatste tijd, op grote schaal bezig

met de aankoop van daartoe in aanmerking komende terreinen.

In het jaar 1961 toen nog maar weinig bekend was omtrent de uiteindelijke

bestemming van de hier bedoelde weidevogelgebieden, maar de dreiging van

totale ondergang voor vele van deze gebieden zeer groot was, besloot „Vogel-

bescherming”, daartoe in staat gesteld door een belangrijk legaat van Jhr.

Van der Does de Willebois, door beschikbare gelden uit de Olvehpot, door

subsidie van het Ministerie van CRM en door talrijke bijdragen van onze leden,

over te gaan tot de aankoop van een weidevogelgebied ten westen van de

gemeente Westzaan, met een totale oppervlakte van 500 tot 600 ha. Dit gebied

bestaat grotendeels uit laag gelegen weilanden die gedeeltelijk meer of minder

permanent onder water staan, een gebied, dat door talloze greppels, sloten en

vaarten is doorsneden en daardoor alleen met behulp van een boot enigszins

toegankelijk is. De vereniging slaagde er in de loop der jaren in ruim 50 ha

over het gehele gebied verspreid liggende percelen grond en water aan te

kopen, benevens twee bijbehorende boerderijen.

Toen de aankoop na enige jaren bevredigend begon te verlopen, pakten zich

donkere wolken over De Reef samen. Het bleek al spoedig dat het zuidelijk

gedeelte van het reservaat was gelegen in de gebieden langs het Noordzee-

kanaal die voor het vestigen van industrieën langs dit kanaal waren bestemd.

In het reeds genoemde streekplan is helaas dit gedeelte, ter grootte van
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enkele honderden ha, als industriegebied aangegeven, zodat het zo goed als

zeker over enige jaren als weidevogelgebied verloren zal zijn. Het overblijvende

noordelijke gedeelte ter grootte van ongeveer 150 a 200 ha, is echter op het

bestemmingsplan als natuurgebied aangegeven. Het gevolg van een en ander is

dat de aankopen in het zuidelijk gedeelte van De Reef grotendeels of geheel
zullen moeten worden stopgezet, o.a. omdat op voor andere doeleinden

bestemde terreinen geen subsidie van het Rijk voor aankoop als natuurmonu-

ment kan worden verkregen. Na rijp beraad en in overleg met belanghebbende
instanties is besloten om met de aankoop van terreinen in het noordelijke ge-
deelte van De Reef, mits de gevraagde prijzen verantwoord zijn, door te gaan
en om te trachten aan dit gebied nog enige uitbreiding te geven. Met de

betrokken instanties wordt de mogelijkheid onderzocht van het aanwijzen van

een ander, noordelijker gelegen weidevogelreservaat, dat voor aankoop door

onze vereniging in aanmerking zou kunnen komen.

De Reef in de huidige vorm is een uniek weidevogelgebied waar niet alleen

grote aantallen grutto’s, kieviten, kemphanen en tureluurs broeden, maar ook

dodaarsjes en futen en in de in het zuidelijke gedeelte gelegen rietvelden roer-

dompen en tal van kleinere vogels, waaronder kleine- en grote karekiet, riet-

zanger en rietgors.

Bewaakte terreinen

Algemeen. Sinds 1916 heeft „Vogelbescherming” zich tot taak gesteld goede

vogelterreinen en ook wel bepaalde broedgevallen gedurende het broedseizoen

te bewaken, waarvan in het bijzonder moerasvogels, weidevogels, sterns en

meeuwen hebben geprofiteerd. In enkele gevallen wordt ook toezicht gehouden

op voedselterreinen en pleisterplaatsen, waar zich buiten de broedtijd grote
aantallen vogels ophouden, voornamelijk steltlopers, eenden en ganzen. Ge-

tracht wordt om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijke bewaking
tot stand te brengen, waarbij getracht wordt het aantal terreinen, indien daartoe

mogelijkheden bestaan, uit te breiden.

Gezien de grote veranderingen die zich in ons land voor wat betreft de bestem-

ming van bepaalde gebieden voordoen, behoeft het niet te verwonderen dat

buitengewoon waardevolle vogelgebieden, die jarenlang door onze vereniging
zijn bewaakt, verloren zijn gegaan of als zodanig verloren dreigen te gaan.
Tot deze laatste gebieden behoren o.a. de Sassenplaat, een overwinteringsgebied
van ganzen, eenden en steltlopers van unieke waarde, de Caloot en het Land

van Saeftinge, dat bedreigd wordt door de aanleg van een kanaal naar Ant-

werpen. Maar daartegenover staan gelukkig nieuwe aanwinsten. Als voorbeeld

wordt genoemd de reigerkolonie die zich al jaren in de bomen van de langs
de weg gelegen boerderijen „De Eenhoorn” en de „Lepelaar” even ten zuiden

van het dorp Midden-Beemster bevindt, die in het begin van 1968 groot gevaar

liep doordat de pachter de boomgaard wilde opruimen. Gelukkig kon met de

pachter een beheersovereenkomst worden gesloten, waardoor de kolonie in elk

geval voor de eerste drie jaren veilig is gesteld.

Onlangs is onze vereniging het beheer toegezegd van de vogelbocht aan het

Eemmeer. In het begin van 1969 had onze vereniging 6 vogelreservaten in
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pacht en 15 terreinen onder bewaking. Bovendien bezat, zoals reeds is vermeld,

„Vogelbescherming” een aantal terreinen in eigendom.
Hieronder volgt een beknopte beschrijving vart één van onze jongste, zeer

belangrijke bewaakte terreinen „De Koudekerkse Inlage”.

1. De Koudekerkse Inlage

De Koudekerkse Inlage op Schouwen-Duiveland, gelegen tussen Zierikzee en

Haamstede, die van een uniek karakter is, bestaat uit een achter de dijk van

de Oosterschelde laag gelegen terrein, dat door tal van greppels en sloten is

omgeven en doorsneden, waarin ook enkele ondiepe plassen voorkomen. Het

was in principe niet mogelijk de aan het Waterschap Schouwen toebehorende

terrein aan te kopen, maar wel konden 3 van de 6 percelen, waarin de inlage
is verdeeld, worden gepacht. De gedurende de eerste jaren met het toezicht

namens onze vereniging belaste voormalige secretaris, de heer Kooiman, is erin

geslaagd de in de onmiddellijke omgeving van de inlage wonende boeren

zodanig te interesseren, dat het beheer van de 3 niet gepachte percelen op

nagenoeg dezelfde manier geschiedt als dat van de 3 door onze vereniging

gepachte gebieden, waardoor een groot aaneengesloten vogelreservaat is ont-

staan.

Een midden in de inlage staand zomerhuisje is door de vereniging aangekocht.

Het is, nadat het is opgeknapt en aan de waterleiding is aangesloten, onder

strenge voorwaarden als zomerhuisje op lange termijn verhuurd.

Omdat de jaarlijkse pacht uit de opbrengst van de Olvehkalenders wordt

betaald, heeft het huisje de naam „Olveh-Uitkijk” gekregen. De inlage wordt

sinds 1963 praktisch het gehele jaar bewaakt.

Van de Scheldedijk af kunnen de talrijke vogels die gedurende het gehele jaar
in de inlage verblijven, van uit een auto prachtig-worden waargenomen, zonder

dat de vogels ook maar enigszins worden verontrust.

De inlage heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk broedgebied voor tal van

vogels, waaronder in de eerste plaats genoemd moeten worden de kluten, die

de laatste jaren met ongeveer 150 broedparen waren vertegenwoordigd. Daar-

op volgen de bergeenden; door het aanbrengen van een aantal betonnen buizen

is de nestgelegenheid vergroot. Mede daardoor bedroeg het aantal broedparen
de laatste jaren ongeveer 30. Van de andere broedvogels worden nog genoemd

bontbekplevier, kievit, grutto,, slobeend, tureluur, veldleeuwerik en graspieper.
Buiten het broedseizoen is de inlage een pleisterplaats voor grote aantallen

vogels van velerlei soort, waaronder blauwe reiger, bonte strandloper, drieteen-

strandloper, fazant, groenpootruiter, kanoetstrandloper, oeverloper, patrijs,
rosse grutto, rotgans, scholekster, smient, steenloper, watersnip, wulp en zilver-

plevier.

Olieslachtoffers

In het begin van deze eeuw ontstond een nieuw gevaar voor onze zeevogels,
doordat de kusten en zeeën in toenemende mate door olieproducten die door

de zeeën bevarende schepen werden afgespuid, werden verontreinigd. Dit euvel

heeft in de loop der jaren het leven gekost aan onnoemelijke aantallen zee-
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vogels, zoals alken. Jan van Genten, papegaaiduikers, zee-eenden en zeekoeten.

Gelukkig is de olieconventie van Londen van 1954 op 26 juli 1956 in werking

getreden, nadat een jaar tevoren 10 landen, waaronder 5 met een vloot van

minstens 500.000 ton, tot ratificering waren overgegaan.

Nederland ratificeerde op 24 juli 1958. Als uitvloeisel van deze conventie is

in ons land op 14 maart 1955 door de Minister van Verkeer en Waterstaat een

„nationale commissie van onderzoek naar het vraagstuk der verontreiniging van

de zee door olie” ingesteld, waarin onze vereniging door een bestuurslid is

vertegenwoord igd.
De indruk bestaat dat er op het gebied van de olievervuiling van de zeeën de

laatste jaren ook in de praktijk, grote vorderingen zijn gemaakt. In Nederland

en ook in andere landen is het reeds gedurende een vrij groot aantal jaren
verboden binnen een zóne van 100 mijl uit de kust olieresten over boord te

pompen. Ook de grote oliemaatschappijen verlenen hun medewerking om ver-

ontreiniging van de wereldzeeën door olieproducten zoveel als doenlijk is te

voorkomen. Maar het toenemende transport van dergelijke producten door

steeds grotere tankers brengt nieuwe gevaren als gevolg van calamiteiten mede.

De ramp van de „Torrey Canyon” is er een sprekend voorbeeld van. Het totale

aantal slachtoffers onder de zeevogels is onbekend, maar het is ontstellend

groot. Van de 5711 olieslachtoffers die in Engeland aan wal zijn gebracht en

soms enkele maanden lang zijn behandeld, konden er slechts 200 in een op het

oog goede toestand worden losgelaten. Maar van dit aantal is 25 % reeds

binnen een maand gestorven. Gebleken is dat de voor het schoonmaken van de

vogels gebruikte detergentia dikwijls meer schade veroorzaakten dan de olie

zelf. De Engelse deskundigen zijn van mening dat het aanbeveling verdient

alleen vogels die slechts in lichte mate zijn verontreinigd te behandelen en dat

alle andere slachtoffers, hoe hard het ook klinkt, het beste zijn gediend met

een pijnloos einde. Teneinde na te gaan of, en zo ja hoe, olieslachtoffers

kunnen worden geholpen, zal nog veel wetenschappelijk en praktisch speur-
werk moeten worden verricht.

Onze vereniging heeft aan de Engelse en Franse zusterverenigingen een bedrag
van rond ƒ 10.000,— kunnen overmaken, dat, in samenwerking met Dieren-

bescherming, o.a. met hulp van de pers was bijeengebracht.

Ooievaarsfarm

Het is wel algemeen bekend dat de ooievaarsstand in Nederland achteruit gaat

en dat helaas verwacht moet worden dat deze prachtige vogel binnen enkele

jaren als broedvogel in ons land niet meer zal voorkomen. Omstreeks de dertiger

jaren nestelden in Nederland zeker 300 a 400 paren ooievaars. Volgens het

verslag van het RIVON over het jaar 1966 was dit aantal in 1951 teruggelopen

tot 52. De laatste jaren bedraagt het niet meer dan ongeveer 18. Het aantal

jonge ooievaars bedroeg in ons land in 1939 nog 316, in 1950 nog maar 83

en de laatste jaren niet meer dan ongeveer 20.

De ooievaar leeft in West-Europa aan de rand van zijn verspreidingsgebied en

is daardoor in hoge mate kwetsbaar.

Een groot aantal factoren is voor de catastrofale achteruitgang verantwoordelijk
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o.a, het ontwateren van grote gebieden en het op grote schaal toepassen van

pesticiden, waardoor o.a. de hoeveelheid beschikbaar voedsel is afgenomen.
Maar sommige deskundigen achten de hoofdoorzaak van de achteruitgang

afschot
op

de trekwegen en vliegen tegen draden en soortgelijke obstakels.

Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat het aantal ooievaars ook in andere

West-Europese landen sterk is verminderd. In Denemarken nam hun aantal af

van ca. 400 paren omstreeks de eeuwwisseling tot 75 paren in 1966. In West-

Duitsland bedroeg het aantal paren in 1934 nog 9035, welk aantal in 1958

tot 4626 en in 1961 tot 2499 was teruggelopen. Tenslotte Zwitserland, waar

in de jaren 1900-1910 nog 140 bezette nesten werden geteld, welk aantal in de

periode 1920-1929 tot 50 en in de periode 1940-1949 tot 6 terugliep.

In 1949 was nog 1 nest bewoond en in 1950 was de ooievaar in Zwitserland

als broedvogel uitgestorven.

Deze gang van zaken in Zwitserland was voor een leraar uit Solothurn, de heer

Max Bloesch, aanleiding om de mogelijkheid na te gaan om kunstmatig jonge
ooievaars aan te kweken. In een artikel van zijn hand, dat in dit nummer is

opgenomen, beschrijft hij de door hem bereikte resultaten.

„Vogelbescherming” heeft besloten om ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan

van de vereniging, in navolging van Zwitserland, ook in ons land een ooievaars-

farm te stichten.

De adviseur van onze vereniging, de heer H. van Dongen, geeft in een even-

eens in dit nummer opgenomen artikel, een overzicht van de huidige stand van

zaken.

Vrije vogelreservaten

In navolging van andere landen o.a. West-Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, de Sowjet-Unie, de Scandinavische landen, de Verenigde Staten en

Zwitserland heeeft onze vereniging op het einde van 1968 besloten tot het in

het leven roepen van „vrije vogelreservaten”, waaraan alle gemeenten, ver-

enigingen, ondernemingen en personen kunnen deelnemen. Op verzoek van de

eigenaar of huurder kan ieder terrein, park, bos of rietland, zowel in particulier
bezit als in handen van openbare lichamen of instellingen, tot „vrij vogel-

reservaat” worden verklaard.

Een dergelijk reservaat is een ruimte waarbinnen de vogels worden beschermd,

doordat de eigenaar of huurder de verplichting op zich heeft genomen om in

het reservaat nimmer eieren te rapen of te laten rapen, dan wel aan derden

daartoe vergunning te verlenen, ook indien dit wettelijke gedurende een be-

paalde periode is geoorloofd en voorts om te voorkomen dat door de wet

beschermde vogels en hun broedsels worden verstoord. Bij landbouwwerkzaam-

heden zal hij alles in het werk stellen wat in zijn vermogen ligt om de nesten

van weidevogels en andere grondbroeders te sparen. In geval door bijzondere

omstandigheden hinder of schade van bepaalde soorten vogels wordt onder-

vonden, zal hij aan de vereniging advies vragen hoe hiertegen kan worden

opgetreden, voordat hij zelf maatregelen neemt. De toetreding tot de „vrije

vogelreservaten” is gebaseerd op de goede wil, de goede trouw en de wederzijdse

overtuiging in het belang van de bescherming van de in het wild levende vogels
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te handelen. De toegetredene behoudt natuurlijk alle rechten op zijn eigendom,

op
de vrije en algehele beschikking, alsmede

op
het beheer en het genot ervan,

waaronder o.a. het genot van de jacht valt.

Maar iedere eigenaar of diens rechthebbende, die de jacht wil uitoefenen of

door derden laat uitoefenen, verbindt zich uitdrukkelijk om de geest van de

overeenkomst te eerbiedigen door erop toe te zien, dat geen andere vogels
worden bejaagd of gedood dan die waarop de jacht binneneen bepaalde termijn

wettelijk is toegestaan, dan wel onbeschermd zijn. De „vrije vogelreservaten”
blijven geheel onder de materiële verantwoordelijkheid van de eigenaar van de

grond. Onze vereniging biedt een morele bescherming en technische steun in de

vorm van voorlichting en advies met uitsluiting van iedere financiële deelname

in het bijzonder voor het onderhoud, de omheiningen en de bewaking. Aan de

toetreding tot de „vrije vogelreservaten” zijn geen kosten verbonden. Het

bestaan van een vrij vogelreservaat wordt aan het publiek kenbaar gemaakt door

het plaatsen bij de ingang van een bord van een vastgesteld model, dat bij onze

vereniging verkrijgbaar is. Het nieuwe statuut van „vrije vogelreservaten” is

door velen met enthousiasme begroet en de eerste grondeigenaren hebben zich

reeds voor toetreding aangemeld.

Winkelbedrijf

Omstreeks het jaar 1960 is o.a, in navolging van de Royal Society for the

Protection of Birds overgaan tot het verkrijgbaar stellen van artikelen op het

gebied van vogelbescherming.

Aangevangen is met drie grammofoonplaten met vogelgeluiden, onder het

motto „Hoor de vogels”. Deze serie is inmiddels uitgegroeid tot een serie van

12 langspeelplaten, waarop de geluiden van een groot aantal vogels is weer-

gegeven. Op de hoezen is een beschrijving van de zang van de op de platen
voorkomende vogels aangegeven. Aan deze serie zijn toegevoegd twee platen
„Het Naardermeer” die een klankbeeld geven van de geluiden van 22 vogel-

soorten en een stereoplaat „Vogelzang in bos en beemd” met een verbluffend

ruimte-effect. Van het begin af zijn ook verschillende vogelboeken o.a. van de

hand van Drijver en Strijbos verkrijgbaar gesteld.
Het aantal dezer boeken neemt nog steeds toe. Ook afbeeldingen van vogels

waren van de aanvang af verkrijgbaar.

Vrijwel van het begin af is een prisma-veldkijker van Japans fabrikaat 8 x 40

met het opschrift „Vogelbescherming” aan het assortiment toegevoegd.
Tot de bijzonder geslaagde uitgaven behoren 5 grote wandplaten met een groot

aantal afbeeldingen van zangvogels, roofvogels en eendachtigen. De platen
zijn ook in klein formaat verkrijgbaar. Vooral het laatste jaar zijn verschillende

nieuwe artikelen verkrijgbaar gesteld, o.a. notelets en felicitatiekaarten met

enveloppen, die ook als kerst- en nieuwjaarskaarten kunnen worden gebruikt,
voorzien van afbeeldingen van vogels en sinds kort dassen in vier verschillende

kleuren versierd met geborduurde lepelaartjes, het embleem van onze ver-

eniging.
Ook volkomen weerbestendige, zelfklevende plaksilhouetten ter markering
van glazen windschermen zijn verkrijgbaar.
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Het ligt in de bedoeling om het assortiment van het winkelbedrijf dat een vrij

belangrijk batig saldo in de verenigingskas doet vloeien in de eerstkomende

tijd belangrijk uit te breiden.

Contacten met het buitenland

Zoals door Dr. Brouwer in zijn meergenoemd artikel is vermeld, is in 1922

op initiatief van Dr. T. Gilbert Pearson te Londen het International Com-

mittee for the protection of Birds opgericht, waardoor er een geregeld contact

tussen verschillende landen tot stand kwam. In dit comité dat naar de begin-
letters van de Franse naam gewoonlijk als „CIPO” wordt aangeduid, zijn thans

45 landen, waaronder ook Nederland, vertegenwoordigd. De Nederlandse

sectie telt 7 organisaties als gewone leden en 3 instanties als adviserende leden.

Vogelbescherming is gewoon lid en heeft dientengevolge 2 vertegenwoordigers
in de Nederlandse sectie.

De CIPO heeft o.a. een groot aandeel gehad in het tot stand komen van de

Conventie van Parijs van 1950 en van de Olieconventie van Londen van 1954.

Omdat er kennelijk behoefte bestond aan contact tussen de landelijke vereni-

gingen voor vogelbescherming in West-Europa, voor wat betreft organisato-

rische en soortgelijke kwesties, zijn vertegenwoordigers van een aantal van

deze organisaties in 1966 te Luxemburg en in 1967 te Mulhouse bijeen-

gekomen. Op de in oktober 1968 te Stuttgart gehouden derde bijeenkomst was

onze vereniging, door de voorzitter, voor het eerst vertegenwoordigd. Deze

vergadering werd bijgewoond door afgevaardigden van 9 landelijke vereni-

gingen uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, West-

Duitsland, Zwitserland. Het ligt in de bedoeling ook in het vervolg éénmaal

per jaar bijeen te komen. Tijdens de vergadering werden 4 resoluties aan-

genomen, die door tussenkomst van de Deutscher Bund für Vogelschutz zijn
verzonden aan Belgische, Franse en Luxemburgse autoriteiten. Deze resoluties

hadden o.a. betrekking op de massavangst van zangvogeltjes in Frankrijk en

België.
Mede als een uitvloeisel van deze bijeenkomst is op initiatief van „Vogelbe-

scherming” besloten tot bilaterale contacten met de organisaties op het gebied
van vogelbescherming in de ons omringende landen, België en Luxemburg,
Duitsland en Engeland. De eerste resultaten, zij het nog op bescheiden schaal,

zijn inmiddels reeds bereikt. Het laat zich aanzien dat uit deze samenwerking
waardevolle activiteiten kunnen ontstaan.

Slotopmerkingen

De verarming van onze avifauna gaat nog steeds, helaas in vele gevallen in een

versneld tempo door. De 10 jaren geleden gesignaleerde voornaamste oorzaken,

n.l. giftige bespuitingsmiddelen, katten en snelverkeer, bedreigen de vogelstand

nog steeds in ernstige mate. Daarnaast schept de snelle groei van de bevolking,
de vrijetijdsbesteding en de daarmede verbonden recreatie, gecombineerd met

een steeds toenemend gemotoriseerd verkeer voor steeds grotere gedeelten onzer

bevolking, vele nieuwe problemen. Het steeds doorgaande droogleggen van

plassen en meren, het indijken van kwelders en laagliggende gronden, het in
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cultuur brengen van woeste gronden, het zijn even zoveel oorzaken dat de

voor onze in het wild levende vogels vereiste biotoop verdwijnt of zeer sterk

wordt teruggebracht.
Maar er zijn gelukkig ook enkele lichtpunten, waaraan vooral genoemd dient

te worden de toenemende belangstelling voor het behoud van onze fauna en

flora bij de rijks- en provinciale overheid, bij vele autoriteiten en instanties.

Voor onze vereniging is nog een grote taak weggelegd, een taak die dikwijls

tengevolge van nieuwe ontwikkelingen moet worden aangevuld of gewijzigd.
Al onze activiteiten gaan steeds meer geld kosten. Mede daarom is het te

betreuren dat, ondanks het grote aantal vogelvrienden die ons land telt, het

aantal leden onzer vereniging nog slechts rond 10.000 bedraagt, dat is 0,083 %

van de Nederlandse bevolking.
Het ligt dan ook voor de hand dat het voornaamste doel van onze vereniging

is, het verhogen van ons ledental. Het in de inleiding genoemde streefgetal

van 20.000 leden moet bij het 75-jarig bestaan van Vogelbescherming in 1974

zijn bereikt.

Wij rekenen op U allen.

Jonge ooievaars uit Algerije./Foto Max Bloesch.


