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Nieuwe uitgaven

Agrarisch natuurbeheer nu

professioneel aanpakken

Professionalisering
In Waterland, een fraai weidegebied boven

Amsterdam, spannen boeren en vrijwilligerszich

al jaren in voor het beschermen van weidevogels

en andere ’boerennatuur’. De provincie Noord-

Holland en het project Waardevol Cultuurland-

schap hebben hiervoor de komende jaren veel

geld beschikbaar gesteld. Boeren hebben inmid-

dels een professionele vereniging opgericht. Nu

is het zaak om doelmatige beloningssystemen

toe te passen. Belangrijke speerpunten daarbij

zijn vergroting van de keuzemogelijkheden voor

boeren en afrekenen op resultaat. Zo wordt het

beschikbare geld efficiënt besteed, kan het agra-

risch natuurbeheer zich ontwikkelen tot een se-

rieuze neventak en wordt het mogelijk de ’boe-

rennatuur’ doelgerichtte behouden en te ontwik-

kelen. Deze zakelijkeaanpak strookt met de nota

Dynamiek en vernieuwing van minister Van

Aartsen, die meer ruimte bepleit voor professio-

neel particulier natuurbeheer.

Veel tijd voor weidevogels
CLM en SVW hebben het eerste systematische
onderzoek gedaan naar het tijdsbeslag van de

vrijwillige weidevogelbescherming. 35 boeren en

hun vrijwilligers hebben voorjaar 1995 hun tijd-
besteding genoteerd. Te zamen blijken zij bijna
vier uur per nest kwijt te zijn. In 1995, toen er in

Waterland 4.115 legsels zijn beschermd, ging het

in totaal dus om 16.000 uur - een enorme tijdsin-

vestering. Daarnaast blijkt een meerderheid van

de boeren ook nog andere natuurmaatregelente

nemen: in sloten en slootkanten en bij het onder-

houd van rietlanden, erfbeplanting en boom-

gaardjes.

Beloning voor nesten

CLM en SVW stellen de vereniging voor om aan

de bestaande beheerovereenkomslen - waarbij

de overheid boeren betaalt om later te maaien -

twee beloningsmogelijkheden toe te voegen. De

eerste is betaling voor elk gevondennest, afhan-

kelijk van de zeldzaamheid en kwetsbaarheid

van de soort, variërend van f 50,- voor Kievit en

Scholekster tot enkele honderden guldens voor

de zeldzame soorten. Omdat de vrijwilligers een

belangrijke rol spelen bij de bescherming, gaat
een deel van de beloning naar de vrijwilligers-

kas.

De tweede mogelijkheid is het tijdelijk onder wa-

ter (piasdras) zetten van kleine stukken land.

Hierdoor zijn met name de zeldzame soorten ge-

holpen. De beloning dekt de inrichtingskosten

van deze natte percelen en het verlies aan

grasproduktie. De Vereniging Agrarisch Natuur-

beheer Waterland brengt beide varianten dit jaar

in praktijk. Daarmee ontstaat een fraai evenwicht

tussen betalen voor nesten en betalen voor het

creëren van gunstige omstandigheden voor wei-

devogels.

Ook andere natuur belonen

In het rapport werken CLM en SVW ook belo-

ningssystemen uit voor andere natuur dan wei-

devogels: planten in slootkanten, planten en die-

ren in rietlanden en overwinterende vogels zoals

ganzen. In de eerste twee gevallen is gekozen

voor een mengvorm van beheersvergoeding en

beloning van resultaten: een basisvergoeding

met een resultaatbonus. Bij wintergasten gaat
het om vervanging van de gebruikelijkeschade-

vergoedingdoor een meer stimulerende opvang-

premie.

M.W. ter Stege, P. Terwan & J.C. Buys: Beloning van

agrarische natuur in Waterland. 55 bladzijden, 5 figu-
ren, 7 tabellen, 2 bijlagen (CLM 242 - 1996). Redactie

Kees Klaver.

üitg. Samenwerkingsverband Waterland, Koemarkt

53-1, 1441 DB Purmerend, (0299) 43 74 63 & Centrum

voor Landbouw en Milieu, postbus 10015, 3505 AA

Utrecht, (030) 244 13 01. Verkrijgbaar door overmaking

van f 20,- op postbankrekening 4 204 713 van het Cen-

trum voor Landbouw en Milieuof op Raborekening 354

052 500 van het Samenwerkingsverband Waterland on-

der vermeldingvan het gewenste.

Begrip van buitensport

Begin december werd de publikatie 'Begrip van

buitensport’, recreatiereeks (nummer 20) gepre-
senteerd. In deze publikatie doet Roel Cosijn een

verkennende studie naar de begripsvorming
rond buitensport. Cosijn geeft aan dat de bui-

tensportsectorzich nog steeds verder ontwikkelt.

Daardoor is een afbakening van het begrip bui-

tensport geen sinecure.

Het tweede deel van deze publikatie maakt de

huidige kennis over de relatie tussen natuur en

buitensport toegankelijk voor terreinbeheerders,

beleidsmakers en de buitensportsector. Petra

van Konijnenburg vat deze kennis in een drietal

hoofdstukken samen.

Dit deel vormt een handig overzicht van de resul-

taten van een aantal studies dat sinds 1991 in op-
dracht van de Stichting Recreatie is verricht. Het

betrof litteratuuronderzoek met bijzondere aan-

dacht voor internationale litteratuur en enkele

veldstudies. Ook bevat het een overzicht van stu-

Bij professioneel agrarisch natuurbeheer hoort

een professionele beloning. Deze moet recht

doen aan de inspanningen van boeren, maar

ook aan de behaalde natuurresultaten. Boeren

moeten meer dan in het verleden worden afgere-

kend op resultaat. In Waterland worden deze

ideeën binnenkort in praktijk gebracht.

Dit schrijven het Centrum voor Landbouw en Mi-

lieu (CLM) en het Samenwerkingsverband Wa-

terland (SVW) in het rapport Beloning van agrari-
sche natuur in Waterland. Het rapport is 26

maart 1996 overhandigdaan de voorzitter van de

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland,

die sinds kort de uitvoering van het agrarisch na-

tuurbeheer onder haar hoede heeft. De vereni-

ging telt inmiddels 130 boerenleden. Het onder-

zoek is gefinancierd door het project Waardevol

Cultuurlandschap Waterland, de provincie
Noord-Holland en het Recreatieschap Water-

land.
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ringsmaatregelen voor adequaat beheer.

In deel 3 beschouwt Peter Rens van de Stichting
Recreatie de toekomstmogelijkheden van de

buitensportsector. De Stichting Recreatie is een

kennis- en innovatiecentrum dat streeft naar een

duurzame ontwikkeling van de recreatiesector

door het verbeteren van de groei en doorstro-

ming van kennis. De buitensportsector is een on-

derdeel van de recreatiesector en heeft als bij-
zondere kenmerken de 'zware' interactie met de

natuur en het veelvuldige gebruik van technolo-

gische hulpmiddelenen materialen. Zij is in ver-

gelijking met andere delen van de toeristische-

recreatieve sector heel innovatief en neemt snel

allerlei nieuwe technologische vindingenen ma-

terialen over. Rens geeft aan dat het voor de bui-

tensportsector een uitdaging is om juist die inno-

vaties toe te passen die leiden tot een duurzame

relatie met het natuurlijke milieu.

Al met al een publikatie die een goed overzicht

geeft van de begripsvormingrond en de effecten

van buitensport. Bovendien wordt eentoekomst-

perspectief voor de buitensportsector geschetst.

Voor beleidsmakers, beheerders, natuur- en mi-

lieu-organisaties en uiteraard de buitensportsec-
tor een onmisbaar standaardwerk.

De prijs van deze publikatie is f 39,95 en kan worden

besteld bij het secretariaat van de Stichting Recreatie,

Kennis- en Innovatiecentrum, postbus 80547, 2508 GM

’s-Gravenhage, (bezoekadres: Slatenlaan 1, ’s-Graven-

hage), (070) 350 01 11, fax (070) 351 44 26.

Southern African Birds, a Photographic

Guide

Heeft Zuid-Afrika tijdens het isolement ornitholo-

gisch internationale achterstand opgelopen? Met

devloed aan boeken en artikelen over de avifau-

na, de natuurreizen waarmee wordt getamboe-
reerd en met het vooruitzicht van drie grotevak-

congressen in 1998, lijkt het er wel op. De natie

stond ornitholgisch geenszins stil. 'Birdwat-

ching’ is er populairmet veel lokale clubs en een

Seabird Group, een Crane Foundation, een Vul-

ture Study Group en een Raptor Information

Centre. Men heeft ornithologen van internationa-

le faam, goede vogeltijdschriften en een over-

vloed aan vaklitteratuur, zodat degenen die in

1998 of eerder naar Zuid-Afrika afreizen, niet be-

nauwd behoeven te zijn onvoldoende gedocu-

menteerd op stap te gaan. Er staan hem drie

veldgidsenterzijde, waarvan Newman’s ’Birds of

Southern Africa’ en Sinclair’s 'Field Guide to the

Birds of Southern Africa’ het meest te bieden

hebben. Deze gidsen beslaan geheel zuidelijk

Afrika, dus ook de vogels van Namibië, Botswa-

na, Zimbabwe en Mozambique. In het laatste

land valt met name in het noorden op avifau-

nistisch gebied nog heel wat te ontdekken, zo

kreeg recensent in het najaar van 1995 van lan

Davidson te horen.

lan Davidson is co-auteur van 'Southern African

Birds’, één van de boeken die onlangs het ruime

assortiment verdere luister bijzette. De toevoe-

ging ’a photographic guide' misleidt, want het

boek is geen veldgids. Daarvoor zijn de afmetin-

gen (22 x 29 cm) te groot, nog afgezien van het

feit dat foto’s, hoe voortreffelijk ook, bij determi-

natiekwesties meestal achterblijven bij het werk

van vogelschilders/illustratoren,mits deze óók in

het veld hun sporen hebben verdiend. Maar een

salontafelboek is 'Southern African Birds’ even-

min. Daarvoor zijn beide auteurs te voortreffelij-
ke ornithologen en voorts is de bijeengebrachte
fotocollectie te uniek. Uit 8000 foto’s kwam een

selectie van ruim duizend stuks uit de bus die,
verdeeld over 142 platen, meer dan zevenhon-

derd van de in totaal negenhonderd in zuidelijk
Afrika waargenomen vogelsoorten laten zien.

Peter Hayman, Morman Arlott en Simon Barlow

tekenden de soorten waarvan geen geschikte fo-

to voorhanden was. Tegenover elke afbeelding is

een korte beschrijving, roep, biotoopen versprei-
dingskaartje te vinden.

Alleen al Zuid-Afrika bezit 37 endemische soor-

ten (Kenia zes) en dan nog eens 21 soorten met

90% van het verspreidingsgebied en totale po-

pulatie binnen de grenzen. Bij die endemen zijn
schitterende soorten, waarvan enkele het niet

voor de wind gaat. De Stanley KraanvogelAnth-

ropoides paradisea Zuid-Afrika’s nationale vo-

gel, met ook een klein bestand in Etosha-Nami-

bië, wordt beschouwd als de meest bedreigde
soort. Dan zijn er zorgen om de Kaapse Gier

Gyps coprotheres: en ook de Blauwe Zwaluw Hi-

rundo atrocaerulea staat op het punt uit Zuid-

Afrika te verdwijnen. Twee soorten, de Afrikaan-

se Schaarbek Rhynchops flavirostris en de Aas-

gier Neophronpercnopterus, zijn recent uit Zuid-

Afrika verdwenen, de Aasgier is trouwens ook uit

de gehele regio verdwenen. Veel endemen be-

wonen Zuid-Afrika’s specifieke graslandbiotoop.
Juist deze graslandenworden in snel tempo om-

gezet in monocultuurbossen van dennen en Eu-

calyptus. Zorgwekkend is daarbij dat slechts 2%

van de graslanden een reservaatstatus bezit.

Gelet op de historische banden die het Verenigd
Koninkrijk, Nederland en Duitsland (Namibië)
met zuidelijkAfrika bezitten, weten veel Europe-

se vogelaars de weg naar dit enorme subconti-

nent te vinden en zo zal de belangstelling voor

de schitterende en veelzijdige avifauna alleen

maar toenemen. Boeken als 'Southern African

Birds’ dragen daaraan bij.

lan Sinclair & lan Davidson: Southern African Birds. A

PhotographicGuide. 304 bladzijden ruim 1000 kleuren-

foto’s verdeeld over 142 platen (1995). Uitgever Struik

Publishers, Cape Town. Prijs £ 30.00.

Buntings and Sparrows

Evenals voor de twee eerder verschenen delen

van de Christopher Helm/Pica Press reeks ’Bird

Families of the World’, trad ook voor ’Buntings
and Sparrows’ een internationaal team aan. De

Amerikaan Jon Curson verwierf eerder bekend-

heid door zijn in 1994 verschenen Helm-uitgave

'New World Warblers’, Urban Olsson is Zweed,

verbonden aan de Universiteit van Gothenburg.
Clive Byers, die de 39 kleurenplatenvoor zijn re-

kening nam, is bekend van zijn werk voor ’A Gui-

de to the Warblers of the Western Palaearctic’.

Wetmore plaatste in zijn alom gevolgde classifi-

catie gorzen en mussen achteraan. Wellicht

droeg dat er toe bij dat bij menigeen de ’little

brown jobs’ wat onderbelicht bleven. Immers,
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met de verschijning van vele delen omvattende

handboeken, zijn soms enkele tientallen jaren

gemoeid. En door steeds opnieuw Wetmore aan

te houden, kwamen in langlopendeseries onder

andere de Fringillidae nog niet aan bod. Een uit-

zondering vormt het in 1989 gestarte The Birds

of South America' dat aanving met de ’Passeri-

formes’.

’Bunlings and Sparrows’ behandelt 110 soorten,

48 gorzen van de Oude Wereld en voorts de

mussen van Noord-Amerika; waar nodig, om tot

afgeronde vergelijkingen te komen, werden en-

kele Zuidamerikaanse vertegenwoordigers mee-

genomen. De auteurs benadrukken dat hun stu-

die allereerst is opgezet als ondersteuning bij

identificatieproblemen. Voor vogelaars vormen

gorzen en (Noordamerikaane) mussen een uit-

daging, alleen al omdat er enorme zwervers bij
zijn, die overal kunnen opduiken. Bij die zeldza-

me gasten bevinden zich ongetwijfeld ontsnapte

kooivogels, reden waarom in Engeland onlangs

de discussie weer oplaaide over al dan niet

suspecte origine van soorten op de nationale

lijst. In ’Buntings and Sparrows’ vinden wij dan

ook hoofdstukken ’escaped cagebirds’ en trou-

wens ook ’hybrids’, waarvan Byers op zijn platen

een paar bekende meenam. Zo komt in een ge-

bied ten zuidoosten van de Kaspische Zee regel-

matig hybridisatie voor tussen Bruinkopgors Em-

beriza bruniceps en Zwartkopgors,Emberiza me-

lanocephala.

Hoewel dus bedoeld als determineergids met in

het kielzog leeftijden, rassen, geslacht en alles

wat met identificatie heeft uit te staan, passeren

alle onderwerpen de revue die de Helm/Pica-

gidsen tot minihandboeken maken. Dat zijn bio-

toop, gedrag, broeden, rui, status en trek. Al-

thans, indien bekend. Want bij menige soort

schiet kennis over broedbiologie en ecologie da-

nig tekort.

Hoewel recensent met weemoed terugdenkt aan

het ’tsi-tsi-tsi-tsi-tsitsièèèèh’ van Geelgorzen Em-

beriza citrinella, dat zo’n vijfenveertig jaar gele-
den tijdens fietstochten rond Rotterdam bijna

niet van de lucht was, is er dan toch met enige

schroom de bekentenis dat het determineren

van alle ’little brown jobs’ bij hem niet altijd bij

voorbaat de grootste prioriteit heeft. Maar er wa-

ren spannende zoektochten. Naar Bamboegor-

zen Emberiza variabilis in de bergen van Kyus-

hu, Japan. Of naar de Stewart Gors Emberiza

stewarti bij Tasjkent, Oezbekistan. Dank zij deze

fijn uitgevoerde Pica Press-uitgave met qua com-

positie, details en nawkeurigheid voortreffelijk
geslaagdeplaten, krijgen de gorzen en Noord-

amerikaanse mussen de eer die hun toekomt. In

Nederland en België komt deze studie in roulatie

als Dutch Birding Vogelgids 5.

GLO.

Clive Byers, Urban Olsson & Jon Curson: Buntings and

Sparrows. 334 bladzijden, 39 kleurenplaten (1995). Uit-

gever Pica Press, The Banks, Mountfield, Nr. Roberst-

bridge, East Sussex, TN32 SJY, Engeland. Russel

Friedman Books CC, PO Box 73, Halfway House, 1685

South Africa. Ger Meesters Boekprodukties, Vrijheids-
weg 86, 2033 CE Haarlem, Nederland. Prijs £ 28.00.

De compacte stad,

het groen aan snee?

In de jaren zeventig groeiden steden naar buiten

toe, in de jaren tachtig was de compacte stad

thema geworden. Inmiddels zijn wij toe aan een

andere visie. Het verdichtingsbeleidkomt ter dis-

cussie: demografische en omgevingsinformatie

gaat een rol spelen. Het groen krijgt meer aan-

dacht. Dit essay is grotendeels gebaseerd op lit-

teratuuronderzoek. Er blijkt geen concrete infor-

matie te bestaan over het verdichtingsproces na

1985. Er is dus nauwelijks goed zicht op de ont-

wikkeling van het sledelijke landschap en het

daaraan gepaard gaande verlies van actuele en

potentiële mogelijkhedenom tot een ecologisch

verantwoorde infrastructuur te komen. Opval-

lend is dal de aanwezigheid van groen tot gevolg

heeft dat de grondprijs stijgt. Doch over de kwali-

teit van dat groen in ecologische en cultureel op-

zicht wordt met geen woord gerept. Men kan veel

kritiek hebben op dit essay: duidelijk is dat ge-

meentelijke overheden kennelijk een (ver-

meend?) belang hebben bij het achterhouden

van informatie waardoor een landelijk beleid

nauwelijks van de grond kan komen. Voorbeeld:

de door de gemeente Eindhoven zelf verstrekte

gegevens voor dit onderzoek (er zou na 1988

'niets' aan verdichting in het groen hebben

plaatsgevonden), zijn onjuist. Hieruit blijkt over-

duidelijk dat voor landelijk beleid en visievor-

ming onafhankelijk onderzoek dringend is ge-

wenst.

Pierre Maréchal.

J.C.A.M. Bervaes & L.M. van den Berg: De compacte

stad, het groen aan snee? 32 bladzijden inclusieflittera-

tuuropgave (1995). Te bestellen bij IBN-DLO, Wagenin-

gen door overmaking van het verschuldigde bedrag op

gironummer 948 540 of banknummer 53.91.05.988 on-

der vermelding van IBN-rapport 130, ISSN: 0928-6888.

Prijs f 30,-.

Verzoek om een verenigingsblad

De Vogelwacht Limburg bestaat veertig jaar. Dit

wordt gevierd op een jubileumdag op 19 oktober

1996. De werkgroepen van de Vogelwacht Lim-

burg geven op die dag een presentatie van hun

activiteiten.

De redactiecommissie geeft al bijna twintig jaar

het verenigingsblad 'Het IJsvogeltje’ uit.

Deze werkgroep wil zich presenteren door onder

andere een overzicht te geven van alle vereni-

gingsbladen van Nederlandse vogelbescher-

mingsverenigingen.
Hierbij het verzoek aan deze organisaties om

één exemplaar van uw verenigingsblad te sturen

naar ondergetekende.
Op uw verzoek ontvangt u dan ’Het IJsvogeltje’.

Bij voorbaat dank.

J. Willems, Bellenkampweg 57, 6438 KE Oirsbeek,

(046) 442 26 07.


