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Intro

Maria Quist

Samen met SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) hebben

we een nieuw nestformulier ontwikkeld. Op deze manier kunnen de WRN en SOVON

optimaal gebruik maken van de gegevens en wordt dubbel werk vermeden. De verwer-

king van de roofvogelgegevens komt grotendeels voor rekening van SOVON. Meer

hierover elders in de Takkeling.
De samenwerking met het ID-DLO (voormalige GDI) loopt dankzij de inzet en overuren

van Pedro Zoun van een leien dakje. Pedro onderzoekt alle dood aangeleverde vogels en

maakt de sectierapporten op. Een overzicht van 1995 treft U in deze Takkeling aan.

De WRN is maar een piepklein clubje vergeleken bij alle grote natuurbeschermingsorga-
nisaties om ons heen. Wij ontvangen veel steun van grote organisaties, met name Vogel-

bescherming en Natuurmonumenten.

In het bestuur zijn we aan het praten over hoe we als WRN verder moeten. Is het handig

en verstandig om verder te groeien en te investeren in ledenwerfacties? Of moeten we

klein blijven en als luis in de pels fungeren? Bij deze nodig ik U uit om hierover mee te

denken en te praten. Heeft U ideeën, laat het ons weten.

En dan moet me nog iets van het hart, en wel iets over de Stichting Kritisch Faunabeheer.

Ik las net een ingezonden stuk waarin deze organisatie werd omschreven als een "fanatie-

ke stemmingmakende club, die leugen noch bedrog schuwt om hun ideeën in de pers te

krijgen". Wat ik kwijt wil is, dat ik veel bewondering heb voor deze mensen en dat ik ze

in alle jaren dat we contact hebben nog nooit op bewuste leugens of bedrog heb kunnen

betrappen. Het is een strijdbare club, die geen water in de wijn doet en door hun ludieke

acties baanbrekend werk verricht.

Met een andere organisatie hebben we minder prettige ervaringen. Deze organisatie heet

de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). Ik heb geen zin er al te veel

woorden aan vuil te maken. Elders in de Takkeling vindt U een paar krantenartikelen die

het probleem verduidelijken.

En als uitsmijter: de investeringskosten van de kaartenactie hebben we eruit. Vanaf begin

januari draaien we winst! De telegramstijl is niet mijn stijl merk ik wel. Er zijn de afgelo-

pen maanden nog veel meer leuke, gekke en lullige dingen gebeurd, maar mijn blad is

vol. Heeft U de grote lijster al gehoord tussen de vorstperioden door? Rob Bijlsma heeft

Dit is alweer de vierde jaargang van de Takkeling. Wanneer U de nummers naast elkaar

legt, dan ziet U ze groeien. Gebrek aan kopij is tot nu toe nooit een probleem geweest.

Voor dit nummer werd zoveel aangeleverd dat de nietmachine doorsloeg, vandaar de

gelijmde constructie. Verder heb ik de opdracht gekregen van mijn beide mederedacteu-

ren om de intro kort te houden.

In telegramstijl dus het nieuws van de afgelopen maanden: De contacten met andere

organisaties komen steeds beter van de grond. We zijn de Algemene Inspectiedienst en

een aantal politiekorpsen in het land buitengewoon erkentelijk voor de toegenomen
aandacht voor het probleem van roofvogelvervolging. De AID heeft roofvogelvervolging
als speerpunt genomen en het budget hiervoor aanzienlijk verhoogd. De resultaten zijn

ernaar: in het laatste jaar is tien maal proces-verbaal opgemaakt en dat is meer dan in alle

voorgaandejaren van ons bestaan tezamen.
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al op 14 januari een paring van Buizerds waargenomen. Maar voorlopig is het nog koud

en guur. Tot de volgende Takkeling in juni!

Tekening: Anet Klinken
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