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Weidevogelavond in de Trefkoel

De avond werd geopend door de heer Van Klinken (voorz. Avi-

fauna), die na een kort welkomswoord de mikrofoon overgaf aan

Nico de Haan van Vogelbescherming. In zijn inleiding ging de heer

De Haan in op enige aspekten van de bedreiging van met name de

kritische soorten alsmede de oorsprong van diverse soorten. Ook

kondigde hij enige akties aan die in 1984 ondernomen worden,

zoals de uitgifte van speciale postzegels en de verspreiding van

60.000 Vogelbeschermingskaarten onder de veehouders.

Hierna werd de film "Weidevogels" vertoond van J. v.d. Kam.

Deze film liet ons naast schitterende vogelopnamen ook iets zien

over de diverse vormen van beheer/bewerking. Dit soms met behulp

van oudere opnamen die de meer traditionele manier van bewerking

toonden. Ook de diverse mogelijkheden van nestbescherming werden

in de film behandeld. Verder werd er aangedrongen op een snelle

uitbreiding van reservaten voor weidevogels (tot 6%) om verdere

teruggang een halt toe te roepen. Momenteel heeft slechts 1% van

de landbouwgebieden deze status.

Na de pauze vertelde de heer K. Vogt van het I.V.N. Roden

iets over de ervaringen, opgedaan in het gebied De Matsloot e.o.

Het I.V.N. heeft van de oeverlanden van het Leekstermeer zo'n

2100 ha. onder haar hoede. Met behulp van dia's gaf hij op een

boeiende wijze de problemen alsook de samenwerking weer. Met

name de medewerking van de boer bleek van belang en uit zijn be-

toog kwam naar voren dat dit met goede afspraken heel goed mo-

gelijk is.

Voordat de heer Van Klinken beide sprekers dank zei, liet

hij ons enige dia's zien met daarop het verloop in aantal van

sommige soorten. Uit deze plaatjes kwam duidelijk naar voren

van welk enorme teruggang er bij enkele vogels sprake is:

grauwe gors, geelgors, gele kwikstaart en ook een soort als de

ooievaar.

Hierna restte nog een klein uur voor de diskussie, die op

een leuke wijze werd geleid door de heer Van Dijk van de Milieu-

federatie. Enige zaken die bij de diskussie ter sprake kwamen

waren: schades bij gebruik van wildredders, aantrekkingskracht

van nestbeschermers op mensen en kraaiachtigen, verbod op eier-

rapen, ruilverkaveling, intensieve landbouw en aandacht voor

edukatie onder de jeugd.
Het was zo rond de klok van elf toen deze naar onze mening

zeer geslaagde avond werd beëindigd. Mocht er van de leden van

onze vereniging belangstelling bestaan in de toekomst mee te

doen aan aktieve weidevogelbescherming, dan kunt u zich bij on-

derstaande personen opgeven.
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Tijdens een bestuursvergadering in november kwam aan de orde

een suggestie van de Milieufederatie om iets te gaan doen aan ak-

tieve weidevogelbescherming in onze provincie. Het bleek dat dit

initiatief mooi aansloot bij een aktie van “Vogelbescherming” die

in het kader van het weidevogeljaar 1984 lezingen in den lande

verzorgde.

Na een korte maar intensieve voorbereiding was het op 2 fe-

bruari dan zover. Samen met Vogelbescherming werkten Avifauna,

I.V.N. en de Milieufederatie aan deze avond in de Trefkoel mee.

De zaal was op een bijzonder fraaie manier “aangekleed” met di-

verse stands, welke zich met name in de pauze over een grote be-

langstelling konden verheugen. Over de publieke belangstelling

hadden we toch al geen klagen, er moesten zelfs extra stoelen

bijgeplaatst worden. Totaal waren er naar schatting ca. 230 men-

sen aanwezig waaronder een niet onaanzienlijk deel landbouwers.


