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Consulentennieuws

Consulenten in Groningen

J. Bolt

Irisstraat 19

9679 GC SCHSSMDA

(05979) 15 54 [privé]

(05979) 29 17 [werk]

Gemeenten:

Beerta, Bellingwolde, Finsterwolde,

Midwolda, Nieuweschans, Nieuwolda,

Oude Pekela, Scheemda, Winschoten.

H. Dijkstra

Putterhof 5

9502 TC STADSKANAAL

(05990) 1 28 30 [privé]

(05990) 1 69 00, tst. 410 [werk]

Gemeenten;

Stadskanaal, Vlagtwedde.

J. Glas

Kappershuttenweg 11

9627 TD HELLUM

(059S3) 13 46 [privé]

(05950) 1 57 67, tst. 234 [werk]

H. Hut

Oosterweg 38

9824 PE NOORDWIJK

(05946) 5 92 54 [privé]

(050) 23 23 31 [werk]

Gemeenten: Grootegast, Marum,

Oldekerk,

L. Lammerts

Kunzeweg 53

9393 P3 GARNWERD

(05941) 14 53 [privé]

(05120) 1 30 43 [werk]

Gemeenten: Szinge (NW-Groningen),

Garnwerd.

J. Loots

Hellingwal 1

9549 JK MUNTENDAM

(05937) 1 36 13 [privé]

Gemeenten;

Meeden, Muntendam, Nieuwe Pekela,

Veendam.

U.C. Snit

Vossenkamp 40

9675 KK WINSCHOTEN

(05970) 1 31 54 [privé]

Gemeenten:

Bellingwolde, llieuweschans.

J.H. Venema

Hoofdstraat 157 a

9827 PA LETTELBERT

(05945) 1 46 30 [privé]

Gemeente:

Leek

Doordat Vogelbescherming bewust de

publiciteit heeft gezocht, kon het

vele werk dat daaruit voortvloeide

niet meer door de vaste medewerkers

worden afgehandeld. Er zijn nu in

het hele land meer dan 100 consulen-

ten die voor Vogelbescherming vele

grote en kleine problemen oplossen.

Vogelbescherming heeft op deze ma-

nier veel contacten gekregen in de

regio en is een actieve bloeiende

vereniging met momenteel 60.000

leden.

De vragen en problemen waar de con-

sulent mee te maken krijgt, variëren

nogal. Zo wordt er informatie ver-

strekt over wintervoedering en het

maken van nestkastjes. Ook komt men

met zieke of gewonde vogels met de

vraag wat men er mee kan doen. Ver-

der wordt eigen initiatief van de

consulent verwacht, zoals het orga-

niseren van een voorlichtingsstand

op een beurs
,

het leiden van een

excursie, het stimuleren tot de bouw

van een observatiehut, het bezwaar

maken tegen vogelonvriendelijke

plannen van overheden of instanties,

etc.

Tenslotte heeft de consulent contac-

ten met andere natuur- en milieuor-

ganisaties, veelal tot wederzijds

voordeel.

Wat zijn de zaken waar consulenten

Vogelbescherming zich mee bezig

houden? Men zou ze kunnen zien als

Ombudsman voor de Vogelbescherming.

Een man of vrouw die voor vogelbe-

scherming veel vragen kan beantwoor-

den, gesteld door vogelwerkgroepen

of door mensen uit eigen omgeving,

die vogels leuk vinden om naar te

kijken.


