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Vogelbescherming
Nederland

Klaas van Dijk

Zoals de meeste mensen wel weten, zet Vogel-

bescherming zich in voor de bescherming van

alle in Nederland in het wild levende vogels en

hun leefgebieden. Een belangrijke doelstelling

voor de komende jaren is onder andere het

voortbestaan van bedreigde en kwetsbare vo-

gelsoorten (de Rode Lijst-soorten) veilig te

stellen. Hierbij richten we ons op soorten als

Roerdomp, Lepelaar, Dwergstem, Kerkuil, Ijs-

vogel en weidevogels. Daarnaast geven we

hoge prioriteit aan het adequaat beschermen

van belangrijke vogelgebieden (zoals de Wad-

denzee, de Friese IJsselmeerkust, het Leekster-

meer, het Zuidlaardermeer en verschillende

meren in Friesland). Ook op plaatselijk en

regionaal niveau zijn voor bedreigde vogel-

soorten en hun leefgebieden belangrijke resul-

taten te boeken.

Om dit werk een steviger basis te geven, heeft

Vogelbescherming besloten in het land vier

regio-consulenten aan te stellen. Deze regio-

consulenten werken twee dagen per week van-

uit een kantoor in de regio: bij de Milieufe-

deratiein Goes voor het Deltagebied (Jan Wil-

lem Vergeer), bij de Milieufederatiein Zaan-

dam voor Holland en Flevoland (Ton Eggen-

huizen) en per 1 januari 1995 vanuit het kan-

toor van de Milieufederatiein Groningen door

ondergetekende. Voor Oost-Nederlandworden

de contacten met de vogelwerkgroepen vanuit

het bureau in Zeist door Pien Eekhout onder-

houden

Voorheen had Vogelbescherming in het kader

van het regionale beschermingswerk een uitge-

breid netwerk van vrijwillige consulenten.

Begin 1994 is Vogelbescherming gestopt met

dit consulentennetwerk.Daarvoor in de plaats

zijn de vier regioconsulenten benoemd en zijn

alle vogelwerkgroepen gevraagd binnen hun

organisatie een contactpersoon aan te wijzen.

Deze contactpersoon (vaak de secretaris van

een vogelwerkgroep of de oude consulent, voor

Avifauna Groningen is het nu Johannes Tonc-

kens) krijgt alle informatie van Vogelbescher-

ming en zorgt ervoor dat die informatie ook

wordt verspreid.

Deze contactpersonenzijn dus niet "contactper-

soon van Vogelbescherming", maar ze zijn

contactpersoon van hun eigen vogelwerkgroep

voor Vogelbescherming.

Een belangrijk deel van mijn werk als regio-

consulent zal bestaan uit het bieden van hulp

en ondersteuning aan vogelwerkgroepen. Ver-

der is er een belangrijke taak in het geven van

voorlichting en het onderhoudenen verstevigen

van contacten met lokale overheden en andere

natuurbeschermingsorganisaties, zodat lokale

projecten gemakkelijker uitgevoerd kunnen

worden.

Voorlopig staan daarbij zaken als wetshandha-

ving (aanstelling nieuwe controleurs Flora &

Fauna), provinciaal natuurbeschermingsbeleid,

soortbescherming onbelangrijke vogelgebieden

het meest in de aandacht.

Daarnaast heb ik een dia-serie, waarmee duide-

lijk gemaakt kan worden wat het werk van

Vogelbescherming inhoudt.

Klaas van Dijk

Regioconsulent Vogelbescherming Nederland

voor Noord-Nederland

Postbus 1020 9701 BA Groningen

Telefoon: 050-130800(Milieufederatie)

050-182924 (thuis).

Sinds 1 januari 1995 werk ik voor Vogelbe-

scherming Nederlandals regioconsulent Noord.

Mijn werkgebied omvat Friesland, Groningen

en Drenthe. Hieronder zal ik een en ander

uitleggen over de rol en de taak van de regio-

consulent van Vogelbescherming.


