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Avifauna is aangesloten bij de Milieufederatie Groningen. Voor veel leden zal dit een wazige
club zijn. Onderstaand artikel wil meer duidelijkheid geven over de Milieufederatie.

Wat heeft Avifauna aan de Milieufederatie?
Alco van Klinken

Vogelbeschermen doe je dus meestal niet zelf.

De stapels natuurbeschermingstijdschriflen in het

krantenrek geven echter aan dat het inzicht wel

leeft dat vogels beschermd moeten worden.

Liefst uitbesteed.

De Milieufederatieis één van de organisaties die

zich voor het beschermingswerk inzetten. De

MilieufederatieGroningen is het best te vergelij-
ken met een vakbond voor natuur- en milieube-

langen in de provincie. Avifauna zit met onge-

veer 35 andere organisaties in het algemeen
bestuur (via Johannes Tonckens). Er werkt een

staf van zes mensen die het natuur- en milieube-

leid becommentariëren, lobbywerk doen en

voorlichting geven. Aandachtspunten waar de

milieufederatiede laatste tijd mee bezig was: een

verkiezingscampagne voor "groene" kandidaten

in besturen van waterschappen, de uitbreidings-

plannen van de stad, de opkomst van bio-indus-

trie in Groningen, bevorderen van Duurzaam

Bouwen enz.

Wat heb je daaraan als Avifauna-lid?

Veel van het milieufederatiewerk onttrekt zich

aan de directe veld-beleving. Vaak vragen pro-

vinciale nota’s (ruimtelijke ordening, plannen

voor natuurgebieden, waterbeheersing, etc) om

reactie of landelijke milieu-acties om overleg

(bijv. wei of geen militair oefenterrein van de

Veluwe naar Oost-Groningen).

Toch zijn er een paar activiteiten die nuttig zijn

om te kennen:

* Schoonschrift. Maandelijks wordt dit blad

gevuld met actuele natuur- en milieu-informatie

uit de provincie. Een abonnement is zelfs gratis

en kan opgevraagd worden bij de Milieufedera-

tie. Er stonden recentelijk artikelen in over jacht

aan de Noordkust, weidevogelbeheer door boe-

ren, biologische landbouw. Schoonschrift biedt

een veelzijdige kijk op ontwikkelingen in natuur

en milieu in Groningen
* meldingen van natuur- en milieuaantasting. De

milieufederatie is afhankelijk van ogen en oren

in het buitengebied. Meldingen van misstanden

(van stroperij tot verkeerd bouwen) horen we

graag, om er iets tegen te kunnen doen. Door

onze kleine bezetting kunnen we niet op alle

slakken zout leggen. Maar we zullen wel zo

goed mogelijk tips geven voor een verdere

afhandeling.
*

vragen over natuur en milieu in Groningen.
Ook weer: niet alles weten we zelf. Wel kunnen

we doorverwijzen naar veel andere deskundigen.

Daarnaast zit Klaas van Dijk als regioconsulent

van Vogelbescherming Nederland op het kantoor

van deMilieufederatie.Voorvogelbeschermings-

zaken kan ook hij benaderd worden op hetzelfde

adres en telefoonnummer.

Meer informatie: Milieufederatie Groningen,

Natuur- en Milieucentrum, Praediniussingel 59.

Postbus 1020, 9701 BA Groningen. 050-3130800

Vogels kijken heeft zijn nadelen. Het rijtje van

afnemende aantrekkelijkheid ziet er ongeveer zo

uit:

1. Vogels moeten bekeken worden. Dit vindt

elk Avifaunalid leuk.

2. Ze moeten gedetermineerd worden. Is heel

soms lastig.

3. Ze zouden geteld moeten worden. Hier

haken al heel wat af.

4. Ze moeten
...

beschermd worden. Geef mijn

portie maar aan een stadsduif.

- in het veld. OK, een Houtsnip van een

glazen ruit naar het asiel.

-

op papier. Niemand is zó gek; daarvoor

gireerje toch?

Het overzicht geeft ’t al aan: vogels kijken roept

meer op dan iedereen voor zijn rekening wil

nemen. Je gaat vooral voor jezelf naar buiten, de

vogel komt op de tweede plaats. Dat betekent dat

je even wil ontsnappen aan drukte, lawaai,

deadlines en papier. Op de vlucht voor verant-

woordelijkheid en verplichtingen, niet op zoek

naar nog meer werk. Dat zal er voor veel men-

sen die rondlopen met een kijker om de nek

achter zitten.


