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Bewijzen zijn belangrijk
De allerbelangrijkste hulp die iedereen 
kan geven is waargenomen overtredin-
gen en waarnemingen van verdachte 
handelingen zo snel mogelijk te melden 
(zie contactgegevens van Brunner el-
ders in de Fitis). Probeer daarbij, als het 
even kan, ook bewijzen te verzamelen: 
maak foto’s, beschrijf zo precies moge-
lijk waar handelingen plaatsvinden en 
door wie. Breng zo mogelijk in beeld 
waar volgens jouw waarnemingen vo-
gels aan het broeden zijn of nestindice-
rend gedrag vertonen. Nóg beter is als 
je daarvan ook getuigen hebt.
In beginsel is het het beste als dit soort 
meldingen via Chris Brunner verlopen. 
Hij kan dan namens de vogelwerkgroep 
actie ondernemen, wat vaak net wat 
meer indruk maakt. Als leden van de 
natuurbeschermingscommissie onbe-
reikbaar zijn, kan iedereen ook zelf 
(anoniem) aangifte doen van een (moge-
lijke) overtreding via ffwet-handha-
ving@minlnv.nl. Maar ook dan geldt: 
hoe concreter de beschrijving en hoe 
meer bewijzen er zijn, hoe meer kans 
dat er met de aangifte ook daadwerke-
lijk iets gebeurt.

De Flora- en faunawet is met betrek-
king tot vogels vrij helder. Nesten van 
alle vogelsoorten mogen in de broedtijd 
niet worden vernietigd. Van sommige 
vogelsoorten - onder andere van roof-
vogels, gierzwaluwen en huismussen - 
zijn de nesten zelfs jaarrond beschermd. 
Broedende vogels mogen in beginsel 
ook niet worden verstoord, maar dat is 
al wat lastiger vast te stellen.

Met deze regels wordt, zoals we vaak 
hebben moeten ervaren, lang niet over-
al even zorgvuldig omgegaan. Mensen 
die weinig met vogels op hebben, trek-
ken zich van het verbod in de praktijk 
vaak weinig aan. Nestgelegenheden van 
mussen worden dichtgemetseld, wei-
landen en bermen worden gemaaid en 
struiken of bomen gerooid zonder goed 
te kijken of er vogels broeden. Geregeld 
worden ook gebouwen gesloopt, terwijl 
er vogels (en vleermuizen) in blijken te 
nestelen. Zelfs natuur- en groenbehe-
rende instanties willen hier en daar  
in het begin of aan het eind van het 
broedseizoen nog net even zogenaamd 
urgente werkzaamheden uitvoeren  
zoals beplantingen rooien, dunnings-

Actie om verstoring broedende vogels tegen te gaan

Het broedseizoen is al weer lang en breed begonnen. En dat betekent dat we weer 

alert moeten zijn op acties, waarbij per ongeluk of expres broedende vogels worden 

verstoord dan wel hun nest wordt vernietigd. De regerende Flora- en faunawet geeft 

regels en voorschriften ter bescherming van broedende vogels. Graag willen we als 

natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een vin-

ger aan de pols houden wat betreft verstoringen gedurende het broedseizoen. Maar 

daarvoor hebben wij U nodig. Bij deze onze oproep vooral in de broedtijd ogen en oren 

wijd open te houden en in geval van verdachte of ongewenste handelingen direct 

Chris Brunner van de Natuurbeschermingscommissie in te schakelen.  
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werkzaamheden uitvoeren, riet maaien 
etcetera.
Je zou denken: handhaving van de wet 
is een taak van de overheid en de poli-
tie. Helaas werkt dat niet vanzelf. De 
milieupolitie doet er door een gebrek 
aan capaciteit en expertise vrijwel niets 
aan. De specifiek voor de handhaving 
van de Flora- en faunawet aangewezen 
rijksinstanties - de Rijksdienst Onder-
nemend Nederland en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit - komen  
alleen in actie na een melding. De  
gewaarschuwde instantie neemt vervol-

gens contact op met diegene die moge-
lijk in overtreding is. In het gunstigste 
geval gaan ze ook ter plekke  
kijken. Als er voldoende bewijzen zijn, 
maken ze proces-verbaal op.

In de praktijk kunnen we zelf vaak  
effectiever actie ondernemen. Vandaar 
ons verzoek om verdachte handelingen 
of ongewenste verstoringen direct bij 
ons te melden.

■ Natuurbeschermingscommissie
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

In Portugal broeden ze overal
Naar aanleiding van het artikel over Ooievaars in Heemstede kregen we bericht van Cor Sebel.
Op sommige plekken komen Ooievaars maar lastig tot broeden, op andere zijn ze bijna niet 
te stoppen ! Van dat laatste een voorbeeld uit Portugal. Cor heeft op 23 februari bijgaande 
foto’s gemaakt van ooievaars in Olhão, een kustplaats in de Algarve in Zuid-West 
Portugal. Olhão is een vissershaven en er zijn veel zoutmeren waar zout 
gewonnen wordt. Er is van alles te halen voor ooievaars, je ziet er 
dan ook heel wat. Op de foto zie je dat ze broeden in een 
(werkende !) hijskraan in de haven. In de top van de 
kraan wordt net een nieuwe tak aangedragen 
om ook daar een nest te gaan bouwen. 
Foto: Cor Sebel


