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BENOEMING CONSULENTSCHAP VOGELBESCHER..MING. COR KLAVER. 

Aangezien ik aangesteld ben als Consulent Vogelbescherming voor de regio 
Amsterdam, lijkt het mij wel nuttig om dit even in De Gierzwaluw kenbaar 
te maken, opdat men weet dat er zo iemand in Amsterdam aanwezig is. 
Omdat het consulentschap een nogal vaag begrip is, zal hieronder proberen 
samen te vatten wat het zoal inhoudt. 

De bedoeling is dat ik 'naar vermogen' optreed als contactpersoon tussen 
de Vogelwerkgroep en Vogelbescherming en wel op vrijwillige basis. 

'+ 

Om mij het werken mogelijk te maken, heeft Vogelbescherming mij literatuur 
ter beschikking gesteld in de vorm van adressenlijsten van asielhouders, 
controleurs Vogelwet en milieufederaties, alsmede brochures over nestkasten, 
wintervoedering, Handvest Vogelbescherming enz. Ik zal trachten signalementen 
en overtredingen door tespelen naar Vogelbescherming, opdat tijdig actie 
ondernomen kan worden, eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld Stichting 
Natuu~ en Milieu. Zo is het heel belangrijk dat, indien vogels en/of vogel
gebieden bedreigd worden door ontwateringen, afgravingen, hoogspannings
leidingen, vuilstortingen enzovoort, dit in een zeer vroeg stadium opgemerkt 
wordt. Gevallen van overtreding, zoals van de Vogelwet, Jachtwet, Bestrijd
ingsmiddelenwet (vogelvergiftingen) kan ik snel doorspelen aan Vogelbescher
ming, Velddetachement, de Algemene Inspectiedienst en dergelijke. 

Omdat ik door mijn studie en dagelijkse beslommeringen niet altijd in 
het veld aanwezig kan zijn, verzoek ik een ieder met waarnemingen betref
fende het bovenstaande, even een telefoontje te plegen. U kunt ook eventueel 
inlichtingen krijgen over nestkasten, wintervoedering, Vogelbescherminswet, 
asielhouders enz. 

Het zal duidelijk zijn dat mijn functioneren voor een groot deel bepaald 
wordt door waarnemingen, suggesties en vragen. Afhankelijk van dit functio
neren ben ik van plan om jaarlijks een overzicht op te stellen betreffende 
de resultaten. 

TEKE'JAARS GEZOCHT! ! 

adres: James Cookstraat 36/1, 
1056 SB Amsterdam, 
tel. 121368. 

Om De Gierzwaluw nog fraaier en aantrekkelijker te maken zoeken wij mensen 
met tekentalent. Bent u zo iemand neem dan even kontakt op met de redaktie 
p/a Resi Damhuis, Uiterwaardenstraat 261/3, Amsterdam, tel. 424390. 


