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Behelpen

Duurzaamheid is een actueel onderwerp, want het is nu eenmaal tijd dat we 

ons leven duurzamer inrichten. Sterker, we zullen wel moeten anders houden 

we het niet lang meer vol hier op deze aarde met zo velen en steeds maar 

meer...

Natuurliefhebbers zijn natuurlijk voorlopers op dit gebied. Laatst nog is er 
zelfs bij onze vogelwerkgroep een lezing over duurzaamheid gehouden. Helaas 
kon ik er niet bij zijn, maar ik begreep dat het niet over vogels ging, maar over 
duurzaam leven. 

Afgelopen 1 februari ben ik met ruim dertig anderen begonnen aan de Basis-
cursus Vogelherkenning. Tijdens één van de introducties zagen we enkele 
dia’s met grote groepen vogelaars met hun kijkers en camera’s in de aanslag 
om de zonderling zelf te zien en eventueel een plaatje ervan te maken; ergens 
in ons land, omdat hij of zij daar nu eenmaal was neergestreken. Zelf zien? 
Wauw! Zelfgemaakte foto? Kikken! Ergens in ons land? 

Plots zag ik het voor me. Ergens in ons land ziet iemand een zeldzame vogel 
en meldt dat nietsvermoedend op Waarneming.nl. Vanwege de opvallende 
ontdekking belt hij of zij ook nog snel een paar goede vogelvrienden. In een 
mum van tijd weten heel veel, ik bedoel hééél vééél vogelaars in het land, en 
soms daarbuiten, wat er voor zeldzaamheid is gezien, ergens in ons land.  
Vliegensvlug worden tassen met camera’s en kijkers en nog wat spulletjes 
voor een prettige reis naar ‘ergens in ons land’ gepakt. Van heinde en verre en 
uit alle windstreken stappen liefhebbers van de natuur, in dit geval van  
vogels, in hun auto en rijden richting de zeldzaamheid. Wie herinnert zich niet 
de beelden in het Journaal (januari, 2016) toen de Roodkeelnachtegaal in 
Hoogwoud (NH) in een achtertuin was neergestreken? Zelfs vanuit Frankrijk 
kwamen vogelaars erop af.

Ik vroeg me af hoe dit te rijmen is met een sterk ontwikkeld gevoel voor duur-
zaamheid? Hoeveel brandstof wordt er op zo’n dag niet verbruikt voor het 
spotten van een vogel? Hoeveel risico’s worden er niet genomen om maar zo 
snel mogelijk ter plekke te zijn, want stel je voor dat de vogel is gevlogen.  
Ik moest ook denken aan al die mensen die zich zorgen maken over de veran-
deringen van ons klimaat en de gevolgen daarvan voor onze (klein)kinderen, 
maar vervolgens geen vlucht minder boeken. Met mensen blijft het behelpen.
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