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In de herfst van 1979 ontvingen a lle vogel

werkgroepen . en ·\rele aictieve vogelaars in 

No~rd-Hol.lá.nd een enqu~teformulier van de 

VWG-NHN ( N~ord-Holland .· Noorderkwartier) 

over een nieuw ·op te zetten stru..'k:ttiur met ' 

als doel de vogelstudie in Noord-Holland 

beter te koördineren. 

Elr bestond· al enkele jaren een îrrijblijven..; 

de st~tuur, nl. . twee . maal per jaÄ;r·· .ieen 
' ,· : ' ' ' 1 ,· ' ' ' 

overlegvergàder.ing van vertegenwoordigers. 

v~ in Noord:...Holland ope±'ére11de VWG' s , 

vni. ·• om · tèllingen v im erikele" stel tJ.oper..

en waterwildso~rten , te . ko8rdineren.. . :Dit 

vfiJblijvende overiag was .. een ini ·tiatièf . 

vá.n ', enkele 'ènthousiä.ste ' leden van de vwo ... '' 
NHN. Zij deden dè i voorbereiding én ver

slaggeving v:in iowei · deze bijeenkomsten 

al·a de onde~zoÈlkjes. 

n·e l aatste jaren óntsto~den er in Noord::.. 

Holland (Noord) ·steeds meer plaatsge0bonden· 

VWO•~ die vers öhillehde taken van dê VWG-.

NFiN be-ter konden uitvoeren, zoals het ·.;hou-· 

den van excursies en lezingen, het signa~ 

leren èn bestrijden van loka le bedrëigin

gen voor de vogels, enz. 

Door het steeds belangrijker worden van de 

koördinerende t a ak voor de hèle regio ging 

men zioh afvragen . of de eenvoudige 'VWG

formule' zoals die tot dusverre heeft be

staan, we1 de meest gesohikte is om orga

nisatie en koördinatie van veldo:rnitholo

gieehe a..ktiviteiten in de .toekomst te ga

randeren en uit te bouwen. Het gevolg was 

bovengenoemde enquête. 

Op · 19 maart ~~- nu werd. op ini-ti&ti(;'lf v an 

de VWG-fü-IN in" Zaandijk een voo;rbereiae~p..e . 

vergaderint! gehouden, w{Larop vrijw~l .. alle 

VWG• s "\l'a..n . Noorg-Holland yert_egenwoordi gd 

waren, over een -ontwerp struktuu:rf!'l?-h.e,~a . 

voor de ko8rdinatie van de vogelstudie in 

Noord-Holland. 

Wat de. _!2!!!!. voor de toekomstig~ st,ruktu.ur 

betreft, wordt gedacht aan een ove~koepe

lende federatie in de vorm van een stioh

ting, waarin J:>i j v<:>or~eur alle . VWG' s uit 

Noord-Hollatid z;i.j~ vertegenwoordigd. 
' . . ., . . . . . - .. 

OvE?r de precieze ,grens van het toekomstig . 
• 0 ON ~ •:· 0 0 ! •- - ~~- ' • ; 

w.e_rkgel:>ied 1J1oet nog . een 1,)ei:3lu±.t worden ge-

nomen. De VWG- AmsterdEiJll e~ VWG- lJaarl~,. 
etq.an : in prin.oipe achter het pian. Bét' hui.;. __ 

dige -werkgebied vav de VWG-,NHN _bepe~kt zich . 

nu ec.hter tot het gebied ten nç:,orden van 

h_et .Noordzee:-kana.a l. Iedereen achtte het 

Wl3Jl.f:>8l~jk da\ het wer:kgebied _ zou. samenval~ 

len met . ee:q SOVON-district. · 1
il"'i ' 

De statuten moeten zodanig zijn dat een 

maximum aan d.emoorat ische kontrole bereikt 

wordt. Dit kan worden gegarandeerd door-
. . . ·. ·- · . . - . 

dat (vertegenwoordigers van) alle betrok-

ken VWG 's zich er over zullen uitspreken. 

De voornaamste taken van de stichting zul

len zijn: 

- het koêrdineren van veldonderzoek dat 

de gehele provincie of een belangrijk deel 

ervan betreftJ 

- het uitgeven van een provinciaal tijd

schrif't J 

- het bevorderen dat ook in overig Neder-



land een orga.nisatiestruktuur 'landelijk

provinciaal/district-stedel.ijk/regionaa.l • 

tot stand komt. 

Op de vergadering werd er meer dan l~n 

woord gewijd aan het tijdschrift, Duide

lijk was de wens dat e r naast De Pieper, 

het huidige VWG-NHN-orgaa.n , niet nog een 

provinciaal tijdschrift moest komen. Het 

nieuwe tijdschrift zou bij voorkeur ook 

een nieuwe naam moeten hebben om te voor

komen dat het opeetten van een nieuwe 

struktuur alleen maai-- gezien zou worden 

als een handige truc om 'De Pieper' nieuw 

leven in te blazen. 

Als de nieuwe stichting er eenmaal is, zal 

de VWG-NHN worden opgeheven. 

Kortom, het ziet er naar uit dat er bin

nenkort weer wat meer struktuur in de 

( amateur-)orni thologie komt en niets is 

wenselijker dan dat (voor de meer serieu

ze vogelaar dan). 

Tot voor kort immers was eigenlijk alleen 

het IGTNV-Contactorgaan voor Vogelstudie 

als landelijke organisatie (enig~zins) in 

staat om de gegevens van vele vogel ;:,,ar~ 

uit het hele land tot iets zinnigs te bun

delen.Sinds enkele jaren doen de Club van 

Zeetrekwaarnemers en SOVON dat nog een 

stuk beter. 

Nu SOVON en KNNV-Contactorgaan sedert de-
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cember 1979 officieel in elkaar zijn opge- t 

gaan, ligt . het voor de hand om deze nu 

goed funktionerende landelijke struktuur 

ook wat te decentraliseren, opdat er ook 

ptovinciaa,1/regionaal veel beter van de 

aktiviteiten, kennis en gegevens (waarne

mingen) van vogelél,ars kan worden gebruik 

gem2.akt. 

De NOU is het, ondanks haar veel l angere 

bestaan, nooit gelukt om een groot ge

deel te van de amateur-ornithologen, of 

vogelaars, tot eon konstruktief samen

werkingsverband op te bouwen, nog afge

zien van de vraag of zij dit Uberhaupt 

ooit geprobeerd of gewenst heeft. 

Hopelijk breekt nu dan snel d e tijd a1m dn.t 

er nog meer lijn komt in het 'lukrake' ge

vogel vnn vele duizenden mensen en honder

de vogelwerkgroepjes in onze kleine, maar 

knusse moerasdelta; dat vele vogela ars 

méér met hun liefhebberij kunnen doen, dan 

tot nu· toe het geval was; dat ze de tijd, 

die ze op eigen wijze en met plezier aan 

het vogels kijken geven, ook nog nuttig en 

zinvol besteed zien 7 doordat hun gegevens 

mèt die van vele anderen r.ralckelijker en be

ter tot resultaten leiden. 

De SOVON-Atlas van de Nederlandse Broed

vo gels kan wat dit betreft nls een waardig 

voorbeeld v ,321 deze samenwerking worden ge

noemd. 

Fred Vogelzang 


