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Ontwerp voor een Nieuwe Vogelwet 
 
Enige tijd geleden is het ontwerp verschenen voor een nieuwe Vogelwet. De oude en  
nu nog geldende wet dateert, van 1936 en was nodig aan herziening toe. Ondermeer 
diende de wet te worden aangepast aan Benelux-overeenkomsten op het gebied van  
jacht en vogelbescherming. 
 
Ondergetekenden hebben het ontwerp eens doorgenomen, en we zullen het maar meteen 
zeggen: we zijn niet laaiend enthousiast! 
Op een aantal punten is de wet inderdaad sterk verbeterd; toch blijft men ten aan- 
zien van jacht, eierrapen en kooivogels, om maar eens wat te noemen, op twee ge- 
dachten hinken. 
 
Zo is de wens, alle vogels onder de vogelwet te laten vallen,(en niet een deel daar- 
van, zoals nu gebeuren zal, onder de jachtwet) niet in vervulling gegaan. Natuurbe-  
schermingsorganisaties hadden bij de overheid wel aangedrongen hierop. In de nieuwe  
wet wordt zelfs de mogelijkheid geopend nog meer soorten dan nu het geval is, onder  
de jachtwet te stellen. In de oude wet zijn dat klein wild, zoals Korhoenders en 
Houtsnippen; waterwild, zoals eenden, ganzen en Watersnippen en schadelijk wild, waarmee 
b.v. duiven en Eksters bedoeld worden. 
 
Een verbetering is het artikel waarin een eigenaar aansprakelijk kan worden ge- 
steld voor het optreden van zijn hond of kat, wanneer deze vogels vervolgt, be- 
machtigt of doodt. Hiertegen kan nu worden opgetreden. 
 
Het houden van kooivogels, het vervoeren en tentoonstellen ervan, is in de nieuwe  
wet gemakkelijker gemaakt. Wel zal er een kontrolesysteem met ringen worden op- 
gezet. Erg jammer is b.v. dat kooivogels overgedragen mogen worden (zij het dan om 
niet). Gevreesd moet worden dat er een min of meer openlijke handel in kooivogels  
zal ontstaan. 
 
De eisen ten aanzien van de zgn. jachtvogels (dit zijn vogels die door valkeniers 
worden gebruikt) worden wat verscherpt. Of daarmee ook het zgn. uithorsten van 
roofvogelnesten minder zal worden, moet nog worden afgewacht. 
 
Het prepareren van vogels blijft toegestaan. Er is van verschillende zijden sterk 
aangedrongen dit althans voor de roofvogels en uilen te verbieden. De wet biedt  
wel de mogelijkheid het prepareren (opzetten) van bepaalde soorten via een zgn. 
Maatregel van bestuur te verbieden. Maar er moet dan bij elke soort maar weer 
worden afgewacht of dit ook werkelijk gebeurt en dit zal ook bij elke aan te wijzen 
soort wel een gevecht opleveren tussen de diverse "belangengroepen". 
 
Het rapen van Kievitseieren blijft ook bij de nieuwe wet mogelijk. Dit ondanks de 
richtlijnen van de EEG die deze mogelijkheid in principe uitsluiten. De sterke  
druk vanuit Friesland heeft kennelijk zijn werk gedaan. 
 
Een winstpunt is een verscherping van het verbod vangmiddelen te kopen, verkopen  
of in bezit te hebben. Met dit artikel kan b.v. de handel in mistnetten worden 
aangepakt. 
 
De zogenaamde C2-vergunningen voor het vervoer van dode vogels naar een erkende 
preparateur zal vervallen. De kontrole op b.v. geschoten vogels zal bij de pre- 
parateur geschieden. Door wie, is nog niet duidelijk. 
In ditzelfde artikel is tevens opgenomen dat het vervoer van gewonde en/of zieke 
vogels naar een asiel voortaan is toegestaan. Het zal zeer de vraag zijn of dit  
een vooruitgang is. 
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In één van de eerste artikelen van het ontwerp van deze nieuwe wet wordt het veront- 
rusten van vogels verboden. Uitzonderingen worden gemaakt voor agrariërs en jagers 
(!!!!!!!!!). Over het feit dat bij het rapen van Kievitseieren ook andere vogel-
soorten zullen worden verontrust, wordt met geen woord gerept. 
 
Al met al is deze ontwerpwet toch wel wat teleurstellend. Er is beslist teveel naar  
een compromis gezocht. In verschillende landen om ons heen zijn zo langzamerhand betere 
wetten tot stand gekomen dan deze.  
 

Willem Baalbergen  
Dick Hoek 
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RANDSTAD EN BROEDVOGELS 
 
Op 6 juni 1972 kwamen te Delft de vertegenwoordigers van een twintigtal Vogelwerk-
groepen en andere instanties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer bijeen, 
met het doel te komen tot een regionale Avifauna voor West-Nederland. 
 
Om dit doel te bereiken, werd een vogelwerkgroep opgericht, die zou trachten om in  
de volgende 5 jaren het gehele oppervlak van West-Nederland tussen het Noordzee- 
kanaal en Zeeland tenminste éénmaal kwantitatief te inventariseren. De nieuwe vo- 
gelwerkgroep werd opgericht voor de duur van het project en met als enig doel de 
realisatie van een regionale avifauna. 
 
Onze Vereniging heeft vanaf het begin met grote inzet haar medewerking aan dit 
project verleend. Twee leden namen zitting in het bestuur en vrijwel alle mensen 
binnen onze Vereniging met enige ervaring in het inventariseren van broedvogels, 
stelden zich beschikbaar. Dit betekende dat velen met bloedend hart voor langere tijd 
hun geliefde kavel in de Noordduinen moesten verlaten! Pas na afloop van de inven-
tarisatiewerkzaamheden konden de tellingen in de Noordduinen worden hervat. Onze 
Vereniging heeft een grote bijdrage geleverd, want het gebied dat door onze leden 
werd geïnventariseerd, werd in het noorden begrensd door Vogelenzang, in het zuiden 
door Wassenaar en in het oosten door Rijpwetering en Nieuw-Vennep. 
 
Omdat in grote delen van Zuid Holland geen Vogelwerkgroepen aktief zijn, was de hulp 
van de Provincie Zuid Holland onmisbaar. Op kosten van de provincie konden betaalde 
medewerkers worden aangetrokken, om afgelegen gebieden als Goeree-Overflakkee en 
delen van de Hoekse Waard te inventariseren. Ook Staatsbosbeheer verleende veel hulp, 
onder andere door het laten inventariseren van de gehele Krimpenerwaard door SBB-
medewerkers. Dankzij deze steun kon vrijwel het gehele gebied worden onderzocht. 
Voornamelijk door administratieve slordigheden van enkele regiovertegenwoordigers 
bleven enkele telgebieden onbezocht. 
 
Na het afronden van de inventarisaties binnen de gestelde termijn, leefde de hoop, 
dat nu ook met grote voortvarendheid gewerkt zou kunnen worden aan de publicatie  
van de verzamelde gegevens. Helaas bleek de weg van de door de veldwaarnemer inge- 
vulde lijsten tot de uiteindelijke verspreidingskaarten een zeer lange en zeer 
moeizame te zijn. Pas in het voorjaar van 1980 kwamen de eerste verspreidingskaarten 
beschikbaar en kon worden begonnen aan het schrijven van de teksten en met de overi- 
ge werkzaamheden die tot de uitgave van het boek moesten leiden. 
Gelukkig is het nu zover dat kan worden meegedeeld, dat in de tweede helft van okto-
ber het boek van de drukker zal komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




