
 

 

 

Bescherming van vogels 
Hoe pak je dat goed aan? 

 
Een vogel hoef je toch niet te beschermen, die vliegt gewoon weg zodra hij zich bedreigd voelt. Dat had 

je maar gedacht. Op veel plekken kunnen vogels niet meer nestelen, omdat het daar vol gebouwd is met 

huizen. Neem  nou je eigen tuin, als je daar alleen maar tegels hebt, dan heeft een vogel daar weinig te 

zoeken, geen groen waaruit hij nestmateriaal kan halen, laat staan een veilig plekje kan vinden om te 

nestelen. Je kunt dus zelf echt iets doen aan vogelbescherming! 

Als de natuur niet bedreigd wordt, kunnen de vogels vrij en blij rondvliegen waar ze maar willen. In ons land 

is dat jammer genoeg, niet het geval. Dat komt bijvoorbeeld door dijken en dammen die het water tegen 

houden. Daardoor worden gebieden die eerst drassig of zelfs nat waren, De wetlands, droger. 

Veel vogels hebben last van de oprukkende  industrie, en je begrijpt, weinig vogels hebben zin daar hun nestje 

te bouwen, veel te druk! Ons drinkwater komt voor een deel uit de duinen, daardoor wordt de grondwaterstand 

in die gebieden lager, en sommige vogels trekken daardoor weg. Ook de intensieve landbouw bedreigt het 

leefgebied van de vogels. 

In je eigen tuin kun je ook zorgen voor extra bescherming.  Zo zie je maar, een nestkastje in je tuin levert niet 

alleen plezier op voor deze koolmees en haar jongen….. 

Elk jaar trekken er veel vogels weg naar hun broedgebied.  Onderweg  worden ze vaak bedreigd door jagers. 

Droogte vormt ook een bedreiging tijdens zo’n lange tocht, ze vinden dan te weinig voedsel. 

In 2011 geeft Vogelbescherming Nederland de gierzwaluw, die al op de rode lijst staat, extra aandacht. Als wij 

met elkaar  goed voor de natuur blijven zorgen, is dat niet  alleen  goed voor de gierzwaluw, maar dat is 

gunstig voor  alle vogels in ons land. 
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