Terugkoppeling donateursoverleg 29 oktober 2014
Woensdag 29 oktober was ons jaarlijkse donateursoverleg in Natuurbelevingscentrum de
Oostvaarders. Onderwerpen op het gebied van bescherming vormden het thema van
de avond. 40 donateurs inclusief Bestuur en leden van de werkgroep Bescherming kwamen
af op wat genoemd mag worden een geslaagde bijeenkomst. Het overleg is voor het bestuur
bedoeld om voeling te houden met wat er leeft onder de donateurs en voor de donateurs
een gelegenheid hun mening te geven en te weten hoe anderen erover denken.
Tegelijkertijd kan het bestuur toelichting geven op het door hen gekozen beleid en aanpak
en aangeven voor welke dilemma's ze zich soms geplaatst ziet.
De avond was op bijzondere wijze vormgegeven. Aan de hand van bewust prikkelend
gekozen stellingen werd gediscussieerd over een viertal onderwerpen. Elisabeth van den
Hoogen, freelance journaliste bij o.a. Omroep Flevoland leidde de discussie.
Het werd een levendige discussie waarbij het opviel dat er veel verschillende meningen geuit
werden die elkaar niet uitsloten, maar juist aanvulden of een ander licht op de zaak wierpen.
Er kwamen ook veel suggesties naar voren hoe we het werk van de werkgroep Bescherming
meer bekendheid kunnen geven binnen de Vogelwacht en daarbuiten.
We hebben afgesproken de resultaten van de discussie terug te koppelen. Hieronder staat
per stelling de terugkoppeling.
Stelling 1:
De Oostvaardersplassen is niet langer een natuurgebied maar een toeristische
attractie. We kunnen onze aandacht beter op andere zaken richten.
Feedback:
De Oostvaardersplassen zien wij vooral als natuurgebied, waarbij onderscheid gemaakt kan
worden tussen het natte niet toegankelijke deel en het droge deel dat ook voor excursies
gebruik wordt. Er is nog geen sprake van een toeristische attractie (hoewel?), maar dat
verandert wel als grote getalen mensen in de Oostvaardersplassen komen en wanneer er
bijvoorbeeld op het terrein gekampeerd zou mogen worden. Dat soort zaken zullen we
trachten te voorkomen. Daarom zal de Werkgroep Bescherming zorgen direct
betrokken te zijn bij de ontwikkelingen, want alleen dan kun je invloed
uitoefenen.
Dat de genoemde toeristische ontwikkelingen overigens helemaal niet zo onrealistisch zijn
blijkt wel uit het feit om dat er gewerkt wordt aan een businessplan Nationaal Park
Oostvaardersplassen. Ook bestaan er plannen om de film de Nieuwe Wildernis in Duitsland
uit te brengen.
De Oostvaardersplassen hebben natuurlijk ook een natuureducatieve betekenis en wat heb
je aan een natuurgebied waar je niet in mag? Anderzijds zijn er mensen die er niet meer
komen omdat ze het een treurige omgeving vinden waar, mede door de hordes mensen,
niets meer te beleven valt. Wij vinden het belangrijk de balans te bewaken tussen het geven
van ruimte aan natuurbeleving en het verminderen van de verstoring in het gebied. Wij
onderschrijven de suggestie om voorlichting te geven over hoe verstorend recreatie eigenlijk
is. Dan zal er begrip zijn voor de lijn die de Vogelwacht nu volgt: bestem de
aangrenzende gebieden zoals Kotterbos, Hollandse Hout en Oostvaardersveld
voor recreatief en educatief gebruik zodat recreatieve terreinbetredingen in het
gebied zelf verminderd kunnen worden.

Stelling 2:
Door met SBB samen te werken verliezen we als Vogelwacht onze
onafhankelijkheid.
Feedback:
De samenwerking met Staatsbosbeheer wordt gewaardeerd en aangemoedigd onder de
voorwaarde dat we onze onafhankelijkheid nimmer opgeven en dat onze geloofwaardigheid
niet in het geding komt.
We zullen daarom oppassen dat we, door als organisator mee te doen aan een groot
evenement als de Dutch Bird Fair, niet de daarmee gepaard gaande verstoring mogelijk
maken die we nu juist willen voorkomen.
We gaan door met de samenwerking op operationeel niveau met bijvoorbeeld tellingen,
excursies en evenementen. Tegelijkertijd zullen we onze ideeën ventileren en visie uitdragen
over de toekomst en het te voeren beleid. Het is beter mét Staatsbosbeheer te praten
dan alleen óver ze te praten. Ook vinden wij het beter in een vroeg stadium mee te
praten en niet te wachten tot de vergunningaanvragen er al liggen.
Als wij door Staatsbosbeheer georganiseerde excursies geven in het gebied laten wij ons niet
de mond snoeren. Anderzijds moeten we ons wel realiseren dat we een dergelijke excursie
niet kunnen gebruiken om het beleid van Staatsbosbeheer onderuit te halen. Als het nodig is
kunnen we meerdere meningen naast elkaar zetten en de keus over laten aan de deelnemer
van de excursie.
Stelling 3:
De Vogelwacht laat zich teveel leiden door juridische haalbaarheid bij
beschermingszaken. Wij moeten ons meer opwerpen als actiegroep en alle
geoorloofde middelen zoals demonstraties, acties en bezettingen inzetten voor de
bescherming van vogels en de natuur.
Feedback:
We spelen het formele spel zoals het gespeeld moet worden. We zijn een nette club, maar
dat betekent niet dat we lijdzaam moeten toezien. We zullen ons ook actief opstellen en
de publiciteit zoeken om daarmee politici, beleidsmakers en de publieke opinie te
beïnvloeden of bewust te maken van een probleem waarbij natuurwaarden in het geding
zijn. Daarbij zullen we waar nodig conform onze statuten alle geoorloofde middelen inzetten.
We zullen bij belangrijke zaken een strategie of een plan van aanpak vaststellen waarbij
zowel de formele als de publicitaire kant uitgewerkt worden. Ook zullen we proberen meer te
lobbyen, politieke markten te bezoeken, op de politieke agenda te komen en te netwerken.
Vooral als we voorzien dat de zaken die we voor elkaar willen krijgen juridisch of politiek
moeilijk liggen zullen we tijdig de publiciteit zoeken.
Bij deze acties zullen we de donateurs meer betrekken. Door reacties te vragen op
de website, via de nieuwsbrief en de Grauwe Gans. Wij laten aan de donateurs meer weten
wat er speelt zodat zij op hun beurt hun omgeving kunnen informeren en mobiliseren om
een sneeuwbaleffect op gang helpen.

Waar mogelijk en wenselijk schakelen wij de lokale, regionale of landelijke pers in. Dit geldt
ook voor het inzetten van de social media zoals Facebook en Twitter, het opstellen van
petities (al dan niet op de website), het uitdelen van flyers etc.
Stelling 4: De instandhoudingsdoelstellingen voor soorten in Natura-2000
gebieden zijn voor ons niet heilig. Blijvende aanwezigheid van natuurwaarden
wel.
Feedback:
Voor Natura-2000 gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn
erop gericht de gebieden geschikt te maken en te houden voor vastgestelde aantallen van
aangewezen soorten vogels. Ze zijn in het verleden opgesteld en beheerders zijn verplicht
alle maatregelen te nemen die nodig zijn om die doelstellingen te halen. Wij zijn echter van
mening dat er van buiten komende omstandigheden kunnen zijn die verhinderen dat de
gestelde aantallen voor een soort gehaald worden. Zelfs al zou aan alle voorwaarden voor de
draagkracht van het gebied voldaan zijn. Voorbeelden hiervan zijn de situatie in de broed-of
overwinteringsgebieden van vogels of klimaatveranderingen.
Het coûte que coûte doorvoeren van de maatregelen zou dan niet verstandig zijn en zelfs
ten koste kunnen gaan van andere natuurwaarden die we koesteren. Dan richten we ons
liever op de instandhouding van deze andere natuurwaarden. Die zijn ook beter
haalbaar.
Bestuur en Werkgroep Bescherming, december 2014

