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Voorwoord

Artikel 12 van de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG, betreffende de instandhouding van alle natuurlijk
in het wild levende vogelsoorten, hierna de Vogelrichtlijn, vermeldt dat de lidstaten om de drie jaar een
verslag opstellen over de toepassing van de in het kader van deze richtlijn genomen maatregelen.
Dit rapport geeft een overzicht over de periode 1999-2001, conform de afspraken van het ORNIS-comité.
Het sluit aan bij de eerdere verslaglegging volgens artikel 12 van de Vogelrichtlijn over de periode 1996-
1998. Er is gebruik gemaakt van een door het comité aangereikte geannoteerde inhoudsopgave (DG.
ENV. B2/NH/AT/IND 321030).

Het rapport geeft een samenvatting van de Nederlandse maatregelen en werkwijzen en geeft een beeld
van de ervaringen opgedaan bij de implementatie van de Vogelrichtlijn in genoemde periode.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van soorten waarop de richtlijn betrekking heeft (artikel 1 van de
Vogelrichtlijn). Hoofdstuk 2 gaat in op de bescherming van leefgebieden (artikel 3 en 4) door middel van
aanmelding en bescherming van gebieden, en maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen binnen
en buiten de speciale beschermingszones.  Hoofdstuk 3 beschrijft de maatregelen genomen voor de
bescherming van de soorten in Nederland (artikel 5, 7, 8 en 9), zoals uitvoering van het soortenbeleid.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in onderzoeks- en monitoringsprogramma’s en activiteiten betreffende
educatie en communicatie over de  Vogelrichtlijn en meer in het algemeen over Natura-2000 (artikel 10).
Hoofdstuk 5 tenslotte behandelt de implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving (artikel
18).

Den Haag, oktober 2002
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1. Soorten waarop de Vogelrichtlijn betrekking heeft
(artikel 1)

De vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende
vogelsoorten op het grondgebied van de Europese lidstaten. Lidstaten zijn ertoe verplicht alle nodige
maatregelen te nemen om de populatie van alle in het wild levende vogelsoorten op een ecologisch
verantwoord peil te houden en voldoende gevarieerde leefgebieden voor vogels te beschermen, in stand
te houden of te herstellen (LNV 1999, Backes en Verschuuren 2001). Het betreft hier dus alle in
Nederland natuurlijk voorkomende soorten (broed- en trekvogels [overvliegende en pleisterende vogels],
overwinterende vogels, dwaalgasten).

De richtlijnen voor de bescherming van soorten krachtens de Vogelrichtlijn zijn inmiddels omgezet in
nationale wetgeving, de Flora- en Faunawet en het wijzigingsvoorstel Natuurbeschermingswet 1998. De
eerste is op 1 april 2002 in werking getreden (zie hoofdstuk 5). De Natuurbeschermingswet ligt ter
behandeling in de TK. In de Flora- en Faunawet zijn alle vogelsoorten genoemd waarop de FF-wet en de
Vogelrichtlijn van toepassing is, met uitzondering van enkele gedomesticeerde soorten. Verder kunnen
worden geraadpleegd de SOVON-atlas van de Nederlandse Vogels (Bekhuis et al. 1987), Atlas van de
Nederlandse broedvogels, Verspreiding en Verandering (SOVON 2002, in prep.) en de website van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (www.minlnv.nl), beleidsthema natuurwetgeving.
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2. Bescherming van leefgebieden (artikel 3 en 4)

2.1 Stand van zaken betreffende de aanwijzing van speciale
beschermingszones in de periode 1999-2001

2.1.1 Aanwijzingen als speciale beschermingszone
Op 19 mei 1998 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen arrest gewezen in de zaak
C-3/96 tegen Nederland. Daarin heeft het Hof het volgende vastgesteld:

“Door als speciale beschermingszone gebieden aan te wijzen, waarvan het aantal en de totale
oppervlakte kennelijk kleiner zijn dan het aantal en de totale oppervlakte van de gebieden, die in
aanmerking komen voor aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, lid 1 van de
richtlijn 79/409/EEG van de raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, is het Koninkrijk
der Nederlanden de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichting niet nagekomen”.

Als uitvloeisel van het arrest heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten
om op 17-02-1999 het voornemen om 57 gebieden aan te wijzen als speciale beschermingszone bekend
te maken en ter inzage te leggen. Op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht is
vervolgens de gelegenheid geboden aan belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar te maken1. Van die
gelegenheid is ruim gebruik gemaakt. De definitieve  besluiten tot aanwijzing zijn genomen op 24-03-
2000. De aan de ontwerpbesluiten ten grondslag liggende vogelkundige gegevens zijn geactualiseerd 2

in het jaar tussen de publicatie van de voorgenomen aanwijzingen en de definitieve besluiten. Deze
actualisering heeft ertoe geleid dat 7 gebieden zijn afgevallen, omdat ze niet voldeden aan de door
Nederland gehanteerde criteria voor selectie en begrenzing van speciale beschermingszones. Eén gebied
is alleen aangewezen als Wetland. De lijst van aangewezen gebieden in 2000 is hieronder afgebeeld
(tabel 1).

Samen met de eerder aangewezen 30 gebieden zijn thans 79 gebieden aangewezen met een totale
oppervlakte van ca. 1.000.000 ha. (zie bijlage 1).  Gedurende de verslagperiode heeft de staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij drie maal overleg3 gevoerd met de Tweede Kamer der Staten
Generaal, waarbij onder meer is gedebatteerd over de voortgang in het aanwijzingsproces, de
selectiecriteria en de weerslag van de aanwijzingen in de samenleving. Ten behoeve van de gemeenten
in Nederland is een speciale brochure vervaardigd: “Opdat Vogels blijven vliegen” (bijgevoegd, zie
bijlage 2). De vijf regiodirecties van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben in de aanloop tot de
definitieve besluiten verschillende malen aan verschillende doelgroeperingen voorlichting gegeven over
de toepassing van de Vogelrichtlijn.
De besluiten tot aanwijzing als speciale beschermingszone hebben wederom ter inzage gelegen en
belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld formeel bezwaar te maken tegen de aanwijzing.
Tegen alle 49 besluiten zijn bezwaren ingediend, met een totaal van ruim 2000. Al de bezwaarmakers
hebben de mogelijkheid het bezwaar mondeling toe te lichten in een vergadering van de Commissie
voor de Bezwaarschriften die de staatssecretaris daarna adviseert over het te nemen besluit. In totaal
zijn er ruim 30 bijeenkomsten van de Commissie georganiseerd. De staatssecretaris heeft tijdens de
verslagperiode een groot aantal besluiten genomen op bezwaar.
In de brief dd. 1-2-2000 is aan de Tweede Kamer gemeld dat voor een aantal gebieden in een later
stadium een vervolgprocedure wordt gestart.
Tabel 1: Aangewezen gebieden in het kader van de Vogelrichtlijn in de periode 1999-2001
                                                
1 De ingediende (ruim 5000 zienswijzen) zijn beantwoord in de Nota van Antwoord Vogelrichtlijn delen 1, 2 en 3

(bijgevoegd), ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 23-02-2000).
2 (Van Roomen e.a. belangrijke vogelgebieden in Nederland 1993-97. Actueel overzicht van Europese vogelwaarden in

aangewezen en aan te wijzen speciale beschermingszones en andere belangrijke gebieden. SOVON
informatierapport 2000/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen (bijgevoegd).

3 1) A.O d.d. 11 maart 1999, Kamerstukken II 1998-1999, 26200 XIV nr. 49; 2) A.O d.d. 24 juni 1999, Kamerstukken II 1998-
1999, 26490 XIV nr. 3; 3) A.O d.d. 17 februari 2000, Kamerstukken II 1999-2000, 26800 XIV nr. 95
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GEBIED PROVINCIE AANWIJZING
Arkemheen Gld 24-03-00
Boezems Kinderdijk ZH 24-03-00
Brabantse Wal NB 24-03-00
Broekvelden/Vettenbroek ZH 24-03-00
De Wieden O 24-03-00
De Wilck ZH 24-03-00
Donkse Laagten ZH 24-03-00
Drents-Friese Woud Dr/Fr 24-03-00
Drontermeer Fl 24-03-00
Eilandspolder NH 24-03-00
Fluessen/Vogelhoek/Morra Fr 24-03-00
Gelderse Poort Gld 24-03-00
Grevelingen Z 24-03-00
Groote Wielen Fr 24-03-00
Haringvliet ZH 24-03-00
Hollands Diep ZH/NB 24-03-00
IJmeer NH 24-03-00
Ijssel O 24-03-00
Ijsselmeer O/Gld/NH 24-03-00
Ilperveld, Varkensland en Twiske NH 24-03-00
Ketelmeer en Vossemeer Fl 24-03-00
Lauwersmeer Gr/Fr 24-03-00
Leekstermeergebied Gr/Dr 24-03-00
Leenderbos en Groote Heide NB 24-03-00
Maasduinen L 24-03-00
Markermeer NH/Fl 24-03-00
Neder-Rijn Gld/U 24-03-00
Oostelijke Vechtplassen NH/U 24-03-00
Oudegaasterbrekken e.o. Fr 24-03-00
Oudeland van Strijen ZH 24-03-00
Sallandse Heuvelrug O 24-03-00
Sneekermeer, Goëngarijpster poelen, Terkaplesterpoelen en Akmarijp Fr 24-03-00
Van Oordt’s Mersken e.o. Fr 24-03-00
Veerse Meer Z 24-03-00
Veluwe O 24-03-00
Veluwemeer Fl/Gld 24-03-00
Voornes Duin ZH 24-03-00
Waal Gld 24-03-00
Waddenzee-eilanden, Noordzeekustzone, Breebaart NH/Fr/Gr 24-03-00
Weerter- en Budelerbergen NB/L 24-03-00
Westerschelde Z 24-03-00
Witte en Zwarte Brekken en Oudhof Fr 24-03-00
Wolderwijd en Nuldernauw Fl/Gld 24-03-00
Wormer- en Jisperveld NH 24-03-00
Yerseke & Kapelse Moer z 24-03-00
Zoommeer Z/NB 24-03-00
Zuidlaardermeergebied Gr/Dr 24-03-00
Zwarte Water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk O 24-03-00
Voordelta4 ZH/Z 07-12-01

                                                
4 Het gebied Voordelta is uitgebreid door het besluit van genoemde datum.
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2.1.2 Overzicht van vogelsoorten die een rol hebben gespeeld bij de aanwijzingen in de
verslagperiode

De methodiek voor de selectie en begrenzing van de speciale beschermingszones is gebaseerd op de
IBA 89 en 94 en volledig uitgewerkt opgenomen in de Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, deel 1, bijlage
1 (bijgevoegd, zie bijlage 2 van dit rapport)
In tabel 2 zijn opgenomen de soorten van bijlage I die als broedvogel en/of als niet-broedvogel zijn
betrokken bij de selectie en begrenzing van aan te wijzen speciale beschermingszones in Nederland.

Tabel 2: Soorten van bijlage 1  van de Vogelrichtlijn van belang voor aanwijzing van speciale
beschermingszones
 AvN pSPA AvN pSPA
roodkeelduiker Gavia stellata
parelduiker Gavia arctica
kuifduiker Podiceps auritus
roerdomp Botaurus stellaris
woudaapje Ixobrychus minutus
kleine zilverreiger Egretta garzetta
grote zilverreiger Egretta alba
purperreiger Ardea purpurea
lepelaar Platalea leucorodia
kleine zwaan Cygnus columbianus
wilde zwaan Cygnus cygnus
brandgans Branta leucopsis
nonnetje Mergus albellus
wespendief Pernis apivorussch
zeearend Haliaeetus albicilla
bruine kiekendief Circus aeruginosus
blauwe kiekendief Circus cyaneus
grauwe kiekendief  Circus pygargus
visarend Pandion haliaetus
slechtvalk Falco peregrinus
korhoen Tetrao tetrix
porseleinhoen Porzana porzana
kwartelkoning Crex crex
kraanvogel Grus grus
kluut Recurvirostra avosetta
goudplevier Pluvialis apricaria
kemphaan Philomachus pugnax
rosse grutto Limosa lapponica
zwartkopmeeuw Larus melanocephalus
lachstern Gelochelidon nilotica
reuzenstern Sterna caspia
grote stern Sterna sandvicensis
visdief Sterna hirundo
noordse stern Sterna paradisaea
dwergstern Sterna albifrons
zwarte stern Chlidonias niger
velduil Asio flammeus
nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
ijsvogel Alcedo atthis
zwarte specht Dryocopus martius
boomleeuwerik Lullula arborea
duinpieper Anthus campestris
blauwborst Luscinia svecica
grauwe klauwier Lanius collurio

Tabel 3 bevat de in Nederland geregeld voorkomende soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn die noch
als broedvogel, noch als niet-broedvogel zijn betrokken bij de selectie of begrenzing van aan te wijzen
speciale beschermingszones. De redenen hiervoor zijn: onregelmatig voorkomen, geherintroduceerde
exemplaren, doortrekkers of zomergasten zonder vaste verblijfplaatsen.
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Tabel 3: Soorten van bijlage 1 van de Vogelrichtlijn die geen rol hebben gespeeld bij de aanwijzing

vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa
kwak Nycticorax nycticorax
zwarte ooievaar Ciconia nigra
ooievaar Ciconia ciconia
dwerggans Anser erythropus
zwarte wouw Milvus migrans
rode wouw Milvus milvus
smelleken Falco columbarius
steltkluut Himantopus himantopus
morinelplevier Charadrius morinellus
bosruiter Tringa glareola
grauwe franjepoot Phalaropus lobatus
kleine vliegenvanger Ficedula parva
ortolaan Emberiza hartulana

Tabel 4 bevat soorten (trekvogels) van de nationale Rode Lijst waarvan het voorkomen van broedvogels
is meegewogen in het stadium van de vaststelling van begrenzing van aan te wijzen speciale
beschermingszones. Deze soorten komen niet in zodanige aantallen voor dat voor deze soorten
gebieden geselecteerd konden worden; door deze soorten wel mee te laten wegen op het moment  van
begrenzing van gebieden wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bescherming van die soorten.

Tabel 4: Soorten van de nationale Rode Lijst van invloed op de  begrenzing van speciale
beschermingszones

watervogels landvogels
dodaars draaihals
geoorde fuut oeverzwaluw
eidereend paapje
bontbekplevier roodborsttapuit
strandplevier tapuit
watersnip snor

riettzanger
grote karekiet

Tabel 5 bevat de soorten trekkende watervogels (niet- broedvogels) voor welke gebieden zijn
aangewezen in verband met de toepassing van artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn.

Tabel 5: trekkende watervogelsoorten (inclusief verspreidingsgebied en aantal) waarvoor in Nederland
gebieden zijn aangewezen (Vogelrichtlijn art .4,2).

*roodkeelduiker Gavia stellata
*parelduiker Gavia arctica
dodaars Tachybaptus
fuut Podiceps cristatus
*kuifduiker Podiceps auritus
geoorde fuut Podiceps nigricollis
aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis
*lepelaar Platalea leucorodia
*wilde zwaan Cygnus cygnus
*kleine zwaan Cygnus columbianus
kleine rietgans Anser brachyrhynchus
taigarietgans Anser fabalis fabalis
toendrarietgans Anser fabalis rossicus
kolgans Anser albifrons
grauwe gans Anser anser
*brandgans Branta leucopsis
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rotgans Branta bernicla bernicla
bergeend Tadorna tadorna
krakeend Anas strepera
smient Anas penelope
Wilde Eend Anas plathyrhynchos-
slobeend Anas clypeata
pijlstaart Anas acuta
zomertaling Anas querquedula
wintertaling Anas crecca
krooneend Netta rufina
tafeleend Aythya ferina
kuifeend Aythya fuligula
toppereend Aythya marila
eidereend Somateria mollissima
zwarte zee-eend Melanitta nigra
grote zee-eend Melanitta fusca
brilduiker Bucephala clangula
*nonnetje Mergus albellus
middelste zaagbek Mergus serrator
grote zaagbek Mergus merganser
kraanvogel Grus grus
meerkoet Fulica atra
scholekster Haematopus ostralegus
*kluut Recurvirostra avosetta
*goudplevier Pluvialis apricaria
zilverplevier Pluvialis squatarola
bontbekplevier Charadrius hiaticula
bontbekplevier Charadrius hiaticula
strandplevier Charadrius alexandrinus
kievit Vanellus vanellus
grutto Limosa limosa0
*rosse grutto Limosa lapponica
*rosse grutto L. lapponica
regenwulp Numenius phaeopus
wulp Numenius arquata
zwarte ruiter Tringa erythropus
tureluur Tringa totanus totanus
tureluur Tringa totanus robusta
groenpootruiter Tringa nebularia
steenloper Arenaria interpres
steenloper Arenaria interpres
kanoetstrandloper C. canutus canutus
kanoetstrandloper C. canutus Islandica
drieteenstrandloper Calidris alba
bonte strandloper Calidris alpina alpina
bonte strandloper Calidris alpina schinzii
krombekstrandloper Calidris ferrugineas
*kemphaan Philomachus pugnax-
dwergmeeuw Larus minutus
*lachstern Gelochelidon nilotica
*reuzenstern Sterna caspia
*zwarte Stern Chlidonias niger

De met * gemerkte soorten komen tevens voor op Bijlage I van de Vogelrichtlijn .
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2.2 Doelgerichte maatregelen in de Speciale BeschermingsZones (SBZ)
gedurende de verslagperiode 1999-2001

2.2.1 Algemene maatregelen
Meer dan 95% van de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden maken deel uit van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) van Nederland, de ‘ruggengraat’ van de Nederlandse natuur. Het beheer van deze
Natura-2000-gebieden is in handen van natuurorganisaties, zoals Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Provinciale landschappen, particulieren,  gemeenten, waterschappen, en de
rijksoverheid (ministerie van Defensie, ministerie van Verkeer en Waterstaat).  De grotere watergebieden
worden beheerd door Rijkswaterstaat (ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Om de genoemde gebieden te beschermen zijn beheerplannen van belang. Vaak beschikken de
verschillende beherende instanties per natuurgebied  dat zij in beheer hebben over een beheerplan.
Deze plannen zijn niet voor alle speciale beschermingszones gebiedsdekkend aanwezig.
Overigens staan de beheerplannen niet  los van elkaar. Het beheer en de ontwikkeling van het
Nederlandse natuurbeleid geschiedt met behulp van natuurdoelen. De natuur in Nederland kan worden
onderverdeeld in 27 verschillende natuurdoelen (zie bijlage 2: bijgevoegde nota Natuur voor mensen,
mensen voor natuur). Deze 27 natuurdoelen zijn opgenomen in een natuurdoelenkaart. Op basis van
deze kaart wordt bepaald welke instrumenten worden ingezet voor het beheer van natuurgebieden. De
natuurdoelen kunnen overeenstemmen met de actuele situatie, maar kunnen in andere situaties gezien
worden als de streefdoelen waar het beheer van natuurterreinen op gericht is en die over een aantal
jaren gerealiseerd moeten worden. De natuurterreinen waar nog een belangrijke ontwikkelingsopgave
ligt, zoals de natuurontwikkelingsgebieden, worden niet tot het Natura-2000 netwerk gerekend. Wel
kunnen deze gaan bijdragen aan de versterking van het Natura-2000 netwerk (vergelijk paragraaf 2.3.1
ruimtelijke samenhang).
Een ander verbindend element bij het beheer van de natuurgebieden vormen de natuurgebiedsplannen.
Elke provincie stelt voor de natuurterreinen die binnen, maar soms ook buiten de EHS vallen in de
betreffende provincie een natuurgebiedsplan op. De eigenaren van natuurgebieden kunnen gebaseerd
op deze plannen beheerssubsidie ontvangen. Twee belangrijke regelingen (tussen 1994 en 2000) waren
de ‘regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling’ en de ‘regeling stimulering bosuitbreiding
op landbouwgronden’. Momenteel zijn deze regelingen vervangen door nieuwe regelgeving onder de
noemer Programma Beheer, i.e. de susbsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer (SAN). Deze regelingen ondersteunen het beleid van de Vogelrichtlijn.

2.2.2 Voorbeelden
Als illustratie voor het treffen van doelgerichte maatregelen in vogelrichtlijngebieden, worden hier
enkele voorbeelden aangehaald van beheer van natuurterreinen door Staatsbosbeheer en Vereniging
Natuurmonumenten.

STAATSBOSBEHEER (SBB)
SBB acht het belangrijk de ontwikkelingen in de natuurgebieden die aan haar zorg zijn toevertrouwd te
spiegelen aan de internationale doelstellingen (SBB, Verslag doelrealisatie 2001). Het algemene beeld is
dat de soorten en gebieden die tot aanwijzing hebben geleid op een enkele uitzondering na nog steeds
aanwezig zijn en dat het uitgevoerde beheer daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd. De serie
aanwijzingen van 24-03-2000 van speciale beschermingszones betreft ook een aantal gebieden die in
eigendom en beheer zijn van SBB. In de verslagperiode is door SBB een start gemaakt met het
verwerken van de gegevens (kwalificerende soorten) in de uitwerkingsplannen van de regionale
beheersschema’s.
SBB heeft 3o van haar terreinen in de verslagperiode op de kwaliteit van het beheer getoetst. In tien
daarvan speelt de aanwijzing/-melding Vogelrichtlijn. Vier grote gebieden worden hier besproken:

Terschelling.
Op dit eiland beheert SBB 9300 ha natuurterrein. Met uitzondering van de bossen vallen alle terreinen
onder de werking van de Vogelrichtlijn. Met betrekking van de kwalificerende soorten bruine en blauwe
kiekendief (overeenkomstig landelijke trend) en velduil (in tegenstelling tot de landelijke trend) kan
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worden vermeld dat er wat betreft de eerste een lichte stijging , de tweede een lichte daling en de
derde een evenwichtige situatie te constateren is. Bepaalde vormen van recreatie zijn een knelpunt. Met
name betreft het sporten als buggykiten en strandrijden met 4WD-voertuigen. De Boschplaat wordt
gebruikt door grote aantallen pleisterende trekvogels. De aantallen lepelaars nemen jaarlijks toe. Als
gevolg van het beheer zijn over het gehele eiland de struweel- en rietsoorten toegenomen, de soorten
van open terreinen afgenomen. De kwalificerende soorten voor de Vogelrichtlijn vertonen al met al een
redelijk stabiel beeld.

Boswachterij Appelscha
Dit gebied  (oppervlakte ca. 1750 ha) is onderdeel van de speciale beschermingszone Drents-Friese
Wold. (Vogelrichtlijn). Drie van de vier kwalificerende vogelsoorten kwamen ook in de verslagperiode in
dit deel van de speciale beschermingszone als broedvogel voor.

Sallandse Heuvelrug
SBB beheert ca. 2400 ha van dit gebied (totale grootte ca. 5200 ha). De heidevelden en bosranden zijn
aangewezen als speciale beschermingszone, in het bijzonder omdat in dit gebied een van de laatste
populaties van het West-Europese laaglandkorhoen voorkomt. Door een aantal oorzaken is in Nederland
gedurende de laatste decennia het voor deze soort geschikte biotoop afgenomen. Oorzaken hiervoor
zijn: afname van het heideareaal, vergrassing en verbossing van de heide, verdroging, vermesting en
versnippering. Dit laatste door o.a. ontsluiting ten behoeve van recreatie. Al deze factoren spelen ook
op de Sallandse Heuvelrug. SBB heeft zich de afgelopen tijd waaronder de verslagperiode vooral in gezet
het heidebeheer zoveel mogelijk af te stemmen op de biotoopeisen van het korhoen. De omvang van de
heide is uitgebreid van 700 naar 1000 ha. Tevens is gewerkt naar een meer structuurrijke heidevegetatie,
met kleinschalige verspreid liggende ingrepen.De toegankelijkheid voor publiek is verkleind. De
dichtheid van het (onverharde) wegennet is beperkt. Desondanks blijft de ontwikkeling van de populatie
zorgen baren. Het waarborgen van de noodzakelijke rust blijft een belangrijk aandachtspunt in relatie
tot het toenemend recreatief bezoek en de doorsnijding van het gebied met een autoweg. De
nachtzwaluw blijft stabiel in het gebied.

Leende
Dit gebied (ca. 2000ha) maakt deel uit van de speciale beschermingszone Leenderbos en Groote Heide.
De kwalificerende soorten (nachtzwaluw en boomleeuwerik) zijn door het beheer van o.a. de heide en
door inrichtingsmaatregelen (creëren van grotere en kleinere open plekken. Gehandhaafd en zelfs licht
toegenomen.

VERENIGING NATUURMONUMENTEN
De vereniging heeft 300 gebieden (86.495 hectare) in eigendom en beheer. Per gebied wordt een
natuurvisie opgesteld waarin de doelstelling voor het gebied  (toekomst: 18 jaar) wordt geformuleerd.
Ook de huidige (heden) en historische situatie (verleden) worden daarbij in ogenschouw genomen.
Om een en ander op een systematische en eenduidige manier te organiseren, heeft Natuurmonumenten
in 2001 de systematiek van toetsbare doelen ingevoerd. Deze toetsbare doelen worden uitgedrukt in
landschaps- en natuurtypen en zijn rechtstreeks te vertalen naar de doelpakketten van het Programma
Beheer. Voor zowel de maatregelen (in brede zin van het woord: beheer en beleidsbeïnvloeding) als de
monitoring wordt een planning gemaakt. Beide gelden voor 6 jaar.
Voor de planning van de monitoring is in 2001, tegelijk met de ontwikkeling van de toetsbare doelen,
een landelijke systematiek opgezet. De uitvoering hiervan levert voldoende gegevens voor de eigen
beheer- en beleidsevaluatie als voor het Programma Beheer.

Voor een aantal gebieden is het resultaat van het beheer beschreven voor de periode 1999-2001

Griend (100 ha)
Het eiland Griend ligt midden in de speciale beschermingszone Waddenzee, tussen Terschelling en
Harlingen. Het eiland is spaarzaam begroeid met vooral zilte vegetatie. Het overgrote deel, strand,
slikken en kwelders, overspoelen dagelijks met zeewater. Landschapsvormende processen zoals afslag
een aangroei kunnen vrijwel ongestoord plaatsvinden. Door de eenmalige aanleg van de beschermende
zanddijk rond het eiland in 1988 is de omvang van het oude eiland ruwweg verdrievoudigd. Griend is
een broedgebied voor duizenden vogelparen, waaronder grote stern, visdief en noordse stern, en een
belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels.
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Het beheer van het eiland bestaat voornamelijk uit bewaking en het uitvoeren van inventarisaties. Er
worden regelmatig soortbeperkende maatregelen tegen de zilvermeeuw uitgevoerd, waarbij o.a. eieren
en nesten worden vernietigd. Deze maatregelen worden genomen om de kolonie grote sterns te
beschermen.
De aantallen broedende kokmeeuwen zijn de laatste jaren toegenomen, de aantallen grote stern,
Noordse stern en visdief zijn vrij stabiel gebleven. Het laatste jaar zijn de aantallen grote stern en visdief
echter weer iets toegenomen. Ook andere vogelsoorten profiteren van het groter worden van het
eiland, zoals graspieper, bergeend, eidereend en middelste zaagbek. Het aantal graspiepers op het
eiland is zelfs toegenomen van 10 paar in 1991 tot 135 paar in 2000.

Zwarte Meer (262 ha)
Het Zwarte Meer is in totaal ruim 2000 ha. groot, waarvan 262 ha in beheer is bij Natuurmonumenten.
Het gebied bestaat uit open water met waterplanten en rietranden, bos- en moerasgedeelten (38 ha),
rietvelden en (kievitsbloem)graslanden. Natuurlijke processen geven vorm aan het gebied, zoals
sliboevers en ondieptes. Het is een gebied waar een grote mate van rust heerst en waar trekvogels en
wintergasten, in toenemende mate slaap- en foerageer-mogelijkheden vinden, waar in de rietlanden
broedgelegenheid is voor vele bedreigde rietvogels, zoals grote karekiet, purperreiger, porseleinhoen en
roerdomp.
Kievitsbloemgraslanden worden verpacht onder de voorwaarden dat er na 20 juni gehooid en daarna
beweid mag worden. De rietlanden zijn deels gemaaid en plaatselijk is overjarig riet blijven staan om
broedplaatsen voor veel rietvogelsoorten, zoals baardmannetjes, grote karekieten en purperreigers te
creëren.
Er is een achteruitgang geconstateerd aan weidevogels in de Grote Buitenlanden, mede door het
wegvallen van bemesting in verband met de ontwikkeling van kievitsbloemgrasland. Door predatie
midden jaren '90 was de purperreigerkolonie verdwenen in de Mandjeswaard, gelukkig is enig herstel
van deze soort opgetreden. In 2001 werden 12 broedgevallen geteld.
Op het Vogeleiland komen grote aantallen broedvogels voor, zowel in de aanwezige ruigte, het riet- en
moerasgebied als het bosgedeelte. Soorten als nachtegaal, sprinkhaanzanger, grote karekiet,
blauwborst, buidelmees en vliegenvanger, maar ook grote zilverreiger en kleine bonte specht broeden
er.
Bij het maaien van rietlanden zal kritisch bekeken worden waar en wat nodig is voor de rietvogels.
Mogelijk zullen grote delen niet meer jaarlijks gemaaid worden. Delen van rietlanden (Mandjeswaard)
zullen ontbost worden door het verwijderen van hoge bomen om predatoren uit de rietzones te weren.
Randbomen die over het water hangen blijven staan voor de buidelmezen. De purperreigerkolonie
wordt beschermd tegen de vos door plaatsing van een hoog raster op de toegangsdam; dit komt tevens
ten goede aan roerdomp, bruine kiekendief en eenden. Er zal onderzoek naar weidevogels in de Grote
Buitenlanden opgestart worden door monitoring in het gebied.

Naardermeer (1081 ha)
Het Naardermeer is de eerste aankoop van Natuurmonumenten en bestaat uit open soortenrijke
plassen, omgeven door rietlanden en moerasbossen. De grootste bekendheid dankt het Naardermeer
aan de kolonie aalscholvers en purperreigers. De polders rondom het Naardermeer bestaan uit
weilanden, waarvan inmiddels het grootste gedeelte is omgevormd tot natuurontwikkelingsgebied met
als belangrijkste functie hydrologische buffer voor het Naardermeer Deze polders kenmerken zich door
een grote verscheidenheid van allerlei moeras- en waadvogels en vormen in de toekomst een
belangrijke schakel met de omliggende gebieden.
Het beheer zal onder meer gericht zijn op het behouden van de (broed)biotopen van zeldzame en
bedreigde vogels als purperreiger, aalscholver en riet- en moerasvogels. Gestreefd naar het vormen van
een functionele verbindingszone met de overige Vechtplassen en de Randmeren. Het beheer bestaat uit
het jaarlijks maaien van de waardevolle hooilanden en de rietlanden. Daarnaast zijn maatregelen uit het
herstelplan Naardermeer uitgevoerd. Zo is het Naardermeer gebaggerd, zijn een aantal hooi- en
rietlanden afgeplagd en zijn sloten weer open gegraven. Het water dat in de zomer wordt aangevoerd
om het waterpeil in het Naardermeer te behouden wordt gezuiverd. De waterwinning in het Gooi is
gehalveerd waardoor kwelstromen naar het Naardermeer weer deels kunnen herstellen.
Het aantal broedparen van de aalscholver is in 2001 fors teruggelopen, waarschijnlijk door een
verminderd voedselaanbod op het Markermeer. Van de purperreigers werden in 2001 44 nesten
aangetroffen tegenover 41 in 2000. Het aantal broedparen van de blauwe reiger is toegenomen van 54 in
2000 tot 65 nesten in 2001. De zwarte stern is in aantal teruggelopen van  35 bezette nestvlotjes in 2000
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tot 26 nesten in 2001. Het aantal broedparen van de grauwe gans vertoonde een lichte stijging tot 213
nesten. In 1985 broedde deze soort voor het eerst in het Naardermeer.
De riet- en hooilanden in het Naardermeer zijn aan het verouderen door een voortschrijdende successie
in de richting van het climaxstadium moerasbos. In het open water vindt weinig verlanding meer
plaats, wat voor een deel is toe te schrijven aan de vraat van de grauwe gans. Hierdoor dreigt het voor
de purperreiger en grote karekiet zo belangrijke waterriet steeds minder te worden.

Quackgors (40 ha)
Het gaat hier om een buitendijks voormalig schor in het Haringvliet ten westen van Hellevoetsluis. In
het westen grenst het gebied aan Voornes Duin.
Het Quackgors bestaat uit rietland en ruigte, vochtige en drogere graslanden, een duinrichel met
struweel en open plekken, open water en in het Haringvliet in 1996 opgespoten eilanden.
Deze diversiteit zorgt samen met rust voor een ideaal broed-, rust- en foerageergebied voor grote
aantallen vogelsoorten.
De graslanden zijn beweid met paarden en koeien. In de afgelopen jaren zijn rasters verwijderd, zodat
de begrazingseenheden groter zijn geworden. Enige verpachtingen zijn recent beëindigd, zodat nu in
het gehele gebied het beheer door Natuurmonumenten wordt bepaald. Het riet is incidenteel
pleksgewijs gemaaid. Dit bleek vrijwel niet nodig. Op de eilandjes is geen beheer gevoerd.
De rietvogels in het gebied zijn stabiel. Ook de aantallen gewonere weidevogels zijn constant net als de
aantallen foeragerende ganzen. De aantallen rustende en foeragerende eenden zijn duidelijk
toegenomen door de rust die de eilanden hebben gebracht in het water voor het Quackgors.
De kustbroedvogels op de eilanden zijn alweer over hun grootste aantallen heen. Oorzaken hiervoor zijn
de opgaande begroeiing en daardoor toenemende predatie door ratten.
De broedvogels en de rustende vogels hebben ook in enige mate last van verstoring door
waterrecreanten en recreanten die vanaf de oostkant het water ingaan. Om dit effectief te kunnen
tegengaan moet de bebording geoptimaliseerd worden.

Fochteloerveen
Het werk zal eind 2001 worden afgerond en bestaat uit verschillende maatregelen, waaronder het
verhogen van een deel van het bestaande fietspad over de Bonghaar en het verhogen en aanbrengen
van faunapassages in het deel Fochteloërveenweg tussen het Kleine en Grote veen. Daarnaast zullen
kades en stuwen worden aangelegd op het terrein langs de Schaapshokwijk (in beheer bij
Staatsbosbeheer) en zullen de inrichtingsmaatregelen in het Kleine Veen verder worden afgewerkt.
Van de meer dan 100 soorten broedvogels is het opvallend dat in 2000 een aantal soorten behoorlijk is
toegenomen. Met name de fuut (van 15 naar 22), roodborsttapuit (van 62 naar 78) en porseleinhoen (van
0 naar 7) lieten een sterke toename zien. Het aantal paapjes is in 1999 in vergelijking met 1998
toegenomen tot een aantal van 65 paar. Dat is meer dan 10% van de landelijke populatie.
In 2000 kwamen twee tot zeven kraanvogels in het gebied voor. Zowel in 2001 als in 2002 heeft een
paartje een jong grootgebracht.

Korendijkse Slikken
De Korendijkse Slikken  is voor de opvang van ganzen en diverse andere overwinterende vogelsoorten,
zoals smient, goudplevier en kievit, uitermate geschikt. Honderden brandganzen waren in september
2000 aanwezig. De overzomerende ganzen verblijven het hele jaar in het gebied. Dit heeft tot gevolg dat
op sommige percelen het gras kort en zonder pollenvorming de vestigingsperiode van de weidevogels
ingaat. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de teruggang van broedende tureluurs en grutto’s.
Door de plaatselijke vogelwerkgroep werden de gehele Korendijkse Slikken geïnventariseerd volgens de
Sovon-regels. Het totaal aantal broedvogels bedraagt 50-56 soorten. De weidevogels lieten in 2000 een
kleine achteruitgang zien.
In de maand december werden enkele malen duizenden kieviten, tezamen met goudplevieren, geteld.
De aantallen van beide soorten samen lagen tussen 15.000-20.000.
In de Pit werd in november een jonge porseleinhoen gehoord. In hetzelfde water verblijft regelmatig de
roerdomp.

2.2.3 Europese susbsidiefondsen voor implementatie van Natura 2000
De Europese subsidiefondsen, (zoals LIFE-Nature, de Structuurfondsen, etc.), waarvan gebruik is
gemaakt door Nederland voor de implementatie van Natura 2000 zijn: LIFE-Nature en IRMA (Interreg II).
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Projecten in Nederland die Europese co-financiering van LIFE-Nature hebben ontvangen tussen 1999 en
2001 zijn: 

1999: Restoration plan for the important bird area "Nieuwkoopse Plassen" (LIFE98 NAT/NL/005159) 

1999: Restoration programma of the Fochteloërveen raised bog (LIFE99 NAT/NL/006280) 

Restoration and demonstration project pSCI "De Wieden and De Weerribben" (LIFE99
NAT/NL/006282) 

2000: Peat bog restoration programme of the Korenburgerveen (LIFE00 NAT/NL/007049) 

Biotope improvement for Crex crex in the brook valley of SPA Drents-Friese Wold (LIFE00
NAT/NL/007050) 

Behalve LIFE-Nature hebben een aantal andere Europese co-financieringsprogramma’s bijgedragen aan
de implementatie van Natura 2000. Eén van deze programma’s is Interreg II (IRMA), dit liep van 1997 tot
2001. In Nederland zijn 10 á 15 projecten uitgevoerd, waar het ministerie van LNV aan heeft bijgedragen.
Sommige van deze projecten dienden (specifiek) natuurbelangen, de meeste van deze projecten hadden
meerdere belangen. Twee voorbeelden zijn: een project bij de Spoorbrug bij Oosterbeek en het project
Vreugderijkerwaard langs de IJssel. Deze projecten hebben een EU-bijdrage van maximaal 50%
ontvangen.

2.3  Maatregelen buiten speciale beschermingszones in 1999-2001

2.3.1 Ruimtelijke samenhang
De natuurgebieden op het land bestaan uit veel grote en kleine, ruimtelijk meer of minder gescheiden
natuurterreinen. Om meer samenhang tussen deze terreinen te realiseren is het beleid voor de
Ecologische Hoofdstruktuur (EHS) ontwikkeld. Met de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig
samenhangend netwerk van natuurgebieden worden natuurwaarden veiliggesteld waarvoor Nederland
ook internationaal verantwoordelijk is. De Natura 2000 gebieden zijn immers grotendeels ingebed in de
EHS.

Rijk en provincies leggen vast welke gebieden deel uit (gaan) maken van de EHS. Dit zijn naast
bestaande bossen en natuurgebieden, nieuwe natuur en verbindingszones die de ruimtelijke
samenhang moeten vergroten. Ook de beheergebieden die de hoofdfunctie landbouw behouden, maar
een aangepast natuurgericht beheer kennen voor het realiseren en versterken van natuurwaarden
worden tot de EHS gerekend. In totaal zal de EHS in 2020 een omvang hebben van circa 750.000 hectare,
exclusief de Noordzee. Realisatie van de EHS vindt plaats door verwerving en inrichting van
landbouwgronden en beheer van natuurgebieden.
Rijk en provincies zullen vaststellen welke natuurdoelen in de EHS gerealiseerd moeten worden. Voor
het realiseren van de beoogde natuurkwaliteit zijn juiste milieu- en watercondities van belang. De
natuurdoelen dienen als uitgangspunt voor provinciale gebiedsplannen en daarop gebaseerde
uitvoeringsprogramma’s.

In de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV, 2000) is beleid geformuleerd ten aanzien van
robuuste verbindingen. Met deze robuuste verbindingen wordt beoogd om de ruimtelijke samenhang
tussen de grote eenheden natuur te versterken en kleinere eenheden te vergroten. Robuuste
verbindingen zorgen ervoor dat de verschillende natuurgebieden  met elkaar worden verbonden. Veelal
zijn dit gebieden die aangewezen zijn voor de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In die zin dragen de
Robuuste Verbindingen bij aan de realisatie van het Natura-2000 netwerk. Met de Robuuste
verbindingen zal ongeveer 27.000 ha nieuwe natuur zijn gerealiseerd. Definitieve besluitvorming over
nadere invulling van de robuuste verbindingen wordt eind 2002 verwacht.
De robuuste verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologisch netwerk,
maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie. Waar mogelijk
wordt aangesloten bij de natuur in het buitenland.
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2.3.2 Maatregelen in landbouwgebieden
Per 1 januari 2000 is het programma beheer als nieuw subsidiestelsel ingegaan. Veel aparte
subsidieregelingen zijn daarmee overgegaan naar programmabeheer. In programmabeheer zijn twee
regelingen opgenomen, een regeling voor gebieden met de hoofdfunctie natuur (Regeling
natuurbeheer (SN)) en een regeling voor gebieden met de hoofdfunctie landbouw (Regeling agrarisch
natuurbeheer (SAN)). Volgens een schatting van het uitvoeringsorgaan van programmabeheer, LASER,
blijkt dat ongeveer 9,35% van de gebieden van programmabeheer ook in Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden liggen.
Daarnaast worden binnen het kader van de SAN met boeren overeenkomsten gesloten voor de opvang
van weidevogels voor een totale oppervlakte van ca. 41.000 ha. Tabel 6 geeft een overzicht van de
verschillende pakketten die kunnen worden afgesloten met het aantal ha per pakket tot 1-1-2002

Tabel 6 Afgesloten Weidevogelpakketten (programma beheer) tot 1-1-2002

Weidevogelpakketten Beschikte hoeveelheid tot
1-1-2002 (ha)

Weidevogelgrasland met een rustperiode 1 april – 1 juni 773
Weidevogelgrasland met een rustperiode 1 april – 8 juni 581
Weidevogelgrasland met een rustperiode 1 april – 15juni 2094
Weidevogelgrasland met een rustperiode 1 april – 22 juni 1706
Vluchtheuvels voor weidevogels 13
Plas-dras voor broedende vogels 39
Algemeen weidevogelgebied 24315
Belangrijk algemeen weidevogelgebied 5973
Soortenrijk vogelgebied kritische soorten 2201
Zeer soortenrijk vogelgebied kritische soorten 3690

Totaal individuele en collectieve weidevogelpakketten 41385

Mede ten behoeve van de instandhouding van soorten (onder andere weidevogels) is naast realisatie
van de EHS met de Robuuste verbindingen voor het gebied buiten de EHS inrichting van de groen-
blauwe dooradering van belang. Het streven is om binnen 400.000 hectare landelijk gebied 40.000
hectare aan landschapselementen (groen-blauwe dooradering)  te realiseren, in principe zonder
functiewijziging en beheerd door de bestaande eigenaren die daarvoor pakketten kunnen afsluiten via
programma beheer.
Naast uitvoering van het soortenbeleid is de groen-blauwe dooradering van belang voor het verhogen
van het ecologische functioneren van de EHS (en dus Natura 2000 gebieden) en versterking van
landschappelijke kwaliteit. In 2001 is in 8 ‘proeftuinen’  gestart met de realisatie van groen-blauwe
dooradering.
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3 Soortbescherming (artikel 5, 7, 8 en 9)

3.1 Algemeen beschermingsregiem
In respectievelijk 1997 en 1998 is de Flora- en faunawet door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-
Generaal goedgekeurd.  Deze wet is het instrument waarmee thans in Nederland onder meer
uitvoering is gegeven aan de soortenbeschermingsonderdelen van de Vogelrichtlijn. De wet vervangt
onder meer de Vogelwet 1936 en de Jachtwet die voor de verslagperiode het uitvoeringsinstrument zijn
voor het soortenbeschermingsdeel van de Vogelrichtlijn. De wet is een raamwet, die nader moet
worden uitgewerkt door middel van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De
wet is na de verslagperiode, per 1 april 2002, in werking getreden.

Verder zijn er geen veranderingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

3.2 Uitvoering Soortenbeleid
Het ‘plan van aanpak soortenbeleid’ is in 1996 aan de Tweede Kamer toegezonden. In het plan van
aanpak is voor het eerst in Nederland een uitwerking van en prioritering binnen het soortenbeleid
gegeven. Geconstateerd wordt dat er in Nederland zo’n 36.000 soorten voorkomen en dat het niet
mogelijk en tevens niet noodzakelijk is om voor al deze soorten de vinger aan de pols te houden.
Daarom zijn 650 soorten benoemd die speciale aandacht behoeven, de zogenaamde doelsoorten.

Het plan van aanpak soortenbeleid stond aan de basis van het Meerjaren Programma Uitvoering
Soortenbeleid 2000-2004 (LNV, 2000). Het Meerjaren Programma Uitvoering Soortenbeleid is op 27
november 2000 aan de Tweede Kamer verzonden. In het meerjarenprogramma is een planning
opgenomen voor het opstellen en uitvoeren van soortbeschermingsplannen voor 150 soorten. Deze
soorten zijn vastgesteld door onderzoek naar soorten, die actueel het meest bedreigd zijn. Door het
opstellen van rode lijsten wordt periodiek de balans opgemaakt hoe goed of slecht het gaat met een
bepaalde soortgroep. In het programma werken het ministerie van LNV, de provincies en de particuliere
soortenbeschermingsorganisaties samen. In het programma is de mogelijkheid opgenomen
maatregelen te treffen voor een soort die niet tot die 150 soorten behoort, maar wel in acute nood,
dreigt uit te sterven. Het programma heeft betrekking op moerasvogels, kustvogels, inclusief duinen,
heide-, bos- en beekvogels en vogels in het agrarisch gebied.

In de periode 1994 tot 2000 is een aantal soortenbeschermingsplannen opgesteld. Soortbeschermings-
plannen hebben tot doel aan te geven welke activiteiten nodig zijn om de populatie(s) van één of meer
bedreigde soorten in Nederland veilig te stellen. Hierbij wordt zowel gekeken naar actuele als
potentiële leefgebieden. Deze zullen veelal vallen binnen de EHS. Soortbeschermingsplannen moeten
daarnaast hun doorwerking krijgen buiten de EHS5 (in agrarische gebieden, in en rond de stad). In de
periode 1999 tot 2001 is een aantal soortenbeschermingsplannen opgesteld. Deze plannen moeten er
dus voor zorgen dat binnen een periode van vijf jaar door middel van diverse maatregelen voor de
bedreigde populatie van een soort in Nederland een gunstige staat van ontwikkeling wordt verkregen,
waarna een evaluatie en mogelijk vervolg van de planperiode wordt overwogen. In genoemde periode
zijn voor de soorten en soortgroepen beschermingsplannen opgesteld en in uitvoering gebracht (zie
tabel 7).
De evaluaties hebben niet geleid tot een vervolg op het beschermingsplan, bijvoorbeeld omdat de
maatregelen resulteerden in een duurzame populatie, zoals bij de lepelaar.

                                                
5 Zo’n 40 % van de bedreigde soorten komt geheel of grotendeels voor buiten de EHS
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Tabel 7: Soorten waarvoor een soortbeschermingsplan is uitgebracht

Soorten Uitgebracht Geëvalueerd
patrijs 1991 2000
korhoen 1991 2001
lepelaar 1994 2000
kerkuil 1996 2000
steenuil (1999-2003) 1999 -
moerasvogels (2000-2004) 2000 -
grauwe kiekendief (2000-2004) 2000 -
kwartelkoning (2002-2006) 2001 (PvA)

Het soortenbeschermingsplan voor moerasvogels is in 2000 tot stand gekomen en in uitvoering
genomen. Het betreft de volgende soorten:

• woudaapje
• kwak
• roerdomp
• purperreiger
• lepelaar
• krooneend
• blauwe kiekendief
• porseleinhoen
• zwarte stern
• snor
• grote karekiet
• baardmannetje
• blauwborst.

Voor de grauwe kiekendief is eveneens in 2000 een soortenbeschermingsplan in uitvoering genomen.
Voor de kwartelkoning is in 2001 een plan van aanpak voor een soortenbeschermingsplan opgesteld.

3.3 Uitzonderingen
De wijze waarop de derogaties in Nederland worden toegepast heeft geen invloed op de populaties van
de betreffende soorten. Voor een uitgebreid overzicht van verleende vergunningen (artikel 9 van de
Vogelrichtlijn) wordt verwezen naar bijlage 3. Deze bijlage omvat de rapportage van de derogaties over
de jaren 1999-2001 zoals die aan de Europese commissie wordt toegezonden.
Vermeldenswaard is in dit verband nog dat op grond van de Jachtwet de houtduif, en een aantal
kraaiachtigen het gehele jaar door vrijelijk konden worden bejaagd. Dit staat op gespannen voet met de
uitwerking die door de Europese Commissie en het ORNIS-comité in de loop van de verslagperiode is
gegeven aan artikel 7, vierde lid, van de richtlijn. Op grond van de inmiddels in werking getreden Flora-
en faunawet zijn bedoelde soorten niet langer het gehele jaar door vrijelijk bejaagbaar.
Met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet is ook de praktijk van het rapen van kievitseieren
aan nieuwe regels gebonden. Het aantal eieren dat per eierzoeker mag worden geraapt is thans
beperkt tot 15.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat de jacht op de patrijs tijdens de verslagperiode geheel
gesloten is geweest. De jacht op de wilde eend en de fazant is tijdens de verslagperiode slechts een
beperkte tijd, buiten het voortplantingsseizoen, geopend geweest. Dit is in lijn met de uitwerking die
door de Europese Commissie en het ORNIS-comité in de loop van de verslagperiode is gegeven aan
artikel 7, vierde lid, van de Vogelrichtlijn.

Met betrekking tot autorisatie van verkoop van individuen van vogelsoorten vermeld in Annex III/2
alsook de introductie van niet natuurlijk in het wild voorkomendce soorten geldt dat de Nederlandse
wetgeving dit niet toestaat.
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4 Monitoring, onderzoek en communicatie (artikel 10)

4.1 Monitoring en onderzoek

4.1.1 Monitoring
Monitoring van soorten is georganiseerd in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een
samenwerkingsverband van de volgende deelnemende partijen (Van Strien & Van der Meij, 2001):
Ministerie van Landbouw, Naturbeheer en Visserij (Directie Natuurbeheer, Expertise Centrum LNV),
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RIZA, RIKZ), het ministerie van VROM, het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit netwerk bestaat sinds
1995. In het NEM worden gegevens verzameld over planten, vogels, vleermuizen, reptielen en amfibieën,
dagvlinders, libellen en paddestoelen. Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO’s) hebben een
belangrijke rol omdat zij relevante tellingen organiseren en natuurgegevens beheren (de PGO-
meetnetten). Naast het NEM worden in het kader van soortbeschermingsplannen specifieke
monitoringsacties uitgevoerd.

Belangrijkste onderdelen voor wat betreft vogels in het NEM zijn:
§ Monitoring vogels van de Waddenzee. Databank ten behoeve van internationale rapportages,

bestaande uit:
Meetnet broedvoegels (monitoring aantal en verspreiding van broedvogels karakteristiek voor de
Waddenzee in het kader van trilaterale samenwerking tussen Denemarken, Duitsland en Nederland);
Meetnet Wad- en watervogels. Aantal en verspreiding pleisterplaatsen en monitoring
doortrekkende watervogelpopulaties;

§ Meetnet Watervogels (NEM). Onder andere: midwintertelling en ganzen- en zwanentellingen. De
informatie  gaat ook naar Wetlands International in het kader van de Ramsar-conventie.
Het doel is omvang & trend van de populaties te bepalen;

§ Meetnet Broedvogels (NEM).  Monitoring algemene broedvogels;
§ Meetnet Broedvogels (NEM).  Monitoring zeldzame broedvogels;
§ Landelijk Weidevogelmeetnet (NEM).

4.1.2 Voortgang monitoring
Alle gegevens van het NEM worden verzameld door het CBS. Jaarlijks wordt door SOVON een rapport
opgesteld met daarin de ontwikkeling van trends van broedvogels en watervogels. In 2002 wordt het
NEM geëvalueerd en zal ook de totale gegevensvoorziening worden geëvalueerd.

Momenteel is in opdracht van de Directie Natuurbeheer en het EC-LNV een studie gaande om trends van
vogels in speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn te kunnen berekenen.worden berekend op
basis van gemonitorde gegevens (Boele & Van der Weide, in prep).

Monitoring in het kader van soortbeschermingsplannen gebeurt vóór het opstellen van een
soortbeschermingsplan om te bepalen waar het meest effectief maatregelen uitgevoerd kunnen
worden. Soorten van soortbeschermingsplannen die niet in het NEM opgenomen zijn, worden apart
gemonitord met een jaarlijkse inventarisatie.

4.1.3 Onderzoek
Gedurende de verslagperiode is door onder meer het onderzoeksinstituut Alterra onderzoek verricht
naar de volgende, aan de Vogelrichtlijn gerelateerde onderwerpen:
1. Aanwijzing van soorten en selectie/begrenzing van gebieden;
2. Bestuurlijk juridische doorwerking over de verschillende bestuurslagen;
3. Methodologieën om significante effecten (dosis-effect relaties) te kunnen bepalen;
4. Dosis-effect relaties bij ontwerp van infrastructurele werken, woningbouw, bedrijventerreinen, land-

en tuinbouw.
5. Mer-studies
6. compenserende en mitigerende maatregelen (achteraf in planprocessen)
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7. Communicatie en informatievoorziening rond de Vogelrichtlijn

Door de Directie Wetenschap en Kennis (DWK) worden langlopende onderzoeksprogramma’s uitgezet
bij diverse onderzoeksinstituten. Zo is binnen het kader van het DWK-programma Biodiversiteit (looptijd
1998-2001) en het DWK-programma natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer onderzoek verricht naar
dispersiegedrag van moerasvogels, ruimtelijke modellen voor metapopulaties van vogels, monitoring
effectiviteit van verbindingszones, beoordelingskader voor het functioneren van de EHS,
prioriteringsstudies voor soortenbeschermingsplannen.

In bijlage 4 is een uitgebreide lijst met publicaties opgenomen.

4.2 Communicatie
In het kader van de Vogelrichtlijn zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij tevens
toelichting is gegeven over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn.  De voorlichting vond
plaats zowel voor landelijke publieke en private organisaties als voor regionale en lokale organisaties.
Regionaal en lokaal werden de bijeenkomsten meestal georganiseerd door de regiodirecties van het
ministerie van LNV.

Voor burgers met vragen over de Vogelrichtlijn is het eerste aanspreekpunt van het ministerie van LNV,
de Infotiek. De Infotiek is gevestigd in het hoofdgebouw van het Ministerie van LNV en bestaat sinds 1
juni 1973. Bezoekers van het ministerie kunnen zonder toegangspas de Infotiek inlopen. De Infotiek
behandelt in eerste instantie de vragen, meldingen en klachten afkomstig van burgers, bedrijven,
andere overheden, organisaties, studenten en scholieren. Dit gebeurt per telefoon, e-mail, fax, brief of
aan de balie. Zeer specialistische vragen worden doorgeleid naar betrokken beleidsdirectie. Behalve dat
de Infotiek re-actief werkt, hebben zij ook een signaalfunctie. Bij veel klachten of vragen over een
bepaald onderwerp geven zij dit door aan de betrokken directies.

Met betrekking tot informatie over beschermde soorten is in 2001 het natuurloket  geopend. Dit loket is
via internet te bereiken en verstrekt informatie over het voorkomen van beschermde soorten in
gebieden.

Voor organisaties (ministeries, NGO’s etc.) met meer kennis van zaken die direct te maken hebben met
de consequenties van de richtlijnen is een informatiebundel met alle wetteksten, adviezen van de
Commissie en de correspondentie gemaakt. Deze informatiebundel ‘Internationale Regelgeving’ is de
eerste keer op 23 augustus 1996 uitgegeven en later op 1 maart 1999 opnieuw uitgegeven met
aanvullende informatie.

Nederland heeft in de periode 1999-2001 verschillende LIFE-Nature projecten toegekend gekregen (zie
paragraaf 2.2.3). In het kader van deze projecten is door de uitvoerende organisaties, in samenspraak
met het Ministerie van LNV, over de projecten voorlichting gegeven. Meestal vond de voorlichting plaats
in de regio waarop het project van toepassing was.

Websites:

EU-Vogelrichtlijn: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm

Natuurloket  (informatiepunt over het voorkomen van beschermde soorten planten en dieren):
http://www.natuurloket.nl

Natuurbeschermingswet 1998:
http://www.wetten.nu/wetgeving/index_bestuursrecht.cfm
http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/bescherm/

Algemeen:
www.SOVON.nl
www.dutchbirding.nl
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5. Regelgeving (artikel 18)

5.1 Vigerende wetgeving in de verslagperiode
In de verslag periode is uitvoering gegeven aan de toenmaals vigerende wetgeving op het gebied van
bescherming van vogels. Dit betreft in het bijzonder de Vogelwet 1936 en de Jachtwet en de daarop
gebaseerde uitvoeringsregels. De regelgeving vigeerde ook in de verslag periode, voorafgaande aan
deze.

Gedurende de verslagperiode zijn diverse uitvoeringsmaatregelen tot stand gekomen op basis van de
Flora-en faunawet (Wet van 25 mei 1998, Stb 402, zie onderstaand kader).  Al die maatregelen zijn niet
in de periode van de verslaglegging in werking getreden, doch eerst op 1 april 2002.

Bij regeling van 7 september 1999 is op basis van de Jachtwet de jacht op grauwe ganzen, rietganzen,
kolganzen, smienten en meerkoeten gesloten, vooruitlopend op het van kracht worden van de Flora-en
faunawet.

5.2 Implementatie Vogelrichtlijn in NB-wet 1998
In de beleidsnota “Natuur voor Mensen en mensen voor natuur” (2000) wordt specifiek aandacht
gegeven aan een verhoogde inzet en integratie van bestaande nationale instrumenten om de
bescherming, het beheer en de duurzame ontwikkeling van Natura 2000-gebieden in de nationale
wetgeving te verankeren en daarmee in het sectorale beleid. Tevens wordt de bescherming van de
Natura 2000-gebieden, overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn, integraal geregeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. Hiertoe ligt een wetsvoorstel tot wijziging van deze wet in de Tweede
Kamer (sinds december 2001).

Het overige instrumentarium dat naast de Natuurbeschermingswet wordt ingezet om de
instandhouding, het beheer en de duurzame ontwikkeling van de Natura 2000-gebieden te waarborgen
bestaat uit, onder meer het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Wet milieubeheer (milieu-
effectrapportage). In het SGR is opgenomen dat bescherming van soorten waarover in internationaal
verband afspraken zijn gemaakt doorwerking moet krijgen in streek- en bestemmingsplannen. In het
SGR is tevens opgenomen dat bij ruimtelijke plannen en inrichtingsactiviteiten wordt toegezien op de
instandhouding en ontwikkeling van de leefgebieden van bedreigde en beschermde soorten. Bij de
globale locatiekeuze van voorzieningen en bij infrastructuur wordt rekening gehouden met de
verspreidings- of migratiepatronen van deze soorten. Waar doorbreking van deze patronen
onvermijdelijk is worden voorzieningen getroffen om de barrièrewerking zoveel mogelijk op te heffen.
Op basis van het SGR zijn door het ministerie van Verkeer & Waterstaat al een aantal
ontsnipperingsprojecten ter hand genomen om de barrièrewerking van wegen op te heffen.
In het SGR is tevens de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. De Natura 2000
gebieden zijn grotendeels ingebed in de EHS.
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Overzicht publicaties wet en regelgeving Flora- en faunawet (29/07/2002)

WET
- Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402)
- Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een
verbod op de drijfjacht (Stb. 2002, 236)

Amvb’s
- Jachtbesluit (Stb. 2000, 520; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 maart 2002, Stb. 2002, 136)
- Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stb. 2000, 521; gewijzigd bij besluit van 23 oktober 2001, Stb. 2001, 499)
- Besluit Faunabeheer (Stb. 2000, 522)
- Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stb. 2000, 523)
- Besluit prepareren van dieren (Stb. 2000, 524)
- Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525; gewijzigd bij besluit van 23 oktober 2001, Stb.
2001, 499)
- Besluit Faunafonds (Stb. 2002, 337)

Regelingen
- Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling tarieven Flora- en faunawet (Stcrt. 2001, 220; gewijzigd bij regeling van 23 juli 2002, Stcrt. 2002, 139)
- Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling vaststelling model bewijs van verzekering (Stcrt. 2001, 220; gewijzigd bij regeling van 25 maart 2002, Stcrt.
2002, 61)
- Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling beheer en schadebestrijding dieren (Stcrt. 2001, 241)
- Regeling prepareren van dieren (Stcrt. 2001, 241)
- Jachtregeling (Stcrt. 2001, 244; gewijzigd bij regeling van 9 september 2002, Stcrt. 2002, 175))
- Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten (Stcrt. 2002,  47)
- Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 51; gewijzigd bij
regeling van 23 juli 2002, Stcrt. 2002, 139)
- Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 62)

Circulaire
Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 96)

Inwerkingtreding
- Besluit van 12 december 2001, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de
Flora- en faunawet en een aantal daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, alsmede vaststelling van de
datum van het vervallen van een aantal artikelen van de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet en het intrekken van
de Nuttige dierenwet 1914, de Vogelwet 1936 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Stb.2001, 656)
- Besluit van 28 mei 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 24 april 2002, houdende
wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (Stb. 2002,
300)
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Bijlage I

• Kaart: Speciale beschermingszones (E.G. Vogelrichtlijn), Dienst Landelijk Gebied, 5-4-
2000

• Kaart: Speciale beschermingszones (E.G. Vogelrichtlijn) en Wetlands (Wetland-
Conventie) aangewezen vóór en na 24-3-2000. Dienst Landelijk gebied 5-4-2000.
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Bijlage 2

Overzicht van bijgevoegde nota’s, rapporten en brochures

• Nota van Antwoord Vogelrichtlijn deel 1,2 en 3 (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,  2000).

• SOVON rapport:
Van Roomen M.W.J., Boele A., van der Weide M.J.T., van Winden E.A.J. & Zoetebier D.
(2000). Belangrijke Vogelgebieden in Nederland, 1993-97. Actueel overzicht van
Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale
beschermingszones en andere belangrijke gebieden . SOVON-infromatierapport
2000/01, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

• Brochure “Opdat vogels vliegen”, (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij 2000).

• Brochure “Ter bescherming van onvervangbare flora en fauna”, (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2002).

• Nota Natuur voor mensen, Mensen voor Natuur (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, 2001).

• Nature for People, People for Nature  - engelstalige versie nota Natuur voor
mensen, Mensen voor natuur (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ,
2001).
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BIJLAGE 3

Jaarrapportage Derogaties 1999, 2000, 2001 (artikel 9 van de Vogelrichtlijn)



27

DEROGATIES 1999

NL 01 1999
betreft: FEF-21
code van toegestane activiteit: 70
toegestane activiteit: prepareren van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): opvoeding
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 85
periode : 1999
vangmiddel:  -
aantal vogels: ca. 3750
opmerkingen: Alleen vogels die een natuurlijke dood zijn gestorven mogen worden

geprepareerd. De preparateurs voorzien de geprepareerde vogels van
een merkteken. Activiteit heeft geen impact op de wilde populaties.

NL 02 1999
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 22
toegestane activiteit: vangen (ringen)
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER via Vogeltrekstation
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 400
periode : 1999
vangmiddel: vangkooien, netten, lokvogels, recorders
aantal vogels: ca. 25.000
opmerkingen: De vogels worden na het ringen of na controle van reeds

aangebrachte ringen nabij de vangplaats losgelaten. Activiteit heeft
geen impact op wilde populaties.

NL 03 1999
betreft: FEF-15 (asielvergunningen o.g.v. art. 21 Vogelwet)
code van toegestane activiteit: 51
toegestane activiteit: houden en verzorgen van vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 42
reden(en): bescherming van de avifauna (revalidatie van zieke en gewonde

vogels)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: ca. 150
periode : 1999
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: 5836 watervogels, 2296 roofvogels en uilen, 12.689 zangvogels, 16.351

overige vogels
opmerkingen: De vogels worden na herstel zo spoedig mogelijk losgelaten. Activiteit

heeft geen invloed op wilde populaties.
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NL 04 1999
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren en verstoren van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 40
reden(en): bescherming van flora en fauna
betrokken gebied: gebieden langs de kust en in het binnenland
betrokken soort(en): Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus canus en Larus fuscus
aantal vergunningen of personen: ca. 250
periode : 15 april - 15 juli
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: -

NL 05 1999
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50,110
toegestane activiteit: houden, invoeren, uitvoeren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): educatie in dierentuinen
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): div. soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 14 dierentuinen
periode : 1999
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Activiteit heeft geen of nauwelijks impact op wilde populaties.

NL 06 1999
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 20, 30, 100
toegestane activiteit: onder zich hebben, vangen, doden, rapen van eieren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek (ornithologie, bescherming van de

vogelstand)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: 89
periode : 1999
vangmiddel: vangkooien en netten
aantal vogels: ?
opmerkingen: Vergunningen worden verleend aan wetenschappelijke onderzoekers

verbonden aan universiteiten en rijksinstituten, op basis van
goedgekeurde projecten.
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NL 07 1999
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek naar doodsoorzaak
betrokken gebied: Nederland (instituut in Lelystad)
betrokken soort(en): alle beschermde soorten (voornamelijk roofvogels)
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 1999
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ca. 1000
opmerkingen: Onderzoeksresultaten worden o.a. gebruikt bij het opsporen van

overtredingen.

NL 08 1999
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van eieren (excl. verzamelen)
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 7 (m.u.v. musea)
periode : 1999
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Betreft bestaande oude collecties. Uitbreiding van collecties is niet

toegestaan. Activiteit heeft daarom geen impact op wilde populaties.

NL 09 1999
betreft: FEF-16
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van dode en geprepareerde vogels, nesten, eieren

van vogels
competente overheid: LNV
code reden(en): 51
reden(en): wetenschap en onderwijs
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 40
periode : 1999
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Oude bestaande collecties. Activiteit heeft geen impact op wilde

populaties.
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NL 10 1999
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30, 20, 100
toegestane activiteit: doden, vangen, rapen van eieren, verstoring van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 20
reden(en): belang van de veiligheid voor het luchtverkeer
betrokken gebied: Schiphol, Amsterdam
betrokken soort(en): diverse soorten
aantal vergunningen of personen:
periode : 1999
vangmiddel: vuurwapen, vangkooien
aantal vogels: beperkt
opmerkingen: -

NL 11 1999
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 42
reden(en): behoud van de vogelstand
betrokken gebied: eiland Griend (SPA) in de Waddenzee
betrokken soort(en): Larus argentatus
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 15 april - 15 juli
vangmiddel: Alpha chloralose
aantal vogels: enkele tientallen
opmerkingen: Doel is het voorkomen van vestiging van broedparen van de

zilvermeeuw op Griend in het belang van andere soorten.

NL 12 1999
betreft: vrijstelling op basis van Regeling zoeken en rapen van kievitseieren.
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren
competente overheid: LNV
code reden(en): 63
reden(en): verstandig gebruik
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): Vanellus vanellus
aantal vergunningen of personen: ca. 8000
periode : 1 maart - 8 april
vangmiddel: -
aantal vogels: aantal geraapte eieren is niet bekend
opmerkingen: Het zoeken en rapen van kievitseieren is alleen toegestaan met

vergunning van de grondgebruiker. Rapers hebben de verplichting in
de periode waarin geraapt mag worden de nesten van weidevogels te
beschermen.



31

NL 13 1999
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30, 20
toegestane activiteit: doden, vangen, rapen van eieren
competente overheid: LNV, CdK
code reden(en): 20
reden(en): veilgheid vliegverkeer
betrokken gebied: militaire bases
betrokken soort(en): diverse
aantal vergunningen of personen: 7
periode : 1999
vangmiddel: diverse
aantal vogels gedood: ?
opmerkingen: Betreft slechts beperkte aantallen.

NL 14 1999
betreft: FEF-09
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door LASER)
code reden(en): 30
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over het hele land
betrokken soort(en): meeuwen, spreeuwen en mussen
aantal vergunningen of personen: ca. 225
periode : 1999
vangmiddel: vuurwapens
aantal vogels: 3500
opmerkingen: -

NL 15 1999
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden en vangen
competente overheid: CdK (uitvoering door provincies)
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: verschillende terreinen in heel Nederland
betrokken soort(en): waterhoentje, knobbelzwaan, blauwe reiger, holenduif, Turkse tortel
aantal vergunningen of personen: 200
periode : 1999
vangmiddel: vuurwapen
aantal vogels: ca. 2600
opmerkingen:
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NL 16 1999
betreft: FEF-08
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden in broedperiode
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen van belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): kraaiachtigen + houtduif, (wilde) eend, meerkoet, ganzen

(Nederlandse broedpopulatie), fazant
aantal vergunningen of personen: ca. 650
periode : 1999
vangmiddel: vuurwapen, vangkooi, kastval
aantal vogels: ?
opmerkingen: -

Bronvermelding

Algemene Inspectie Dienst, Postbus 234, 6460 AE Kerkrade
Directie Natuurbeheer, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Jaarverslag Werkgroep Preventie Vogelaanvaring, Amsterdam Airport Schiphol
LASER, Postbus 965, 6040 AZ Roermond
Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
Vogeltrekstation, Boterhoeksestraat 22, 6666 GA Heteren

DEROGATIES 2000

NL 01 2000
betreft: FEF-21
code van toegestane activiteit: 70
toegestane activiteit: prepareren van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): opvoeding
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 90
periode : 2000
vangmiddel:  -
aantal vogels: ca. 3500-4000
opmerkingen: Alleen vogels die een natuurlijke dood zijn gestorven mogen worden

geprepareerd. De preparateurs voorzien de geprepareerde vogels van
een merkteken. Activiteit heeft geen impact op de wilde populaties.

NL 02 2000
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 22
toegestane activiteit: vangen (ringen)
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER via Vogeltrekstation
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 400
periode : 2000
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vangmiddel: vangkooien, netten, lokvogels, recorders
aantal vogels: ca. 25.000
opmerkingen: De vogels worden na het ringen of na controle van reeds

aangebrachte ringen nabij de vangplaats losgelaten. Activiteit heeft
geen impact op wilde populaties.

NL 03 2000
betreft: FEF-15 (asielvergunningen o.g.v. art. 21 Vogelwet)
code van toegestane activiteit: 51
toegestane activiteit: houden en verzorgen van vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 42
reden(en): bescherming van de avifauna (revalidatie van zieke en gewonde

vogels)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: ca. 150
periode : 2000
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ca. 5000-6000 watervogels, ca. 1000-1500 roofvogels en uilen, ca. 12000

zangvogels, ca. 15000 overige vogels
opmerkingen: Vogels worden na revalidatie zo spoedig mogelijk weer vrij gelaten in

de onmiddelijke omgeving van waar zij werden gevonden. Gewonde,
zieke of anderszins hulpbehoevende vogels die niet kunnen worden
gerevalideerd worden gedood. Activiteit heeft geen invloed op wilde
populaties.

NL 04 2000
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren en verstoren van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 40
reden(en): bescherming van flora en fauna
betrokken gebied: gebieden langs de kust en in het binnenland
betrokken soort(en): Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus canus en Larus fuscus
aantal vergunningen of personen: ca. 250
periode : april - juli
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Tegengaan van de vestiging van nieuwe kolonies op plaatsen waar dat

uit natuurbeschermingsoogpunt ongewenst is

NL 05 2000
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50,110
toegestane activiteit: houden, invoeren, uitvoeren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): educatie in dierentuinen
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): div. soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 15 dierentuinen
periode : 2000
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Activiteit heeft geen impact op wilde populaties.
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NL 06 2000
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 20, 30, 100
toegestane activiteit: onder zich hebben, vangen, doden, rapen van eieren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek (ornithologie, bescherming van de

vogelstand)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: ca. 90
periode : 2000
vangmiddel: vangkooien en netten
aantal vogels: ?
opmerkingen: Vergunningen worden verleend aan wetenschappelijke onderzoekers

verbonden aan universiteiten en wetenschappelijke instituten, op
basis van goedgekeurde onderzoeksprojecten.

NL 07 2000
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek naar doodsoorzaak
betrokken gebied: Nederland (instituut in Lelystad)
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 2000
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ca. 1000
opmerkingen: Onderzoeksresultaten worden o.a. gebruikt bij het opsporen van

overtredingen. Betreft voornamelijk roofvogels en uilen.

NL 08 2000
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van eieren (exclusief verzamelen van eieren in het

veld)
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 7 (m.u.v. musea)
periode : 2000
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Betreft bestaande oude collecties. Uitbreiding van collecties is niet

toegestaan. Activiteit heeft daarom geen impact op wilde populaties.

NL 09 2000
betreft: FEF-16
code van toegestane activiteit: 50
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toegestane activiteit: onder zich hebben van dode en geprepareerde vogels, nesten, eieren
van vogels

competente overheid: LNV
code reden(en): 51
reden(en): wetenschap en onderwijs
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 40
periode : 2000
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Oude bestaande collecties. Activiteit heeft geen impact op wilde

populaties.

NL 10 2000
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30, 20, 100
toegestane activiteit: doden, vangen, rapen van eieren, verstoring van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 20
reden(en): belang van de veiligheid voor het luchtverkeer
betrokken gebied: militaire en burgerliegvelden in Nederland
betrokken soort(en): diverse soorten
aantal vergunningen of personen: 10
periode : 2000
vangmiddel: vuurwapen, vangkooien, roofvogels
aantal vogels: beperkt
opmerkingen: Veelal volstaat verjaging. Activiteit heeft dus nauwelijks of geen

invloed op wilde populaties. Slechts gebruik van in gevangenschap
gefokte roofvogels is toegestaan.

NL 11 2000
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 42
reden(en): behoud van de vogelstand
betrokken gebied: eiland Griend (SPA) in de Waddenzee
betrokken soort(en): Larus argentatus
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 15 april - 15 juli
vangmiddel: Alpha chloralose
aantal vogels: < 50
opmerkingen: Doel is het voorkomen van vestiging van broedparen van de

zilvermeeuw op vogeleiland Griend in het belang van andere soorten.

NL 12 2000
betreft: vrijstelling op basis van Regeling zoeken en rapen van kievitseieren.
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren
competente overheid: LNV
code reden(en): 63
reden(en): verstandig gebruik
betrokken gebied: Nederland, maar met name Friesland
betrokken soort(en): Vanellus vanellus
aantal vergunningen of personen: ca. 8000
periode : 1 maart - 8 april
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vangmiddel: -
aantal vogels: aantal geraapte eieren is niet bekend
opmerkingen: Het zoeken en rapen van kievitseieren is alleen toegestaan met

vergunning van de grondgebruiker. Rapers hebben de verplichting in
de periode waarin geraapt mag worden de nesten van weidevogels te
beschermen tegen landbouwactiviteiten.

NL 13 2000
betreft: FEF-09
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door LASER)
code reden(en): 30
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over het hele land
betrokken soort(en): meeuwen, spreeuwen en mussen
aantal vergunningen of personen: ca. 225
periode : 2000
vangmiddel: vuurwapens
aantal vogels: 3500
opmerkingen: -

NL 14 2000
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden en vangen
competente overheid: CdK (uitvoering door provincies)
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: verschillende terreinen in heel Nederland
betrokken soort(en): waterhoen, knobbelzwaan, blauwe reiger, holenduif, Turkse tortel
aantal vergunningen of personen: 200
periode : 2000
vangmiddel: vuurwapen
aantal vogels: ca. 2600
opmerkingen:

NL 15 2000
betreft: FEF-08
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden in broedperiode
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen van belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): kraaiachtigen + houtduif, (wilde) eend, meerkoet, ganzen

(Nederlandse broedpopulatie), fazant
aantal vergunningen of personen: ca. 650
periode : 2000
vangmiddel: vuurwapen, vangkooi, kastval
aantal vogels: ?
opmerkingen: Enige soorten kraaiachtigen en de houtduif mogen het gehele jaar

door vrijelijk worden bejaagd.

NL 16 2000
betreft: FEF-08
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
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competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 30
reden(en): voorkomen van belangrijke schade
betrokken gebied: OVB Onderzoeksinstituut
betrokken soort(en): Kuifeend en tafeleend
aantal vergunningen of personen: 1
periode : 2000
vangmiddel: vuurwapen
aantal vogels: beperkt
opmerkingen: Ter voorkoming van schade aan onderzoek in kweekvijvers van de

Organisatie voor Verbetering van de Visserij. Verjaging veelal
afdoende.

NL 17 2000
betreft: Vergunning artikel 21 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: doden
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 50
reden(en): wetenschappelijk onderzoek
betrokken gebied: Delta
betrokken soort(en): visdief
aantal vergunningen of personen: 1
periode : 2000
vangmiddel: -
aantal vogels: 100
opmerkingen: Toxicologisch onderzoek in het belang van de vogelstand.

Bronvermelding: Algemene Inspectie Dienst, Postbus 234, 6460 AE Kerkrade
Directie Natuurbeheer, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Jaarverslag Werkgroep Preventie Vogelaanvaring, Amsterdam Airport Schiphol
LASER, Postbus 965, 6040 AZ Roermond
Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
Vogeltrekstation, Boterhoeksestraat 22, 6666 GA Heteren

DEROGATIES 2001

NL 01 2001
betreft: FEF-21
code van toegestane activiteit: 70
toegestane activiteit: prepareren van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): opvoeding
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 90
periode : 2001
vangmiddel:  -
aantal vogels: ca. 3500-4000
opmerkingen: Alleen vogels die een natuurlijke dood zijn gestorven mogen worden

geprepareerd. De preparateurs voorzien de geprepareerde vogels van
een merkteken. Activiteit heeft geen impact op de wilde populaties.

NL 02 2001
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 22
toegestane activiteit: vangen (ringen)
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competente overheid: LNV, uitvoering door LASER via Vogeltrekstation
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 400
periode : 2001
vangmiddel: vangkooien, netten, lokvogels, recorders
aantal vogels: ca. 25.000
opmerkingen: De vogels worden na het ringen of na controle van reeds

aangebrachte ringen nabij de vangplaats losgelaten. Activiteit heeft
geen impact op wilde populaties.

NL 03 2001
betreft: FEF-15 (asielvergunningen o.g.v. art. 21 Vogelwet)
code van toegestane activiteit: 51
toegestane activiteit: houden en verzorgen van vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 42
reden(en): bescherming van de avifauna (revalidatie van zieke en gewonde

vogels)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: ca. 150
periode : 2001
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ca. 5000-6000 watervogels, ca. 1000-1500 roofvogels en uilen, ca. 12001

zangvogels, ca. 15000 overige vogels
opmerkingen: Vogels worden na revalidatie zo spoedig mogelijk weer vrij gelaten in

de onmiddelijke omgeving van waar zij werden gevonden. Gewonde,
zieke of anderszins hulpbehoevende vogels die niet kunnen worden
gerevalideerd worden gedood. Activiteit heeft geen invloed op wilde
populaties.

NL 04 2001
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren en verstoren van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 40
reden(en): bescherming van flora en fauna
betrokken gebied: gebieden langs de kust en in het binnenland
betrokken soort(en): Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus canus en Larus fuscus
aantal vergunningen of personen: ca. 250
periode : april - juli
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Tegengaan van de vestiging van nieuwe kolonies op plaatsen waar dat

uit natuurbeschermingsoogpunt ongewenst is

NL 05 2001
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50,110
toegestane activiteit: houden, invoeren, uitvoeren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): educatie in dierentuinen
betrokken gebied: Nederland
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betrokken soort(en): div. soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 15 dierentuinen
periode : 2001
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Activiteit heeft geen impact op wilde populaties.

NL 06 2001
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 20, 30, 100
toegestane activiteit: onder zich hebben, vangen, doden, rapen van eieren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): wetenschappelijk onderzoek (ornithologie, bescherming van de

vogelstand)
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: ca. 90
periode : 2001
vangmiddel: vangkooien en netten
aantal vogels: ?
opmerkingen: Vergunningen worden verleend aan wetenschappelijke onderzoekers

verbonden aan universiteiten en wetenschappelijke instituten, op
basis van goedgekeurde onderzoeksprojecten.

NL 07 2001
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van dode vogels
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek naar doodsoorzaak
betrokken gebied: Nederland (instituut in Lelystad)
betrokken soort(en): alle beschermde soorten
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 2001
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ca. 1000
opmerkingen: Onderzoeksresultaten worden o.a. gebruikt bij het opsporen van

overtredingen. Betreft voornamelijk roofvogels en uilen.

NL 08 2001
betreft: FEF-27
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van eieren (exclusief verzamelen van eieren in het

veld)
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 51
reden(en): onderzoek
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle soorten beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: 7 (m.u.v. musea)
periode : 2001
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Betreft bestaande oude collecties. Uitbreiding van collecties is niet

toegestaan. Activiteit heeft daarom geen impact op wilde populaties.
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NL 09 2001
betreft: FEF-16
code van toegestane activiteit: 50
toegestane activiteit: onder zich hebben van dode en geprepareerde vogels, nesten, eieren

van vogels
competente overheid: LNV
code reden(en): 51
reden(en): wetenschap en onderwijs
betrokken gebied: Nederland
betrokken soort(en): alle beschermde vogels
aantal vergunningen of personen: ca. 40
periode : 2001
vangmiddel: n.v.t.
aantal vogels: ?
opmerkingen: Oude bestaande collecties. Activiteit heeft geen impact op wilde

populaties.

NL 10 2001
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30, 20, 100
toegestane activiteit: doden, vangen, rapen van eieren, verstoring van nesten
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 20
reden(en): belang van de veiligheid voor het luchtverkeer
betrokken gebied: militaire en burgerliegvelden in Nederland
betrokken soort(en): diverse soorten
aantal vergunningen of personen: 10
periode : 2001
vangmiddel: vuurwapen, vangkooien, roofvogels
aantal vogels: beperkt
opmerkingen: Veelal volstaat verjaging. Activiteit heeft dus nauwelijks of geen

invloed op wilde populaties. Slechts gebruik van in gevangenschap
gefokte roofvogels is toegestaan.

NL 11 2001
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door de provincies)
code reden(en): 42
reden(en): behoud van de vogelstand
betrokken gebied: eiland Griend (SPA) in de Waddenzee
betrokken soort(en): Larus argentatus
aantal vergunningen of personen: 2
periode : 15 april - 15 juli
vangmiddel: Alpha chloralose
aantal vogels: < 50
opmerkingen: Doel is het voorkomen van vestiging van broedparen van de

zilvermeeuw op vogeleiland Griend in het belang van andere soorten.

NL 12 2001
betreft: vrijstelling op basis van Regeling zoeken en rapen van kievitseieren.
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren
competente overheid: LNV
code reden(en): 63
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reden(en): verstandig gebruik
betrokken gebied: Nederland, maar met name Friesland
betrokken soort(en): Vanellus vanellus
aantal vergunningen of personen: ca. 8000
periode : 1 maart - 8 april
vangmiddel: -
aantal vogels: aantal geraapte eieren is niet bekend
opmerkingen: Het zoeken en rapen van kievitseieren is alleen toegestaan met

vergunning van de grondgebruiker. Rapers hebben de verplichting in
de periode waarin geraapt mag worden en daarna de nesten van
weidevogels te beschermen tegen landbouwactiviteiten.

NL 13 2001
betreft: FEF-09
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden
competente overheid: CdK (uitvoering door LASER)
code reden(en): 30
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over het hele land
betrokken soort(en): meeuwen, spreeuwen en mussen
aantal vergunningen of personen: ca. 225
periode : 2001
vangmiddel: vuurwapens
aantal vogels: 3500
opmerkingen: -

NL 14 2001
betreft: vergunningen art. 10 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden en vangen
competente overheid: CdK (uitvoering door provincies)
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen belangrijke schade
betrokken gebied: verschillende terreinen in heel Nederland
betrokken soort(en): waterhoen, knobbelzwaan, blauwe reiger, holenduif, Turkse tortel
aantal vergunningen of personen: 200
periode : 2001
vangmiddel: vuurwapen
aantal vogels: ca. 2600
opmerkingen:

NL 15 2001
betreft: FEF-08
code van toegestane activiteit: 30
toegestane activiteit: doden in broedperiode
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 31
reden(en): voorkomen van belangrijke schade
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): kraaiachtigen + houtduif, (wilde) eend, meerkoet, ganzen

(Nederlandse broedpopulatie), fazant
aantal vergunningen of personen: ca. 650
periode : 2001
vangmiddel: vuurwapen, vangkooi, kastval
aantal vogels: ?
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opmerkingen: Enige soorten kraaiachtigen en de houtduif mogen het gehele jaar
door vrijelijk worden bejaagd.

NL 16 2001
betreft: vergunning artikel 21 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: verzamelen van niet uitgekomen eieren en dode nestjongen
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 50
reden(en): onderzoek naar reden verminderd broedsucces
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): sperwer
aantal vergunningen of personen: 1
periode : 2001
vangmiddel: -
aantal vogels: ?
opmerkingen:

NL 17 2001
betreft: vergunning artikel 21 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 30/100
toegestane activiteit: doden en verzamelen van eieren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 50
reden(en): onderzoek naar reden verminderd broedsucces sperwer
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): huismus, ringmus en koolmees
aantal vergunningen of personen: 1
periode : 2001
vangmiddel: -
aantal vogels: ?
opmerkingen: Zie NL 16 2001

NL 18 2001
betreft: vergunning artikel 21 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: verzamelen van niet uitgekomen eieren en dode nestjongen
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 50
reden(en): onderzoek
betrokken gebied: terreinen verspreid over Nederland
betrokken soort(en): bonte vliegenvanger
aantal vergunningen of personen: 1
periode : 2001
vangmiddel: -
aantal vogels: ?
opmerkingen: Zie NL 16 2001

NL 19 2001
betreft: Vergunning artikel 21 Vogelwet
code van toegestane activiteit: 100
toegestane activiteit: rapen van eieren
competente overheid: LNV, uitvoering door LASER
code reden(en): 50
reden(en): wetenschappelijk onderzoek
betrokken gebied: Delta
betrokken soort(en): visdief
aantal vergunningen of personen: 1
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periode : 2001
vangmiddel: -
aantal vogels: 100
opmerkingen: Toxicologisch onderzoek in het belang van de vogelstand.

Bronvermelding

Algemene Inspectie Dienst, Postbus 234, 6460 AE Kerkrade
Directie Natuurbeheer, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Jaarverslag Werkgroep Preventie Vogelaanvaring, Amsterdam Airport Schiphol
LASER, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht
Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
Vogeltrekstation, Boterhoeksestraat 22, 6666 GA Heteren
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