
Vrije Vogelreservaten 
Nederland kent zo'n 10.000 ha natuurgebied met een bord 
Vrije Vogelreservaten bij de ingang.
 
Het gaat hier niet om terreinen van grate natuurbescher-ming

sorgan isaties, zeals Natuurmonumenten, maar om relatief klei

ne, ornithologisch waardevolle gebieden van particulieren,
 
overheden en andere instellingen.
 

Wat zijn Vriie Vogelreservaten?
 

In 1969 heeft de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
 
Vogels (in het vervolg : Vogelbescherming) deze reservaten in

gesteld. Het begrip vrij moet hierbij worden opgevat in de zin
 
van vrijwi/lig.
 
Het is de bedoeling om met grondgebruikers (eigenaren , pach

ters en beheerders) tot afspraken te komen, die de vogelstand
 
ten goede komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een
 
14-puntige verklaring.
 
Vogelbescherming geeft hierbij te kennen, dat het gebied een
 
vogelkundige waarde heeft , op grond waarvan bepaalde maat

regelen worden overeengekomen op basis van vrijwilligheid en
 
goode trouw.
 
Begin 1990 waren er met 485 grandgebruikers overeenkom

sten afgesloten voor een totale oppervlakte van ruim 10.000 na.
 
leder jaar komen er weer veeI terreinen bij.
 

Welke terreinen komen in aanmer (ook van particuJieren!) tot de rno Vogelbescherming stuurt dan een 
king? gelijkheden behoren; veel van deze plaatselijke of regionale contaetper
In principe komt elk terrein met een tuinen en parken lijken ons uiter soon, die aan de hand van door 
redelijke waarde voor de vogel mate geschikt voor bovengenoemd Vogelbescherming opgestelde cri
stand in aanmerking. predicaat: zij beschikken immers teria beslist of uw tum/park kan 
Complexen van honderden hecta over de juiste oppervlakte, een ge worden voorgedragen voor het pre
ren, maar ook perceeltjes van min varieerd terrein inclusief vogel dicaat 'Vrij Vogelreservaat' . 
der dan een hectare : een weiland, vriendel ijk beheer en regelmatig Bij goedkeuring wordt een gemeen
een klein bosje in de uiterwaarden, over een behoorlijke tot zeer bij schappelijke verklaring onderte
een landgoed, maar oak plassen, zondere vogelstand. kend, waarin een 14-tal afspraken 
rietkragen of heem- en natuurtui ter beschenning van de vogelstand, 
nen en -parken. Hoe verwerft u het predicaat 'Vrij betreffende de inventarisatie en 
Heemtuin "Maas & Waal" in Druten Vogelreservaat'? mogelijke steun en advies van Vo
(Gld.) is voor zover wij weten in Wie net als de Drutenaren iets voor gelbescherming zijn opgenomen. 
'heemtuinland' de enige tuin die het het predicaat en de beschermende Om aan te duiden , dat het terrein 
predicaat 'Vrij Vogelreservaat' ver status voelt, kan het best eerst een 'Vrij Vogelreservaat' is, wordt 
leend kreeg (november 1990). Wij contact opnemen met Vogel be een speciaal bord beschikbaar ge
lazen dit toevallig in een door hen scherming, Driebergseweg 16c, steld. Het eerste bord is gratis, aile 
ingevulde vragenlijst voor de toe 3708 JB Zeist, tel. 03404-25406 eventuele volgende borden kunt u 
komstige tuinengids en dachten of met dhr. J. Knupker, medewer tegen kostprijs (f 42,50) bestellen. 
toen spontaan: dit moet voor veel ker Vrije Vogelreservaten, Dr. 
meer heem- en natuurtuinterreinen Nolenslaan 25, 6823 BK Arnhem, Willy Leufgen 
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