
Bijeenkomsten van afdelingen in de nieuwe gewesten rond het thema 
natuurbescherming 

Samenvatting 

Van de 48 afdelingen hebben er 26, koploper Overijssel meegerekend, gehoor gegeven aan de 
uitnodiging van het LB om kennis met elkaar te maken en er gezamenlijk te bespreken wat er gebeurt 
op het vlak van natuurbescherming binnen de KNNV.  

Van 25 september t/m 4 oktober werden 3 avonden georganiseerd voor 42 afdelingen uit 
aangrenzende gewesten. In respectievelijk Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht hebben de 
aanwezige afdelingen de kans gegrepen om elkaar en het LB deelgenoot te maken van hun 
activiteiten binnen de context van natuurbescherming. Dat bleek meer dan ze zelf misschien gedacht 
hadden en leidde tot interessante uitwisselingen van kennis en ideeën, die ook bruikbaar is voor  
andere thema’s van het KNNV werk 
Om hiervan alle afdelingen te laten profiteren volgt hieronder een samenvatting waarbij bijzondere 
aspecten apart genoemd zijn. 
Alle afdelingen wordt aangeraden hieraan aandacht te besteden. Er zijn goede tips bij. 

Vrijwel alle afdelingen blijken bezig te zijn met een vorm van natuurbescherming! 

Kennis 
Het meest wordt genoemd het hebben van werkgroepen die inventariseren. Dat kan 
wetenschappelijk zijn, met een link naar de soorten organisaties m.b.t. de uitkomsten. Ook wordt 
geïnventariseerd t.b.v. het beheer van natuurterreineigenaren. Gemeenten en andere overheden 
maken ook vrij veel gebruik van de kennis binnen de KNNV. Dit leidt in toenemende mate ook tot 
financiële tegemoetkomingen!     
Een afdeling monitoort de ontwikkeling bij een pas gestarte biologische boer, en de effecten van 
inzaaien op bijen. 
De werkgroepen opereren ook wel samen met die van andere organisaties in de buurt zoals 
Vogelwerkgroep, IVN etc. 
Aanwezige natuurkennis van de omgeving wordt ingezet om plannen voor te bereiden, acties te 
onderbouwen, of omdat overheden erom vragen. 
Enkele afdelingen inventariseren al 30 jaar of langer een bepaald gebied. Op deze manier wordt de 
uitkomst steeds waardevoller en leidt soms tot een boek. 
Enkele afdelingen zijn gevestigd in plaatsen waar ook universiteiten of groene hogescholen zijn. 
Amsterdam betreurt het wegvallen van de goede band met de vele kennishouders daar. Het is niet 
bekend of dat ook een rol speelt in Nijmegen, Arnhem, Groningen, Utrecht, Wageningen en Leiden. 

Areaal van de afdeling  
De meeste afdelingen hebben contact met hun gemeente. Soepel verlopend of stroef, afhankelijk 
ven de betrokken personen en politieke constellatie. 
Enkele afdelingen met een groot areaal moeten meerdere gemeenten “bedienen.” 
Dikwijls is de afdeling onderdeel van een plaatselijke of regionale federatie, koepel of platform, met 
meerdere organisaties waarbij men elkaar versterkt en de taken verdeeld worden. 
Slechts weinig afdelingen hebben direct contact met hun provincie, al zouden sommige dat wel 
willen. 
Waar goede Milieufederaties zijn is men om praktische redenen( zoals procedurekosten) wel lid. 
Maar evenals de provincies zelf functioneren de federaties niet overal goed. Met name de provincie 
Noord- Holland en de Milieufederatie Zeeland kwamen slecht uit de verf. 



Enkele afdelingen hebben statutair met opzet een groot areaal gekozen (Voorne en Haarlem) om 
adequaat te kunnen inspelen op planologische ontwikkelingen. Helaas is er nog geen inzicht hoe dat 
zit in de noordelijke provincies en Flevoland. 

Juridische aspect van acties. 
Sommige afdelingen kunnen dat zelf uitvoeren. Andere leveren de natuurkennis en laten het 
hanteren van de pen over aan andere organisaties of andere afdelingen. Samen weten we meer en 
hoeven we minder te doen!   
 

Coalitiepartners 
I.v.m. samenwerking (en niet alleen t.b.v. natuurbescherming) werden genoemd: milieuplatforms, 
ander afdelingen, andere verenigingen zoals de Mycologische. De soortenorganisaties (Vlinder- 
stichting, Eis, Floron). Een vogelwerkgroep. Een landelijke KNNV werkgroep zoals de BLWG. 
 

Beheerwerk en eigendom 
Enkele afdelingen hebben kleine terreinen in bezit of beheren die in opdracht van de eigenaar (een 
waterschap, natuurorganisatie, gemeente ). 
Eén afdeling meent zelfs dat het verwerven en beheren (van bijv. een boomgaard) gewaardeerd 
wordt door burgers en veel vertrouwen wekt. Andere steden hebben hierbij weer minder goede 
ervaringen.  
Het aanbrengen en onderhouden van nestkasten, speciale dakpannen, oeverzwaluwenwanden ed. 
wordt ook gewaardeerd door de burger evenals de inzet van tuinambassadeurs. 

Contact met publiek 
Nijmegen geeft uitleg over bedreigde habitats, Zaanstreek over een poldertje dat ze beheren, 
inclusief aan leerlingen van een aanliggend lyceum, en Haarlem ontvangt bezoekers in de tuin van 
Thijsses hof in Bloemendaal waarmee ze ook weer leden voor de KNNV binnenhalen. 
 

 


