
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild 
levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en 
wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van 
vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan 
het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Vogelbescherming Nederland
Meer natuur in de stad
Vogelbescherming komt op voor vogels en 

natuur in stad en dorp. We werken daarbij samen 

met gemeenten, bouwers en bedrijven om 

gebouwen en parken aantrekkelijk te maken voor 

vogels en voor bijen en vlinders. En we helpen 

mensen hun tuin vogelvriendelijk te maken.

Bos en heide
Het gaat niet goed met de natuur en 

vogels in veel bossen en heidegebieden, onder 

andere door stikstofdepositie, verdroging en 

versnippering. Vogelbescherming zet zich samen 

met eigenaren en beheerders van deze gebieden 

in om de situatie verbeteren.

Boulevard 12 3707 BM Zeist • 030 693 77 00  

info@vogelbescherming.nl • www.vogelbescherming.nl
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Een natuurrijk platteland
Boerenlandvogels verdwijnen in hoog 

tempo uit Nederland door de intensieve 

landbouw. Daarom willen we weide- en 

akkervogelgebieden waar boerenlandvogels 

nog wel overleven veiligstellen. Ook werken  

we aan een landbouwsysteem waar boeren  

zich inzetten voor de natuur en de vogels op 

hun land én een fatsoenlijk inkomen verdienen. 

Actieve samenleving voor  
vogels en natuur

De basis voor ons werk is de betrokkenheid van 

mensen bij vogels en natuur. Vogelbescherming 

wil daarom veel mensen bereiken en ze inspi-

reren om op verschillende manieren mee te 

doen met vogels beschermen. 

Natte topnatuur voor vogels
Ons land is wereldwijd belangrijk voor 

miljoenen vogels door zijn waterrijke gebieden 

zoals de Waddenzee, de Delta, het IJsselmeer 

en moerassen. Vogelbescherming zet zich in 

voor de bescherming en het verbeteren van 

deze gebieden die te lijden hebben onder tal 

van bedreigingen. 

Grenzeloze natuurbescherming
Wereldwijd wordt de natuur in hoog 

tempo vernietigd. Samen met onze ruim 120 

Partners van BirdLife International werken we 

aan structurele oplossingen om dat te stoppen.



• Vogelbescherming werd in 1899 opgericht en is 

daarmee de oudste Nederlandse natuurbescher-

mingsorganisatie.

• Vogelbescherming is een onafhankelijke particuliere  

organisatie. Inkomsten zijn afkomstig van leden, 

donateurs, bedrijven, particuliere organisaties en 

projectbijdragen van fondsen en overheden.

• Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife  

International, een koepelorganisatie van ruim 120 

vogel- en natuurorganisaties met bij elkaar  

10 miljoen leden en supporters. Daarmee is BirdLife 

de grootste natuurorganisatie ter wereld.

• Vogelbescherming is een vereniging met ruim 

140.000 leden, meer dan 600 vrijwilligers en zo’n 

95 medewerkers. We werken samen met 400 lokale  

en regionale groepen die zich actief inzetten voor 

vogels en natuur.

Samen 
voor 

vogels en 
natuur

Vogelbescherming wil 
een wereld met een 

rijke verscheidenheid 
aan vogels en natuur, 

waar mensen van 
genieten en zich voor 

inzetten.

Onze aanpak

Emotie en urgentie 
Het gaat niet goed met veel 

vogelsoorten en de natuur op de 

planeet waarvan we allemaal af-

hankelijk zijn. Heel veel mensen 

maken zich daar terecht zorgen 

over en willen daar wat aan doen. 

Dat is de basis voor ons werk.

Verbinden 
We verbinden mensen en partijen 

om samen te werken aan een 

optimale bescherming van vogels 

en natuur. 

Inspireren met wetenschap 

Onze op wetenschap gebaseerde 

kennis zetten we in als inspiratie- 

bron en ter onderbouwing van al 

onze communicatie en bescher-

mingsacties. 

Van lokaal tot mondiaal 
We werken van ‘achtertuin tot 

Afrika’. Dankzij onze mondiale 

verbondenheid met miljoenen 

andere vogel- en natuurbescher-

mers bereiken we meer.

Toekomstgericht 
We werken aan duurzaam  

natuurherstel waar ook mensen 

 baat bij hebben. Alleen dat 

garandeert dat natuur op lange 

termijn behouden blijft.

Doet u mee?
Vogels beschermen is een zaak 

van ons allemaal. Iedereen kan 

meedoen. Kijk op www.vogel-

bescherming.nl/helpmee voor 

inspiratie.

Op de hoogte blijven?
• Meld u aan voor onze maan-

delijkse e-mailnieuwsbrief via 

www.vogelbescherming.nl/

nieuwsbrief

• Volg ons via Twitter 

 (@vogelnieuws) of Facebook
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