vrijwilligerswerk in natuurbeheer – een overzicht
Flora en fauna
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna
(VOFF) en
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s).

Stichting ANEMOON
Vereniging BLWG
European Invertebrate Survey (EIS)
Nederland
FLORON
Nederlandse Mycologische Vereniging
Stichting RAVON
SOVON
Stichting TINEA
De Vlinderstichting
Zoogdiervereniging

De VOFF is het het samenwerkingsverband van tien PGO’s.
De PGO’s verzamelen (verspreidings)gegevens van alle in
Nederland voorkomende soorten planten en dieren: planten,
vogels, vlinders, paddenstoelen, zoogdieren, amfibieën,
reptielen, vissen en ongewervelden. Elke PGO is gericht op
één of enkele soortgroepen.
Vrijwilligers verzamelen het grootste deel van de gegevens,
ondersteund door een (professionele) staf. De gegevens,
de kennis en de expertise van de PGO’s wordt ingezet ten
behoeve van de natuur: voor voorlichting, beheer, beleid en
onderzoek.

www.anemoon.org
www.blwg.nl
www.eis-nederland.nl
www.floron.nl
www.mycologen.nl
www.ravon.nl
www.sovon.nl
www.kleinevlinders.nl
www.vlinderstichting.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.voff.nl

Werkgroepen en studiegroepen

Verbonden aan KNNV, NJN, JNM of VOFF
bestaan er talloze (regionale) werkgroepen,
zoals:
Bryologische en Lichenologische Werkgroep
KNNV Moeraswerkgroep
Werkgroep Europese Orchideeën
Werkgroep Grassen en Schijngrassen
Libellenwerkgroep
Mollusken Studiegroep Limburg (MSL)
Steenuilenoverleg Nederland
Werkgroep roofvogels
Weidevogelwerkgroep
Vereniging GierzwaluwbeschermingNederland

Werkgroepen richten zich op de studie en bescherming van
soorten of soortgroepen in Nederland en soms ook in de rest
van Europa.
Sommige werkgroepen zijn gericht op onderzoek en het behoud van soorten in de natuur, zoals De Stichting Werkgroep
Grauwe Kiekendief.
Andere, zoals De Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV),
houden zich bezig met kweken, studie en bescherming van
soorten.

www5.knnv.nl
www.werkgroepgrauwekiekendief.nl
www.steenuil.nl

Vogelbescherming Nederland (VBN)
Vogelwacht
BirdLife International
Sea Shepherd (SSCS)
Greenpeace
Wereldnatuurfonds
Vereniging Das en Boom
Waddenvereniging

Vogelwacht is georganiseerd in regionale
verenigingen.

Organisaties zetten zich (wereldwijd) in voor de bescherming
van soorten of soortgroepen door voorlichting, bewustwording, onderzoek, het op de politieke agenda krijgen door
samenwerking, ondersteuning, acties, sluiten van verdragen
e.d.
Organisaties zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers: voor
bemensen op alle werkvlakken (van medewerker bezoekerscentrum via actievoereder tot WetlandWacht).

www.vogelbescherming.nl
www.vogelwachtutrecht.nl
www.birdlife.org/
www.seashepherd.nl
www.greenpeace.nl
www.dasenboom.nl
www.waddenvereniging.nl

IUCN (International Union for the Conservation of Nature)

IUCN heeft tientallen maatschappelijke
organisaties als leden.

Waarnemerstatus voor de Verenigde Naties. Onderwerpen:
behoud van biodiversiteit, beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieutechnologie, beleid, recht en voorlichting.

www.iucn.nl

Agrarische Natuurverenigingen

Er zijn regionale verenigingen door het
gehele agrarische land.

AGN richten zich met name op weidevogelbescherming,
rietlandbeheer en landschapselementen.

www.boerennatuur.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, KNNV

De KNNV heeft 52 afdelingen verspreid over
het land.

De KNNV is een vereniging voor veldbiologie voor natuurliefhebbers. KNNV organiseert o.m. excursies, lezingen, cursussen en werkgroepsactiviteiten.

www.knnv.nl

Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie
(NJN).
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
(JNM)
Stichting “Jeugd en Natuur”.
Stichting Veldstudie
Stichting wildzoekers

Beide organisaties hebben afdelingen en
werkgroepen verspreid door het hele land.

Verenigingen voor en door jongeren van 12 tot en met 25 jaar
die het leuk vinden om de natuur in te gaan. Activiteiten: zomerkampen, excursies, werk- en studie dagen (vogels kijken,
vlinders vangen, vleermuizen, schelpen zoeken, zeldzame
planten, ringonderzoek , determinaties, braakbalonderzoek,
sterren kijken etc.).

www.njn.nl
www.jnm.nl
www.wildzoekers.nl
www.natuurkampen.nl
www.jeugdnatuurwachtnederland.nl
www.sjnc.blogspot.com

Natuur- en milieueducatie (NME)

Er zijn regionale afdelingen door het gehele
land.

NME zorgt via activiteiten en projecten (o.a. lesmateriaal)
voor kennis, bewustwording en gedragsverandering bij
kinderen en volwassenen. Thema’s: leefomgeving, natuur- en
milieubeleid, klimaatbeleid en duurzaamheidsbeleid.

www.nmegooivechtstreek.nl

Stichting Natuur en Milieu

Milieugroepen
Provinciale milieufederaties

Vijwilligerswerk strekt zich uit van waakhond voor ruimtelijke ordening, kapvergunningen en milieuvergunningen en
het signaleren van clandestiene stortingen naar voorlichting
en educatie en samenwerking met diverse organisaties.
Manifestaties, bewustwording.

www.natuurenmilieu.nl

Milieudienst
Milieuwerkgroep

Er zijn regionale afdelingen door het gehele
land.

Lesmateriaal natuur, techniek en milieu voor scholen.

www.sme-ede.nl

Milieu Educatief Centrum (MEC)
ARK Natuurontwikkeling

Er zijn regionale vestigingen door het
gehele land.

Bewustwording en educatie. Ontwikkelen lesmateriaal natuur, milieu en leefomgeving.

www.mecehv.nl
www.natuurwerk.nl

natuur, milieu en klimaat
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natuur en landschap
De12Landschappen

Elke provincie heeft een Provinciaal Landschap. Op landelijk niveau werken zij samen
via De12Landschappen.

De 12 provinciale landschappen zijn 12 afzonderlijke stichtingen die zich richten zich op het beschermen van natuur,
landschap en cultureel erfgoed in de provincie. Gezamenlijk
beheren zij zo’n 100.000 hectare.

www.de12landschappen.nl

Landschapsbeheer Nederland

Landelijke organisatie met in elke provincie een afdeling landschapsbeheer.

Gericht op beheer, behoud en de ontwikkeling van een
aantrekkelijk Nederlands landschap.

www.landschapsbeheer.nl

NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk)

Er zijn regionale afdelingen door het gehele
land.

Het Nivon heeft als doel om mensen en natuur bij elkaar te
brengen en mensen de mogelijkheid te geven te ontspannen,
ontmoeten, ontdekken en ontplooien

www.nivon.nl

De Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR)

Totaal 24 natuurterreinen, totaal 2.740
hectare.

Doel: instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door
aankoop terreinen en beheer als natuurreservaat.

http://gnr.nl <http://gnr.nl/>

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Stichting Landschapswacht

Werkt samen met Stichting Landschapswacht De VNC zet zich in voor ontwikkeling en instandhouding van
en Vereniging Das & Boom
het landschappelijk erfgoed, zoals heggen, struweelhagen,
houtwallen, holle wegen, graften en elzensingels.

www.nederlandscultuurlandschap.nl

Vereniging Natuurmonumenten

Landelijke organisatie met regionale kantoren Natuurmonumenten is een vereniging met als doel: zorgen
en infocentra.
voor natuur in Nederland. NM beheert een groot aantal
natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare.

www.natuurmonumenten.nl

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuurs- Staatsbosbeheer zet zich in voor natuur, recreatie, landschap
orgaan. Ook daar zijn veel vrijwilligersgroepen en cultuurhistorische waarden. SBB beheert een groot aantal
actief.
natuurgebieden. Totaal: 260.000 hectare.

www.staatsbosbeheer.nl

Kijk ook op www.vakbladnbl.nl. Mis je een organisatie? mail naar redactoe@vakbladnbl.nl
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