
Beleidsplan Stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug           
 
Visie en Missie 
 
Vogelwerkgroep Vliegvlug heeft als visie dat vogels essentieel zijn in de keten van 
doorgaande biodiversiteit. De missie is te streven naar een samenleving in Meppel en 
omstreken waar inwoners en overheden vanuit een oprechte zorg voor de biodiversiteit de 
natuur als belangrijkste element beschouwen.  
De stichting wenst ons allemaal een wereld toe waarin vogels maar ook andere wilde dieren 
vrij kunnen leven in hun natuurlijk leefgebied en daarbij geen nadeel van het menselijk 
handelen ervaren. 
 
Beschrijving activiteiten en inzet op de werkvelden 
 
Om uitvoering te kunnen geven aan de visie en missie is er een bestuur van de Stichting dat 
in overleg met donateurs, overheden en andere belanghebbenden activiteiten opzet. Om 
deze activiteiten uit te voeren is er een groot aantal vrijwilligers, die zich voor de diverse 
deeltaken van Vliegvlug inzetten. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en komen slechts  in 
aanmerking voor gemaakte onkosten. 
 
De werkvelden van Vliegvlug zien er als volgt uit. 
 
Zwaluwen 
Voor dit werkveld werkt de Werkgroep aan het behoud van de huidige broedplaatsen, het zoeken 
van vervanging voor bedreigde broedplaatsen en het realiseren van meer broedplaatsen. 
      
Visdiefjes 
Deze vogelsoort komt op sommige plaatsen in het werkgebied voor. De vogels worden geteld en 
jongen worden geringd. Kansen en bedreigingen worden geïnventariseerd. Er wordt zodanig 
gehandeld en geadviseerd dat deze soort in het werkgebied behouden kan blijven.   
      
Uilen 
De uilen broeden meestal in nestkasten. Deze nestkasten worden opgehangen, schoongemaakt, evt. 
vervangen en bijgehouden door vrijwilligers in een werkgebied dat in het zuiden begrenst wordt door 
Zwolle en in het noorden door Koekange. In totaal zijn er ongeveer 160 nestkasten aanwezig. De 
steenuil heeft onze speciale aandacht en in de toekomst willen wij door het ophangen van extra 
nestkasten deze soort een kans geven om zich uit te breiden.  
    
Torenvalken 
Voor de torenvalken worden nestkasten geplaatst en geïnventariseerd in de regio Meppel. Dit jaar 
heeft er een project plaatsgevonden in samenwerking met het Ondernemersfonds Meppel. Hierdoor 
zijn er 10 nieuwe palen met nestkasten in de gemeente geplaatst. Wij willen het ophangen van 
nestkasten vooral bij agrarische bedrijven stimuleren.        
 
 
 
 
 
 
  



Weidevogels       
De bescherming van de weidevogels vindt plaats in de Gemeente Meppel. Dit houdt dat verliezen door 
landbouwactiviteiten van de legsels van de weidevogels voorkomen wordt. Ons voornemen is om door  
het toepassen van beschikbare landelijke of provinciale subsidieregelingen de populatie weidevogels 
in onze gemeente te behouden.      
       
 
Bijeneters 
Het broedgebied van deze kleurrijke vogel rukt door de opwarming van de aarde steeds meer naar het 
noorden op. Van oorsprong broedden ze vooral in het Middellandse zeegebied. Deze soort broedt nu 
de laatste jaren in Nederland. Voor de bescherming van deze vogel is de Werkgroep Bijeneters 
Nederland opgericht en heeft als werkgebied Nederland. Wij zien door het vergaren van kennis en het 
toepassen van beschermingsmaatregelen kansen voor deze vogelsoort in Nederland. 
 
Verder krijgen alle voorkomende vogelsoorten in onze regio de aandacht. 
 
Biodiversiteit 
Door de biodiversiteit te vergroten geven wij een impuls aan vele vogelsoorten, insecten, vlinders en 
andere diersoorten. In samenwerking met de gemeente Meppel is een plan in voorbereiding om de 
biodiversiteit door middel van aanplant van diverse struiken te vergroten. Dit moet voor de toekomst 
een olievlekwerking krijgen op anders gebieden waarin Vliegvlug een rol kan spelen.  
 
Jaarlijks worden de voorgenomen activiteiten per werkveld opgenomen in een werkplan. 
     
De verrichte activiteiten worden verwerkt in een jaarverslag dat aan alle belanghebbenden ter 
beschikking wordt gesteld. Zo mogelijk met adviezen op basis van de bevindingen. 
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