
Vacature WetlandWacht (vrijwilliger) Westerschelde zuidwestoever - Saeftinghe 

Vogelbescherming Nederland heeft al geruime tijd een systeem van vrijwilligers voor de bescherming 

van wetlands: het netwerk van WetlandWachten. Een wetlandwacht volgt ontwikkelingen in en rond 

een specifiek gebied, signaleert of er ongunstige situaties ontstaan en kan bijvoorbeeld optreden als 

spreekbuis richting terreinbeheerders of de lokale overheid. Door de contacten weet 

Vogelbescherming ook wat lokaal speelt, zijn wij in staat advies te geven over mogelijk te 

ondernemen acties en kunnen wij op een ander niveau indien nodig zaken agenderen. Actueel zijn 

bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen op het onderwerp duurzame energie. 

Ter versterking van het netwerk hebben wij momenteel een vacature WetlandWacht voor het gebied 

Westerschelde zuidwestoever – Saeftinghe. 

Functieomschrijving 

Een WetlandWacht vormt ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied en voert de 

volgende werkzaamheden uit: 

• Houdt zijn/haar wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied. 
• Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig kunnen zijn. Bijvoorbeeld 

bouw van windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de 
landbouw, waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn. 

• Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoudt contacten met terreinbeheerders, de lokale 
overheid, ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en anderen die bij het gebied 
betrokken zijn. 

• Zorgt voor lokaal draagvlak ten behoeve van  het gebied. 
• Maakt jaarlijks een rapportage over het gedane werk. 

 

Hij/zij:  

• Heeft bij voorkeur al een band met het wetland of is bereid deze te ontwikkelen. 

• Is alert op ontwikkelingen die mogelijk de kwaliteit van het wetland kunnen beïnvloeden. 

• Bezit over goede communicatieve vaardigheden. 

De tijdsbesteding verschilt per WetlandWacht en kan verschillen per periode. Globale inschatting is 

gemiddeld circa 2 tot 4 uur per week. 

 

Nadere  informatie is te vinden op: https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-

actie/word-vrijwilliger/wetlandwacht1 

Is je interesse gewekt? Stuur dan een mail of bel even met Bernhard Oosting voor een nader contact. 

Bernhard Oosting 
Wetlandcoördinator 
bernhard.oosting@vogelbescherming.nl 
0615441581 
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