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Cisca Hoogkamp (39) is sinds eind 2007 consulent natuur-

milieucommunicatie voor NMC, dienst Stadswerken. Zij leidt

het project'Utrecht Vogelvriendelijk' met zeven vogeldagen

bij onder andere de Utrechtse stadsboerderijen of 'steedes.'

Cisca: "ln mijn werk wil ik stadsbewoners verbinden met

natuurschoon. Dat kan ook met een balkonnetje of voor-
tuíntje; daar is vaak al zoveel te zien."
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lnterview met

Door Frank Flippo

Zonder eten, drinken en woongelegenheid
kunnen vogels niet leven, maar in de

hedendaagse stad zijn deze dingen er
vooral voor mensen. De vogelstand
keldert fors. Cenoeg reden voor Utrecht
Vogelvriendelijk om bijvoorbeeld'mussen-
flats' te verkopen: nestkasten waar twee
mussenfamilies in passen, want mussen
houden van het buurtgevoel. Cisca:
"De Vogeldagen slaan aan. Op Cagelsteede
kwam 500 man kijken, net als op
Koppelsteede. Publiekstrekkers waren de

roofuogelshows. Altijd indrukwekkend
om die dieren aan het werk te zien. lk ben

van jongsaf natuur- en vogelliefhebber.
lk herinner mij hoe ik als kind van acht
zeer onder de indruk raakte toen ik voor
het eerst een torenvalk zag bidden boven
een weiland in de buurt van de Uithof."

Van je hobby je beroep gemaakt?
"lk ben geen bioloog, maar volgde een let-

terenstudie. Wel was ik altud actief bU de

Vogelwacht. Later deed ik allerlei cultureel
werk. Voordat ik bij de gemeente kwam,
schreef ik lesmateriaal voor een uitgeverU.
Maar schrijven is eenzaam werk en ik
miste mijn collega's. Op Utrecht.nl zag

ik de vacature voor consulent natuur- en

milieucommunicatie. Met aspecten die
ik heel interessant vind: communicatie,

Co lofo n

educatie, participatie en natuur. lk ben

blij dat ik voor NMC mag werken.
Het liefst zou ik in vaste dienst deze

functie uitoefenen."

Eerst kunstbeleid en participatie, nu
milieubeleid en paíticipatie. Wat is de
rode draad?
"lk houd van mooie dingen. En anderen
leren, schoonheid te ontdekken.
Kunstenaars doen dat, maar natuurlíef-
hebbers ook. Leren kijken naar vogels
maakt je wereld rijker. Zelf organiseer ik
natuurgerichte publieksactiviteiten, samen

met bUvoorbeeld Milieupunten, natuurbe-
schermingsorganisaties en welzijnswerk.
Croene werkers zijn vaak hardwerkende,
bevlogen mensen die graag hun passie

voor het vak uitdragen. Ook ik denk in

mijn werk graag na over hoe we mensen

kunnen betrekken en tegelijk de stad een

meerwaarde geven. lk hoop ook in de toe-
komst zulke groene participatieprojecten
te mogen doen."

Wat voor projecten deed je nog meer,
behalve Utrecht Vogelvriendelijk?
"Het oprichten van een hertenspreekuur.
Ouders lieten ondanks de verbodsborden
hun kinderen de herten brood voeren en

daar worden herten ziek van. Nu ontvan-
gen we woensdagmiddag tussen twee en

drie mensen bij de dierenweide. Ze kun-

Cisca Hoog kam p
Consulent natuur- en milieu-

commu nicatie, Stadswerken

nen dan met geschikt eten herten voeren, en

vragen stellen. Een aantal van mijn projecten

hoort bij het Croene Web. Dat is een plan om
dieren bewegingsvrijheid te geven tussen
hun door wegen ingesloten groenzones.

Een voorbeeld daarvan is het geschikt
maken van de: parken langs de Vaartse

RUn voor migratie van vlinders en vogels.
Door vlinderstruiken te planten en bomen
te laten staan, zodat ze heen en weer kun-
nen tussen de drie parken langs dat water."

Hoe kunnen Utrechters de Vogeldagen
beleven?
"Een greep uit de mogelijkheden: een vroege
vogelwandeling maken, nestkastjes timmeren
voor kinderen, een roofuogeldemonstratie
bijwonen, mussenflats en vogelvriendelijke
planten kopen. Op de Steedes hangen web-
cams waarop je kunt zien wat in de nest-

kasten gebeurt. Utrechters die ditjaar
al een nest hebben in hun mussenflat of zelf-
getimmerde mezenkast kunnen een geboor-

tekaartje mailen naar utrechtvogelvriende-
lijk@utrecht.nl. Kijk voor meer informatie
over de activiteiten op www.utrecht.nl/
Utrechtvogelvriendelijk, daar staat in mei

ook een overzicht van het aantal nestjes."

De komende Vogeldagen: woensdag l5
april in het Julianapark van l4.OO uur tot
l7.OO uur, zondag l9 april op Griftsteede
van I1.00 uur tot 17.00 uur.
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