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Zuid-Hollandse weide- en akkervogels in de knel, hernieuwde aanpak nodig 

Inleiding 
 

Nederland heeft op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn de verplichting om voor alle van 

nature voorkomende vogelsoorten te zorgen voor voldoende goed leefgebied waarmee de duurzame 

instandhouding van deze soorten mogelijk is. Ons land is van groot internationaal belang voor 

weidevogels, van de Grutto broedt bijvoorbeeld nog steeds de helft van de wereldpopulatie in ons 

land oftewel 90 % van de noordwest Europese populatie. Een groot deel van Zuid-Holland bestaat uit 

grasland, vooral in de veenweidegebieden. Onze provincie is dus van groot belang als leefgebied voor 

weidevogels. Voor de Hoeksche Waard en de Bollenstreek geldt hetzelfde voor de verschillende 

soorten akkervogels.  

 

Uit de Weidevogelbalans 2013 van SOVON bleek al dat in Zuid-Holland de Kievit met 7,3% per jaar 

achteruit is gegaan, de Scholekster met  5,6 % per jaar, Grutto met 3% en Tureluur met 6% per jaar.  

Kritische soorten als Watersnip, Kemphaan en Zomertaling zijn in Zuid-Holland al uit het agrarisch 

gebied  verdwenen, soorten als Veldleeuwerik en Patrijs staan ook op het punt te verdwijnen. En met 

de overige soorten als Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur gaat het steeds verder bergafwaarts, zo 

wijzen de gegevens van de weidevogelvrijwilligers in Zuid-Holland uit. Ook nieuwe onderzoeken van 

bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen en SOVON laten een verdere afname zien van de Grutto 

met 3,7 % per jaar sinds 2007, met nog een extra versnelling van de afname sinds 2011. Het meest 

zorgelijk is dat onderzoek naar reproductie van de Grutto aantoont dat ook in het afgelopen jaar de 

aanwas van de populatie ver onder het voor een duurzame populatie benodigde niveau bleef. Als 

deze trends niet worden gekeerd, zijn alle weidevogels dus binnen afzienbare tijd uit Zuid-Holland 

verdwenen.  

 

Gezien deze negatieve ontwikkeling heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in 2014 het 

Weidevogelmanifest geschreven en aangeboden aan GS en PS van de provincie Zuid-Holland. Niet 

alleen om hier aandacht voor te vragen maar ook om aanbevelingen tot verbeteringen te doen. Het 

manifest is ondersteund door meer dan 50 lokale en regionale natuurorganisaties en 

vrijwilligersgroepen.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft zich tot doel gesteld te zorgen voor het stoppen van de achteruitgang 

van de weide- en akkervogels en te zorgen voor herstel van biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

Deze doelstelling is geconcretiseerd en gespecificeerd in het provinciaal Natuurbeheerplan en sluit 

ook aan bij de doelen uit het Weidevogelmanifest. In de afgelopen twee jaar heeft de provincie het 

nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer geïmplementeerd. Met de uitvoering van het nieuwe stelsel 

agrarisch natuurbeheer wil de provincie een oplossing bieden voor behoud en herstel van de natuur 

in het agrarisch gebied.  
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Nu, twee en een half jaar na de aanbieding van het Weidevogelmanifest, constateren de  

natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen uit het netwerk dat de situatie voor de weidevogels in 

Zuid-Holland niet verbetert. De hiervoor noodzakelijke ontwikkelingen komen maar slechts zeer ten 

dele tot stand. Tientallen jaren weidevogelbeleid, grote bedragen aan subsidies en de vele 

inspanningen door overheid, boeren en vrijwilligers hebben geen verandering kunnen brengen in de 

achteruitgang in het agrarisch gebied.  Ook het nieuwe agrarisch natuurbeheer levert niet het 

gewenste resultaat; de noodzakelijke aanwas van de populaties van weidevogels in de verschillende 

gebieden komt niet tot stand. Waar het reproductiesucces (Bruto Territoriaal Succes) in Zuid-Holland 

goed is onderzocht (zoals in Midden Delfland), wijst dit op een slecht resultaat, in lijn met de 

conclusie van de RUG en SOVON over de reproductie van de Grutto in ons land. Ervaringen van 

weidevogelvrijwilligers uit het veld komen daarmee overeen. 

Hoe nu verder?  

Het is duidelijk geworden dat doorgaan op de huidige manier de achteruitgang van de weide- en 

akkervogels niet zal stoppen. Wanneer er niet wordt ingegrepen zullen de weidevogels buiten de 

reservaatgebieden al binnen afzienbare tijd verdwijnen en is het een reëel risico dat sommige 

soorten volledig uitsterven. En dit geldt evenzo voor de akkervogels. Wij zien twee opgaven als 

noodzakelijk om de weide- en akkervogels alsnog een toekomst in Zuid-Holland te bieden: 

 

1. Om het ANLb effectief te kunnen laten zijn is een plus of kwaliteitsimpuls nodig die zich richt 

op ontwikkeling van nieuw, geschikt leefgebied waarin de ecologische basiscondities voor de 

vogels goed op orde zijn.  

 

2. Op basis van de opgedane ervaringen zijn verbeteringen in de uitvoering van het nieuwe 

stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) nodig. En een koppeling van het ANLb 

aan geschikt leefgebied of de ontwikkeling daarvan moet een voorwaarde worden voor de 

verdere uitvoering van het nieuwe stelsel. 

 

Deze twee opgaven zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht.  

Uitvoering agrarisch natuur en landschapsbeheer 

Tegenvallende resultaten in het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe ANLb 

Het eerste jaar met het nieuwe agrarisch natuurbeheer door de agrarische collectieven is nu afge-

rond. De evaluatie van de uitvoering van het nieuwe beheer in dit eerste jaar door het netwerk van 

natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen in de provincie, resulteert in een aantal belangrijke aan-

dachtspunten. 

 

Met de inzet van het beheer is een verbeterslag gemaakt ten opzichte van de situatie van voor 2016. 

Dit heeft vooral betrekking op uitstellen van de maaidatum, de inzet van plasdras percelen en legsel-

bescherming. Er kon met het beheer dat is ingezet echter niet worden gezorgd voor voldoende ge-

schikt kuikenland, opgroeihabitat met voldoende voedselbeschikbaarheid voor opgroeiende kuikens.  
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Er werden wel op grote schaal met pakketten zwaar beheer met uitgestelde maaidatum ingezet op 

kuikenland. Maar dit lag vaak op een ongeschikte plek, percelen waar gezinnen met kuikens niet goed 

gebruik van konden maken. Op de percelen met zwaar beheer, die waren bedoeld als kuikenland 

werd vaak geconstateerd dat de vegetatie te dicht, te lang en eenvormig  was en daardoor niet goed 

bruikbaar was voor gezinnen met kuikens. Deze percelen met productiegrasland verschillen veel te 

veel van de vochtige, kruidenrijke, structuurrijke, gevarieerde en insectenrijke graslanden die de vo-

gels nodig hebben om te kunnen overleven. Inzet van beheermaatregelen vanuit het huidige ANLb 

heeft hier geen enkele zin.  

 

Predatie is een probleem, evenals ganzenoverlast. Echter, volgens de gegevens van vrijwilligers was 

de predatie van nesten dit seizoen echter het laagst van de afgelopen 10 jaar. Voor kuikens was het 

gevaar groter. Doordat het kuikenland vaak ongeschikt is, is vaak opgemerkt dat gezinnen met kui-

kens gedwongen waren onveilige plekken op te zoeken zoals pas gemaaide percelen. Daarnaast be-

staat er in de gebieden te veel geschikt biotoop voor predatoren zoals opgaande begroeiing. Door 

deze factoren en door de geringe omvang van populaties weidevogels in gebieden, zijn vooral de 

kuikens te kwetsbaar voor predatie. Predatie vormt dus voornamelijk een probleem als gevolg van 

andere factoren zoals te kleine populaties en te weinig leefgebied met voldoende schuilmogelijkhe-

den.  

 

De  bestaande akkerranden in een aantal gebieden in Zuid-Holland waren niet voldoende geschikt 

voor broedvogels en hun opgroeiende kuikens. Daarvoor hadden de randen waarschijnlijk niet de 

juiste omvang, samenstelling en diversiteit.  Het is met het nieuwe agrarisch natuurbeheer niet gelukt 

om verandering te brengen in het akkerrandenbeheer of dit uit te breiden. Ook het initiatief voor 

maatwerkpakketten in de Bollenstreek was nog niet goed geschikt voor broedvogels. Een verbetering 

van het broedbiotoop van soorten als Veldleeuwerik en Patrijs blijft daarmee ook uit. Daarnaast voor-

ziet het nieuwe agrarisch natuurbeheer niet in de zorg voor in akkerland broedende weidevogels 

zoals bijvoorbeeld de Kievit. 

 

Er zijn wel effecten waargenomen van het realiseren van plasdras percelen, maar dit is heel plaatse-

lijk. Het succes bestond uit het aantrekken van broedende vogels. Daarmee wordt echter maar be-

perkt gezorgd voor overlevingskansen voor kuikens. Alleen in de directe omgeving van plasdras perce-

len of greppels was dit het geval. Goed opgroeihabitat is grasland op een vochtige bodem met een 

hoge grondwaterstand, omdat dit zorgt voor vertraging van de grasgroei, diversiteit in de vegetatie en 

beschikbaarheid van voedsel in de bodem. Het effect van plasdras op de grondwaterstand en daar-

mee op het grasland is nu te beperkt. Daarnaast is de beperkte functie van de vele watergangen 

(slootkanten) in het agrarisch gebied voor de weidevogels een groot gemis. De beoogde samenwer-

king met waterbeheerders in de provincie is nog niet goed tot stand gekomen waardoor het nog niet 

goed mogelijk is te werken aan een voor de boerenlandvogels beter geschikt waterbeheer. 
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Samenwerking en afstemming tussen collectieven, maatschappelijke organisaties en vrij-

willigers onvoldoende 

Het initiatief voor het zorgen voor betrokkenheid van en communicatie met natuurorganisaties en 

vrijwilligersgroepen heeft de provincie bij de agrarische collectieven gelegd. Tijdens de uitvoering van 

het beheer was deze verre van voldoende. Er was wel sprake van afstemming van maaibeheer tussen 

vrijwilligers, boeren en het agrarisch collectief. Maar we constateren dat in veel gebieden in Zuid-

Holland nauwelijks sprake is geweest van een gezamenlijke inzet op lerend beheren en verdere ont-

wikkeling van het agrarisch natuurbeheer. Maatschappelijke interactie over dit thema, met natuuror-

ganisaties en vrijwilligersgroepen, heeft nauwelijks plaatsgevonden, niet tijdens de uitvoering van het 

beheer en niet tijdens de beheerevaluatie.  Hierdoor zijn er vrijwilligers die na jarenlange inzet gedes-

illusioneerd zijn afgehaakt. Niets is zo frustrerend voor een vrijwilliger als het moeten constateren dat 

hij of zij zich inzet voor een strategie die geen vruchten afwerpt voor de weidevogels.  

 

De maatschappelijke organisaties worden ook onvoldoende geïnformeerd over de uitvoering van het 

beheer, de aanpak en de resultaten ervan. Evaluatierapporten werden te laat beschikbaar gesteld en 

ook door de provincie werd geen openheid gegeven over de rapportages. In veel gevallen is alleen 

sprake geweest van het informeren over bevindingen en conclusies van het agrarisch collectief na 

evaluatie van het beheer. Hierdoor is een goede inbreng in lerend beheren en in evaluatie van het 

beheer niet mogelijk. Vrijwel nergens hebben agrarische collectieven samen met maatschappelijke 

organisaties gewerkt aan verdere verbetering van het beheer en de effectiviteit daarvan. 

 

Het draagvlak voor het agrarisch natuurbeheer onder natuurorganisaties en vrijwilligers begint door 

de tekortkomingen in de uitvoering, gebrek aan communicatie over verbeteringen en ontwikkeling, 

tegenvallende resultaten en gebrek aan transparantie flinterdun te worden. Juist nu de overheid bur-

gerparticipatie steeds meer wil stimuleren is het van groot belang om alles in het werk te zetten om 

te voorkomen dat bestaande vrijwilligers gefrustreerd afhaken en het vertrouwen in het beleid en de 

uitvoering daarvan verliezen.  

 

De collectieven hebben zelf aangegeven dat zij de verdere ontwikkeling van het agrarisch natuurbe-

heer en het behouden van de weidevogels als een belangrijk doel zien. Zij hebben echter ook aange-

geven dit niet te hebben onderkend als de opgave die door het Rijk en Provincie aan de nieuw opge-

richte agrarische collectieven is gesteld. Zij hebben zich alleen gericht op het in de gebiedsaanvragen 

opgenomen beheer.  De collectieven hebben aangegeven veel te veel tijd en energie nodig gehad te 

hebben voor de organisatie, uitvoering, administratie en controles van het afgesproken beheer. Ad-

viezen die vanuit het maatschappelijk veld in 2015 bij de concept gebiedsaanvragen waren meegege-

ven voor verdere ontwikkeling van het beheer en ambities die door de collectieven zelf waren ver-

woord in de gebiedsaanvragen konden niet worden opgepakt. Dit terwijl dit wel de afspraak was die 

is gemaakt tussen provincie, collectieven en het betrokken maatschappelijk veld bij de goedkeuring 

van de gebiedsaanvragen. 
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Verbeterpunten voor de uitvoering van het ANLb 

Op basis van de hierboven beschreven evaluatie constateren wij dat de uitvoering van het nieuwe 

stelsel ANLb op een aantal punten verbetering oplevert ten opzichte van de oude situatie, maar ver-

reweg onvoldoende is om tot een effectieve bescherming van de populaties weidevogels te komen.  

 

Uit de evaluatie blijkt om te beginnen dat de uitvoering van het huidige stelsel ANLb op een aantal 

punten nog niet goed loopt en hier verbeteringen in nodig zijn. Dit betreft de volgende punten: 

 De afspraken tussen provincie, collectieven en maatschappelijke organisaties over ambities 

t.a.v. de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer en over de inbreng vanuit het 

maatschappelijk veld bij die ontwikkeling dienen een plek te krijgen in de opgave van de 

collectieven. Deze opgave reikt nu niet verder dan de gebiedsaanvragen en wordt in de 

uitvoering van het beheer en de evaluatie van het beheer niet goed opgepakt. Verdere 

ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer stagneert. 

 

 Om lerend beheren een kans van slagen te geven is transparantie over de uitvoering van het 

beheer, de aanpak en resultaten richting maatschappelijke organisaties en vrijwilligers 

noodzakelijk. De samenwerking tussen collectieven, vrijwilligers en maatschappelijke 

organisaties zal aanzienlijk beter moeten om tot de benodigde kennisuitwisseling te komen. 

 

 Een koppeling tussen het ANLb en het waterbeheer en een betere koppeling van ANLb en het 

natuurbeheer in weidevogelreservaten zijn nodig om tot betere resultaten te komen.  

Daarnaast komt uit de evaluatie naar voren dat het uitgevoerde beheer niet oplevert dat er voldoen-

de jongen grootgebracht worden. Het ANLb speelt alleen in op beheer en niet op het optimaliseren 

van ecologische en landschappelijke condities om een geschikt leefgebied voor weidevogels te cre-

eren waarbinnen voldoende jongen op kunnen groeien. Daarvoor zijn een op ontwikkeling van dat 

leefgebied gerichte inrichting en ontwikkelingsbeheer nodig. Op dit aspect zal in het volgende hoofd-

stuk nader worden ingegaan. 

Een plus op de aanpak 
De evaluatie van het eerste jaar van het nieuwe agrarisch natuurbeheer laat zien dat er wel sprake is 

van een verbetering in de uitvoering van het beheer ten opzichte van het oude agrarisch 

natuurbeheer. Maar dit is nog volstrekt ontoereikend om de doelen voor weidevogels te halen, de 

inspanningen hebben niet het gewenste effect. Het landschap in het agrarisch gebied heeft als gevolg 

van intensivering van de landbouw te veel aan ecologische kwaliteit verloren om geschikt leefgebied 

te bieden voor weidevogels. Daarnaast is er te veel van het leefgebied verloren gegaan aan 

ruimtelijke ontwikkelingen. De weidevogels in de reservaten van terreinbeherende organisaties 

houden over het algemeen nog wel goed stand. Waar de vogels wel stand houden, ook op enkele 

plekken in het boerenland, is de ecologische kwaliteit van het leefgebied van de weidevogels goed op 

orde.  
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Herstel van het leefgebied, het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het biotoop van de 

weidevogels is noodzakelijk op grote schaal in het agrarisch gebied. Alleen in een goed geschikt 

leefgebied kan goed beheer het gewenste effect hebben en kunnen voldoende kuikens gezond 

opgroeien om voor voldoende aanwas van de populaties te zorgen.  

 

Doordat dit geschikte leefgebied op de meeste agrarisch gronden niet aanwezig is, zijn 

inrichtingsmaatregelen nodig ten behoeve van optimalisatie voor weidevogels. Het agrarisch 

natuurbeheer heeft echter alleen betrekking op beheermaatregelen en niet op de inrichting van 

gebieden. Een goede uitvoering van het agrarisch natuurbeheer zal bijvoorbeeld niet leiden tot het 

realiseren van open, vochtig kruidenrijk grasland op plekken waar dat nu nog ontbreekt. Het agrarisch 

natuurbeheer is als instrument dus ontoereikend om de doelen zoals die geformuleerd staan in het 

natuurbeheerplan te behalen. Beheer kan voor weidevogels alleen maar effectief zijn op gronden 

waar de condities voldoen aan de eisen die weidevogels aan hun leefgebied stellen. Voor een 

effectief agrarisch natuurbeheer is het dus nodig om ook maatregelen te treffen ten aanzien van de 

inrichting van gebieden en zo te zorgen voor verhoging van het grondwaterpeil, ontwikkeling van 

kruidenrijk grasland en een open landschap. Doordat daar nu niet in voorzien wordt, lijkt  de inzet 

van de middelen voor het agrarisch natuurbeheer en de inspanningen van de agrarische collectieven, 

boeren en weidevogelvrijwilligers sterk op dweilen met de kraan open. Er is meer nodig, een bredere 

aanpak, gericht op werkelijk herstel van het leefgebied van weidevogels.  

Vergroten van geschikt leefgebied 

In een recent artikel in de Levende Natuur stelt Vogelbescherming dat voor de Grutto een omvang 

van 40.000 paar in Nederland haalbaar is en dat daarvoor een oppervlakte van 200.000 ha aan kern-

gebieden nodig is met daarbinnen 60.000 ha aan optimaal geschikt kuikenland. In de huidige situatie 

is er voor het totale weidevogelbeheer (agrarisch natuurbeheer plus reservaten) voor slechts 17.000 

ha sprake van een redelijke tot goede habitatkwaliteit1. Er ligt dus een enorme, en gezien de snelle 

achteruitgang van de weidevogels, tevens urgente opgave. Voor Zuid-Holland is het daarom noodza-

kelijk dat er heldere en concrete doelen gesteld worden voor de populaties van alle belangrijke soor-

ten boerenlandvogels en voor de daarvoor benodigde oppervlakte aan geschikt leefgebied. Vervol-

gens is een aanpak nodig om te komen tot de extra inzet die nodig is bovenop het nieuwe agrarisch 

natuurbeheer, waarmee dat doel ook kan worden gehaald. 

 

Dit vraagt in de eerste plaats om een inzet die is gericht op het verbeteren en vergroten van de op-

pervlakte aan geschikt leefgebied. Voor de weidevogels zijn grotere aaneengesloten kerngebieden 

nodig waarbinnen minimaal 30% bestaat uit optimaal opgroeihabitat. Dat betekent dat een aanzien-

lijke oppervlakte aan vochtige, kruidenrijke, structuurrijke, gevarieerde graslanden ontwikkeld zal 

moeten worden. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in inrichtingsmaatregelen waarmee de juiste 

ecologische en landschappelijke omstandigheden gecreëerd worden. Vernatting en zorgen voor een 

open landschap zijn in zulke kerngebieden een voorwaarde voor succes. Het landschap zal beter ge-

schikt moeten worden gemaakt tot grote aaneengesloten oppervlaktes open grasland. En waardevol-

le weidevogelgebieden die momenteel in eigendom bij de provincie zijn, zouden hiervoor moeten 

worden ingezet, in plaats van deze te koop aan te bieden zoals nu nog steeds gebeurt.  

                                                 
1
 WUR, Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer, 2016.  
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Ook voor akkervogels en bollenvogels is een aanzienlijke uitbreiding nodig van het areaal aan bloem-

rijke, gevarieerde en brede akkerranden die geschikt zijn als opgroeihabitat. Daarbij zal ook het ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen moeten worden teruggedrongen. 

 

Ook in het beheer is een extra aanpak nodig. Nieuwe beheermaatregelen moeten worden gericht op 

de ontwikkeling van opgroeihabitat, in plaats van op alleen het beschermen van aanwezige broeden-

de vogels. Nieuwe beheerpakketten moeten gericht zijn op ontwikkeling van ecologische kwaliteit; 

kruidenrijkdom, structuur en variatie in de vegetatie, hoge grondwaterstanden,  bodemleven en in-

sectenrijkdom. Ontwikkeling van goed geschikt kruidenrijk grasland of akkerranden als opgroeihabitat 

is een langdurig proces. Afhankelijk van het gebied waar de ontwikkeling plaatsvindt is maatwerk 

nodig in maaibeheer, bemesting, beweiding en in het waterbeheer. Continuïteit in het beheer over 

vele jaren is daarbij noodzakelijk. Het beheer moet dus aansluiten op de inrichtingsmaatregelen die 

getroffen zijn om de condities van het leefgebied aan te laten sluiten bij de eisen van weidevogels.  

 

Gezien de omvang van de opgave, zijn de maatregelen die nodig zijn om tot stabiele en robuuste po-

pulaties weidevogels te komen niet gering. Het is daarom van belang om binnen de benodigde aan-

pak prioriteiten te stellen.  In de eerste plaats is het van belang om het beheer en het geld in te zet-

ten op plekken waar goede kansen bestaan voor ontwikkeling van nieuw opgroeihabitat of verbete-

ring van de kwaliteit daarvan. In ieder geval zijn dit gebieden rondom weidevogelreservaten, of pol-

ders waar nog oudere graslanden te vinden zijn en gunstige omstandigheden zoals een hogere 

grondwaterstand, een zekere kruidenrijkdom en variatie in het terrein. Ook grond in eigendom van de 

provincie kan hiervoor goed worden ingezet. Zet het beheer en het geld alleen daar in waar ook 

daadwerkelijk geprobeerd wordt door boeren, collectief en andere betrokken gebiedspartijen om die 

kansen te benutten om leefgebied te verbeteren en ontwikkelen en waar gezamenlijk met alle ge-

biedspartijen hieraan wordt gewerkt. 

Een verbeterde aanpak biedt weidevogels én agrariërs perspectief 

In een landschap dat wél goed geschikt is voor weidevogels zullen agrarische bedrijven in andere 

omstandigheden moeten werken. Dit kan alleen als een economisch gezonde bedrijfsvoering mogelijk 

is en een bedrijf toekomstperspectief heeft. Het vraagt om een veranderingen in de bedrijfsvoering 

en bedrijfscultuur, waardoor de zorg voor natuur op het bedrijf optimaal geïntegreerd kan worden in 

de bedrijfsvoering.  Dit betekent een omschakeling naar een ander bedrijfsmodel, productie van na-

tuurvriendelijke producten in combinatie met een nieuw verdienmodel. Om een verbetering en uit-

breiding van goed leefgebied voor weidevogels mogelijk te maken is een ontwikkeling van natuurin-

clusieve landbouw nodig in grotere aaneengesloten gebieden. Agrarische ondernemers hebben han-

delingsperspectief nodig om te kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Ook 

in het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen, methodes, verdienmodellen en vermarkting van 

natuurinclusieve producten zal moeten  worden geïnvesteerd. Omschakeling naar een meer na-

tuurinclusieve bedrijfsvoering zou ook een voorwaarde moeten zijn voor deelname aan agrarisch 

natuurbeheer omdat alleen dan sprake kan zijn van leefgebieden voor boerenlandvogels waarin de 

basiscondities op orde zijn en het agrarisch natuurbeheer dus effectief is. Daar behoort tegenover te 

staan dat boeren die deze omschakeling maken hierbij volop gefaciliteerd worden en zicht hebben op 

een langdurige vergoeding voor de publieke diensten die zij leveren.  
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Integrale aanpak 

Voor duurzame populaties van weidevogels in gebieden zijn grotere aaneengesloten oppervlaktes 

met geschikt leefgebied en het daarbij passende beheer nodig. Dat vraagt om een overkoepelende en 

integrale aanpak van zowel ontwikkeling als beheer op gebiedsniveau. Dit heeft zowel betrekking op 

het boerenland en agrarisch natuurbeheer, de inzet van vrijwilligers, reservaten van terreinbeherende 

organisaties als het waterbeheer (en o.a. het behalen van de KRW doelen), de aanpak van bodemda-

ling en ruimtelijke inrichting. Een goede samenwerking is niet alleen in het beheer maar vooral ook in 

de ontwikkeling van gebieden voor boerenlandvogels een voorwaarde voor succes. Vertrouwen, 

openheid, goede communicatie, delen van kennis en informatie en effectieve inzet van de vrijwil-

ligerscapaciteit zijn daarin belangrijke succesfactoren. Ook in een goede samenwerking zullen we 

meer moeten investeren. 

Kernpunten voor een verbeterde aanpak 

Samenvattend kan gesteld worden dat in aanvulling op het agrarisch natuurbeheer een integrale 

aanpak nodig is die zich richt op de ontwikkeling van nieuw leefgebied voor weidevogels omdat het 

agrarisch natuurbeheer hier niet in voorziet en daardoor onvoldoende effectief is. Zonder deze aan-

vullende aanpak sluit het beleid niet aan bij de doelen die gesteld zijn in het natuurbeheerplan en 

door de maatschappelijke organisaties onderschreven zijn in het Weidevogelmanifest.  

 

De aanwezigheid van geschikt leefgebied (basiscondities voor weide- en akkervogels op orde) of op 

zijn minst de vereiste inspanningen gericht op de ontwikkeling ervan dient een voorwaarde te zijn 

voor het geven van subsidie voor agrarisch natuurbeheer omdat alleen dan middelen effectief kun-

nen worden ingezet. Deze inrichting van het leefgebied vraagt om een andere agrarische bedrijfsvoe-

ring en biedt daarmee perspectief voor een overstap op natuurinclusieve landbouw. Wanneer dit 

gerealiseerd wordt, vraagt dit ook om andere beheerpakketten en een andere samenspel tussen de 

betrokken partijen en het integreren van beleidsterreinen (met name het waterbeheer). Deze transi-

tie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar om deze stip op de horizon te bereiken is het 

spoedig ontwikkelen van een goede aanpak, inclusief concrete doelen en bijbehorende middelen, van 

groot belang. Er is geen tijd om te wachten tot de huidige contracten ANLb zijn afgelopen. Nog jaren-

lang geld uitgeven aan maatregelen waarvan bekend is dat deze niet effectief kunnen zijn is niet meer 

uit te leggen en ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor iedere vorm van agrarisch natuurbe-

heer.  
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Provincie is aan zet 
We roepen de provincie op om de hierboven beschreven plus op de aanpak in een nieuw plan uit 

werken en uit te voeren in de komende jaren en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te 

stellen. In de toezegging aan Provinciale Staten over de bereidheid om tot een actieprogramma Wei-

devogels te komen en de reserveringen van middelen hiervoor, zien wij een positief signaal dat de 

provincie open staat om met zo een aanpak aan de slag te gaan.  

 

De Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden, biedt provincies de moge-

lijkheid om bij verordening een programma vast te stellen dat zich, mede met het oog op een even-

wichtige, duurzame economische ontwikkeling,  richt op “de staat van instandhouding van de van 

nature in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland voorko-

mende typen natuurlijke habitats of habitats van soorten te verbeteren”. Voor een goede toekomst 

voor de weidevogels in Zuid-Holland is een samenhangend pakket aan maatregelen voor de korte en 

langere termijn nodig. Een programma zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming biedt hiervoor 

een uitstekend instrument. Alleen met een dergelijk pakket aan maatregelen kan het doel voor de 

boerenlandvogels worden bereikt en wordt voldaan aan de internationale verplichtingen. De Natuur 

en Milieufederatie Zuid-Holland, de Vereniging Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en 

het IVN zijn graag bereid om mee te denken in de uitwerking van deze aanpak en om mee te werken 

aan de uitvoering ervan, in samenwerking met alle andere betrokken partijen in de provincie. Alleen 

dan kunnen de negatieve trends van de weide- en akkervogels in Zuid-Holland worden doorbroken. 

Ook geeft deze aanpak toekomstperspectief aan de betrokken agrariërs. 

 

  


