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Weidevogelbeheer en participatie draaien uit op fiasco door lakse houding provincie 
 
TOELICHTING 
In deze notitie lichten we als natuurwerkgroepen onze brief over de huidige praktijk van het 
ANLb toe. 
 

1.De provincie weet hoe je effectief weidevogelbeheer uitvoert 
 
Lessen uit meer dan 30 jaar ineffectief beleid 
Wetenschappers en weidevogelbeschermers geven al sinds de jaren negentig aan dat het 
weidevogelbeheer faalt. In verband met de bezuinigingen en voorgenomen decentralisatie 
kwam de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur in 2013 met een advies. Voor landbouw 
en natuur adviseerde de raad: 
- het huidige beleid is niet effectief 
- gebieden met voldoende oppervlak concentreren rond natuurgebieden met 

weidevogeldoelen 
- concentreren in aaneengesloten gebieden met gunstige condities en met nog goede 

populaties van kwetsbare soorten 
- verbindingszones tussen natuurgebieden maken 
- kansrijke beheermaatregelen toepassen, ‘niet alleen maaibeheer, maar ook grondwater 

en mest’ 
- deelnamebereidheid onder agrariërs vergroten door minimale contractlengte te 

vergroten 
 
Voor het natuurbeleid in het algemeen adviseerde de Raad nog: 
- stuur op condities, niet op output (voor weidevogels staat er expliciet: sturen op 

waterpeil, vegetatiesamenstelling, nutrïenteninput belangrijker dan vogels tellen) 
- houdt aan als prioriteringsvolgorde: vergroten gebieden, verbeteren condities gebieden, 

vergroten doorlaatbaarheid tussen natuurgebieden, maken van robuuste 
verbindingszones 

 
De rijksoverheid (kabinet Rutte II) aanvaardde deze conclusies en besloot dat het roer om 
moest. Daarna werd het natuurbeleid overgeheveld van Rijk (EZ) naar provincies, maar dat 
verandert niets aan de feiten en de geldigheid van de conclusies. En EZ blijft in beleidsjargon  
‘systeemverantwoordelijk’ voor het weidevogelbeleid dus provincies en EZ zijn samen 
verantwoordelijk geworden voor een effectief weidevogelbeheer.  
 
Schat aan kennis over weidevogels en weidevogelbeheer 
Er zijn in de loop der jaren tientallen grondige studies verricht naar de eisen die weidevogels 
stellen, de effecten van beheer en de effectiviteit van het beleid. Gegevens van duizenden 
weidevogelnesten en honderden bedrijven zijn daar in verwerkt.  
De belangrijkste bevindingen zijn: 
- de intensivering van de landbouw is de belangrijkste oorzaak van afname van 

weidevogels 
- tot 2000 was het verlies van legsels door mest uitrijden, maaien de belangrijkste oorzaak 

van daling weidevogels, daarna werd verlies van de kuikens door intensief maaien net 
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zo’n belangrijke verliesoorzaak. Deze verliesoorzaak neemt toe in belang door toename 
in snelheid en grootte van maaimachines. 

- nestbescherming is niet voldoende, zonder goede kuikenoverleving levert 
nestbescherming onvoldoend reproductie voor instandhouding populatie 

- elk nestbezoek veroorzaakt op zich zelf 15% toename van het predatierisico 
- predatierisico is toegenomen afgelopen decennia, door  

o toename predatoren, maar ook door  
o afname weidevogels en daardoor minder effectieve verjaging van predatoren 
o en door betere zichtbaarheid van nesten en jongen door intensivering van 

maaien, zowel in de nacht als overdag,   
- wat zichtbaar is als predatie, is in werkelijkheid grotendeels een effect van intensivering 

van de bedrijfsvoering  
- nestverliezen zijn telkens toegenomen door vervroeging maaitijden en frequenter 

maaien door zachter klimaat, peilverlaging, toenemende grasproductie en intensievere 
voorjaarwerkzaamheden als mesten en rollen 

- uitstel van maaien leidt niet per definitie tot goed kuikenland, in veel gevallen wordt het 
gras te lang en te dicht, door het hoge nutriëntenniveau in de grond, zelfs bij de 2e 
maaibeurt is het gras binnen 5 weken te lang  

- een hoog waterpeil is de belangrijkste sturende factor voor effectief weidevogel-
beheer: het maakt voedsel toegankelijk, dwingt tot later en minder frequent maaien, 
vertraagt vegetatiegroei, zorgt voor (variatie in) structuur en voor kruidenrijkdom  

- optimaal is ca 25 cm in veengebied, slootpeil mag in mei/juni niet verder uitzakken dan 
45-60 cm. Voor een stabiele gruttopopulatie is in veengebieden een grondwaterpeil van 
max. 35 cm onder het maaiveld nodig.  

- deels los daarvan zijn mestgift (hoeveelheid en soort) en maaiwijze sturend 
- er is afwisseling in beheer/grasland nodig binnen het leefgebied om geschikt biotoop te 

hebben voor verschillende soorten en voor soorten in verschillende levensstadia. 
- Weidevogelgebied dient aaneengesloten te zijn om die afwisseling en voldoende 

aantallen weidevogels (meer vogels leidt tot minder predatie) te kunnen realiseren en 
randeffecten te beperken. 

 
De provincie heeft deze kennis in het provinciaal Natuurbeheerplan opgeschreven 
De provincie verwerkte deze kennis in zijn Natuurbeheerplan 2015 dat het referentiekader is 
geweest voor de gebiedsplannen ANLb:  
Uit de Vogelbalans 2008 van SOVON Vogelonderzoek Nederland, blijkt dat één op de twee vogelsoorten van de 
Rode lijst in aantal afneemt. De stand van vogels van het agrarisch gebied neemt landelijk vrijwel jaarlijks af. De 
maatregelen in het kader van het agrarisch natuurbeheer blijken doorgaans te versnipperd over veel gebieden 
te worden uitgevoerd. Na zomertaling, kemphaan en watersnip, belanden nu ook de grutto en veldleeuwerik in 
de gevarenzone. Het aantal grutto’s halveerde sinds 1990. Scholekster en veldleeuwerik gingen zelfs met twee 
derde in aantal achteruit. Uit onderzoek blijkt dat alleen nestbescherming en uitstel van maaien niet voldoende 
zijn. Ook andere randvoorwaarden moeten in orde zijn, zoals grondwaterpeil, vegetatiesamenstelling en 
voedselbeschikbaarheid. Deze landelijke situatie geldt ook voor Zuid-Holland. Daarom wil de provincie Zuid-
Holland zich in blijven zetten voor een verbetering van de effectiviteit van het weidevogelbeheer, waarbij de 
focus zal liggen op kerngebieden en goede aaneensluiting van maatregelen in mozaïekbeheer. Dit betekent dat 
subsidie voor weidevogelbeheer alleen wordt verstrekt in weidevogelrijke gebieden en als aan bepaalde 
beheervoorwaarden wordt voldaan. 
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Er zijn genoeg voorbeelden van succesvol weidevogelbeheer op bedrijven 
Alle terreinbeheerders laten zien dat ze prima weidevogelbeheer kunnen uitvoeren. Ook 
individuele boeren laten vaak spectaculaire resultaten zien. Voorbeelden zijn polder de 
Ronde Hoep en Terschelling. Andere voorbeelden staan op de VBN-site Red de Rijke Weide. 
Een hoog waterpeil in deelgebieden maakt onderdeel uit van de aanpak in deze gebieden.  
Dus we weten hoe het moet, en door al het onderzoek weten we ook waarom het daar goed 
gaat.  
 
Het gaat mis, waar we de weidevogels proberen in te passen in de condities van agrarische 
bedrijfsvoering en het sturen op condities voor weidevogels (peil, mest, maaien) te veel 
loslaten. Dan wordt het opeens heel ingewikkeld. Daar heeft de provincie nu voor gekozen, 
het advies van de RLI in de wind slaand en minstens 30 jaar wanbeleid continuerend.  
  
Bronnen 
 Onbeperkt houdbaar. Naar een robuust natuurbeleid. Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur. (2013).  
 Ecologie van weidevogels_Kennisbundeling voor bescherming en beheer_Altenburg en 

Wymenga (2014) 
 Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2015 (2014) 
 Op weg naar een natuurinclusieve landbouw. WUR (2015). 
 Gebiedsgerichteanalyse historische datasets. Gebiedsgerichte analyses op 

landschapsschaal. Van ’t Veer et al. Landschap Noord-Holland, CML, Sovon, RU 
Groningen (2007) 

 Ronde Hoep, oa: http://www.anvdeamstel.nl/05dc409bc00f5b31d/index.html 
 Terschelling, oa: http://polderprachtterschelling.nl/waterpeil-verhoogd/ 
 

2. Effectief beleid en beheer is een juridische verplichting 
 
Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn vereist dat de overheid herstel of behoud van weidevogels waarborgt. Het 
Departement voor Internationaal en Europees Publiekrecht van de Universiteit Tilburg heeft 
dat recent in opdracht van Vogelbescherming nog eens uitgezocht. Het departement is het 
beste of het nummer twee kenniscentrum voor europees natuur- en milieurecht in 
Nederland. De Vogelrichtlijn verplicht een land populaties van alle vogelsoorten in stand te 
houden. Dat betekent dat Nederland ook voor de weidevogels verplicht is om:  
- populaties op peil te houden of te herstellen (artikel 2 VRL),  
- maatregelen te nemen voor voldoende gevarieerdheid en omvang van leefgebied (art. 3)  
- en doden of verstoren te voorkomen (art. 5). 
Nederland overtreedt deze alle drie artikelen met de voeten. Reden waarom VBN nu een 
rechtszaak tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Waarom niet tegen de 
provincies? Omdat het Rijk (min. EZ) ondertekenaar is van de Vogelrichtlijn en 
‘systeemverantwoordelijk’ is voor het natuurbeleid. 
 
Nieuwe Natuurbeschermingswet 
Essenties van de nieuwe wet zijn vereenvoudiging en betere aansluiting bij internationale 
afspraken: de ‘nationale koppen’ van natuurbeschermingsrecht vervallen. Voor 
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gebiedsbescherming voor vogels betekent de nieuwe NB-wet juist een aanscherping. Alle 
vogelsoorten vallen namelijk onder de Vogelrichtlijn, dus de internationale 
rechtsbescherming valt samen met de nationale. De nieuwe NB-wet stelt het volgende:  
- Actieve soortenbescherming (art. 1.12): verplichting voor provincies om staat van 

instandhouding van soorten te verbeteren. Dat is nieuw, het stond wel in de 
Vogelrichtlijn, maar Nederland had dat (ten onrechte) niet nationaal vertaald. Nu wel. 

- Ook nieuw: provincies moeten noodzakelijke maatregelen treffen voor: bescherming, 
instandhouding of herstel biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor 
alle in het wild levende vogelsoorten. 

- Ook nieuw: behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van bedreigde 
of speciaal gevaar lopende inheemse dier- en plantensoorten (op rode lijsten). 

- Soortenbescherming onder nieuwe NB-wet: onder opzettelijk verstoren (verboden) 
wordt ook voorwaardelijk opzettelijk verstaan. Daarmee wordt bedoeld: de verstoring is 
geen opzet, maar is wel zeker en voorspelbaar. Dat mag niet. Dus vernielen van nesten 
van weidevogels en doden van de pullen door maaien mag niet.  

 
Bronnen 
- Weidevogels en de Europese en internationale verplichtingen van Nederland: een 

juridische analyse. Universiteit van Tilburg (2016) 
- De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht. Powerpointpresentatie op site van 

Vogelbescherming Nederland (2016) 
 

3. Uitvoering van het ANLb: afspraken en de praktijk 
 
Afspraak: gebiedsplannen moeten voldoen aan eisen uit Natuurbeheerplan (NBP) 
De provincie heeft de kennis over effectief agrarisch natuurbeheer opgeschreven in het 
Natuurbeheerplan 2015 en omgezet in eisen waaraan de beheerplannen van de collectieven 
moeten voldoen. De afspraak was dat de provincie de gebiedsplannen toetste aan de eisen 
uit het Natuurbeheerplan. Die eisen staan uitgebreid beschreven. Een voorbeeld: 
“Een collectief beheerplan geeft de gebieden aan waarbinnen weidevogelbescherming in mozaïek-beheer 
plaatsvindt.” Voor die delen gelden instapeisen. “Een mozaïekbeheer is minimaal gericht op een instapeis van 50 
broedparen per 100 ha. Andere keuzemogelijkheden zijn 75 of 100 broedparen per ha. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebiedscoördinator om aan te tonen dat de gekozen instapeis van het aantal 
broedparen overeenkomt met het aantal dat daadwerkelijk aanwezig is.” 

 
De provincie heeft in een informatieve bijeenkomst WUR-onderzoek Dick Melman uit laten 
leggen welke zaken nodig waren om tenminste een overlevingskans te bieden aan een klein 
maar duurzaam deel van de weidevogelpopulatie in Zuid-Holland, namelijk kerngebieden 
met voldoende grote mozaïeken van kansrijk beheer. Er zat zelfs een voorstel in voor 
omgrenzing van die kerngebieden. Die aanbevelingen werden meteen aangevochten door 
een aantal collectieven:  men wilde geen kerngebieden met hoog peil, maar versnipperd 
contracten kunnen inzetten. 
De provincie en de maatschappelijke organisaties mochten verwachten dat de collectieven 
toch wel rekening zouden houden met die eisen, omdat ze ook in het Natuurbeheerplan  
waren vastgelegd. 
 
Daarnaast staan er eisen in het NBP over de belangrijke sturende condities in de 
gebiedsplannen, maar deze heeft de provincie alleen kwalitatief beschreven. Daardoor is 
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moeilijk te toetsen of de plannen daar aan voldoen, en blijft onduidelijk blijft of met dit plan 
het doel van het ANLb wordt bereikt.  Voorbeelden: voldoende opgroeihabitat, opzetten van 
waterpeil, meer kuikens groot, grotere inzet vrijwilligers. Geen concrete getallen, geen 
directe sturing.  
 
In het Natuurbeheerplan 2016 zijn de eisen in het algemeen een stuk minder specifiek en 
minder toetsbaar geworden.  
 
Advies maatschappelijke organisaties: gebiedsplannen zwaar onder de maat 
De maatschappelijke organisaties hebben tal van gebreken van de ingediende 
gebiedsplannen aangegeven. In zijn reactie (brief van oktober 2015 aan de maatschappelijke 
organisaties) noemt de provincie alleen het gebrek aan kuikenland. Maar er is veel meer: 
instapdichtheden worden niet gehaald, gebieden met mozaïekbeheer worden niet goed 
aangegeven, kuikenland wordt los van de hectares inhoudelijk niet goed ingevuld, er is 
onvoldoende onderbouwing dat de streefcijfers voor weidevogels worden gehaald, etc.  
 
Het ontbreken van voldoende en goed kuikenland is zo’n beetje de belangrijkste bottleneck 
naar een succesvol weidevogelbeheer, staat prominent in het Natuurbeheerplan. Juist 
hierop blijven de plannen in gebreke. Kuikenland mag ondertussen anders worden ingevuld 
dan volgens de criteria uit het Natuurbeheerplan (kruidenrijk, structuurrijk grasland). Nu telt 
ook ongemaaid Engels raaigras van 30 cm hoog mee, of smalle randen langs een sloot, met 
vrijwel geen waarde voor opgroeiende kuikens. 
 
Toetsing van de gebiedsplannen door de provincie zelf 
Het is volstrekt onduidelijk hoe de provincie de gebiedsplannen zelf heeft getoetst. Er is geen 
lijst met een ‘score’ van de plannen. In de nota van beantwoording bij het ontwerp 
natuurbeheerplan 2016 stelt de provincie dat de provincie een commissie van externe 
deskundigen zal benoemen om de gebiedsplannen inhoudelijk te toetsen. Er is daartoe wel 
een aanzet geweest, maar deze onafhankelijke toetsing heeft niet plaatsgevonden.  
 
De NMZH heeft de maatschappelijke organisaties na ontvangst van de oktoberbrief gevraagd 
of ze het een goede weergave vinden van hun bezwaren. De provincie heeft toegezegd 
daarop te zullen reageren. Dat is niet gebeurd.  
 
In dezelfde oktoberbrief stelde de provincie dat de maatschappelijke organisaties hun 
kritiekpunten zelf maar moesten bespreken met de collectieven.   
 
De provincie keurde de plannen allemaal goed. 
  
Evaluatiegesprekken van provincie met collectieven: niet volgens afspraak 
Er moeten volgens afspraak jaarlijks evaluatiegesprekken plaatsvinden tussen provincie en 
collectieven. Onderwerpen zijn het ecologisch resultaat en samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken vonden in december 2016 voor het eerst 
plaats. De provincie heeft de maatschappelijke organisaties niet gevraagd om hun evaluatie, 
zoals ze wel deed bij de Gebiedsaanvragen. De provincie heeft wel de collectieven gevraagd 
om de maatschappelijke organisaties om een reactie te vragen. Ook dat is niet overal 
gebeurd. In zijn nota van beantwoording bij het ontwerp natuurbeheerplan 2016 stelt de 
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provincie dat in het protocol voor de administratie door gebiedscollectieven het behaalde 
resultaat een onderdeel is. De provincie Zuid-Holland onderschrijft dus het belang om die 
administratie van het resultaat door de collectieven in de jaarlijkse evaluatie te bespreken, 
met de maatschappelijke organisaties. Maar dat is niet gebeurd. 
Resultaat slecht, geen transparantie 
Samenvattend, betrokkenen van de maatschappelijke organisaties bij het proces geven aan: 
- de meeste gebiedsplannen voldoen bij lange na niet aan de eisen uit het NBP; 
- er heeft niet of nauwelijks inhoudelijke toetsing door de provincie plaatsgevonden, en 

geen onafhankelijke toetsing; 
- de commentaren van de maatschappelijke organisaties zijn niet overgenomen door de 

provincie, en maar zeer, zeer gedeeltelijk in een formele antwoordbrief (oktober 2015) 
opgenomen. 

- de provincie heeft vrijwel niets met die commentaren gedaan behalve doorgeven aan de 
collectieven ‘doe er je voordeel mee’ en opdracht gegeven aan de maatschappelijke 
organisaties: bespreek het met de collectieven. 

- evaluatiegesprekken vonden alleen plaats met de collectieven, niet met de 
maatschappelijke organisaties. 

 
Er is geen vergelijkend en kwantitatief totaaloverzicht van de kwaliteit van de 
gebiedsplannen, de toetsing aan het Natuurbeheerplan, verwerking van de commentaren va 
de maatschappelijke organisaties,  resultaten van het eerste jaar, van de evaluatie door de 
collectieven en van de evaluatie door de maatschappelijke organisaties.  
 
Hoe de provincie het ANLB en zijn beleid wil evalueren en effectief wil komen tot 
verbetering is ons een raadsel. 
 
Regie en vertrouwen  
De oktoberbrief van de provincie was onthullend en onthutsend: bij bijna alle kritische 
opmerkingen over de plannen geeft de provincie als reactie dat de maatschappelijke 
groepen dat maar met de collectieven moeten bespreken. Daardoor nam de provincie geen 
enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het eigen Natuurbeheerplan. Het is 
daardoor volstrekt onduidelijk waar de doorzettingskracht vandaan moet komen die nodig is 
om goede plannen te krijgen.  
 
De provincie zegt herhaaldelijk dat ze regie voert, maar de provincie voert geen enkele regie. 
De provincie roept de maatschappelijke organisaties en collectieven op tot vertrouwen. Zelf 
schendt ze echter de basisvoorwaarden voor vertrouwen: afspraken nakomen, degelijk 
toetsen van plannen, transparantie en overleg met maatschappelijke groepen. 
 
We hebben een jaar gekeken of er verbetering zou komen in het optreden van de provincie. 
Dat blijkt niet het geval. 
 
Bronnen 
o Brief van provincie Zuid-Holland aan NMZH, 16 oktober 2015, over de Adviezen van de 

maatschappelijke partijen op de gebiedsaanvragen. 
o Mailwisselingen van NMZH en maatschappelijke organisaties 
o Mededelingen van betrokkenen uit de natuurwerkgroepen 
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4. Onuitvoerbare regels en irritante controles voor de collectieven 
De collectieven als geheel hebben zwaar ondergepresteerd. Daarbij moet worden 
aangetekend dat sommige collectieven veel meer hun best hebben gedaan in de geest van 
het doen van het ANLb dan anderen. En dat de gebiedscoördinatoren te maken hebben met 
veel weerstand onder de boeren. Dat is ook het geval in de Krimpenerwaard waar de NVWK 
heel blij is met de inzet van de gebiedscoördinator en vaak naar verwezen wordt als ‘goed 
voorbeeld’. Het mag een voorbeeld zijn, maar ook daar gebeurt veel te weinig, met name is 
er gebrek aan goed kuikenland.  
 
Een groot probleem, ook voor een goed meewerkend collectief, is de opzet van het ANLb. Er 
waren tal van kinderziektes, en een aantal is nog altijd niet opgelost. Dat heeft het verzet 
van boeren tegen het ANLb nog aangewakkerd. Een bloemlezing. 
1. Fouten in de software. En bij nieuwe software komt geen handleiding, of veel te laat. 
Regelmatig is het meldingsysteem ineens uit de lucht. Dan moet de gebiedscoördinator alles 
maar op een excelsheet invullen. 
2. Moeizaam intekenen van kruidenrijke randen. Het is wat verbeterd maar nog steeds 
tijdrovend. 
3. Boeren krijgen soms wel vijf controles van de RVO, mensen die geen inhoudelijke kennis 
hebben, alleen toetsen op de regels, niet of die regel nog effect sorteert. Als op een 
uitgesteld maaien perceel het gras kniehoog staat en daardoor waardeloos is voor de 
weidevogels, mag er toch niet worden gemaaid. En dan moet de boer ook nog elke keer 
formulieren invullen. Slecht voor boer en weidevogels. Dat zet kwaad bloed en goedwillende 
boeren haken af.  
4. Last-minute contracten die de verlangde flexibiliteit mogelijk maken moesten twee weken 
van te voren worden aangemeld, dat is nu vijf dagen geworden, nog steeds niet optimaal. 
5. Nog steeds kunnen collectieven geen uitbetalingen doen, omdat het systeem 
uitbetalingen niet werkt.  
6. De beoordelingen van vorig jaar door RVO blijven ook uit. Voor de boeren is dat geen 
opsteker.  
7. Als een boer ruige mest wil uitrijden, moet hij dat van tevoren melden. Dat werkt niet 
goed in de praktijk van een boerenbedrijf. 
8. Als een boer zich bedenkt en plas-dras wil realiseren kort na de sluitingsdatum, dan is dat 
niet mogelijk. Als een boer zich daar ook in de jaren erop aan committeert, zou daar 
coulanter mee moeten worden omgegaan. 
 
De aanwezigheid van kruidenrijk grasland is van cruciale betekenis voor opgroeiende 
weidevogelkuikens. Een van de grootste problemen is dat het uitgestelde maaien niet tot 
goed kuikenland leidt omdat de grond veel te rijk aan voedingsstoffen is door intensief 
bemesten. Het gras wordt veel te hoog. Het toewerken naar een minder voedselrijke 
toestand duurt jaren, succes is zeker niet gegarandeerd en is nu ook niet goed mogelijk in de 
ANLb regeling. Tegelijk worden BBL gronden die geen deel uitmaken van NNN-gebied of die 
deel uitmaken van NNN-gebied dat uit de begrenzing is gehaald en die nog wel kruidenrijk 
zijn, door de provincie aan de hoogstbiedende agrariër verkocht. Die er gelijk zijn mest op 
uitrijdt, waardoor de laatste waardevolle percelen voor weidevogels verdwijnen.  
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5. Huidige praktijk van ANLb: een onwerkbaar compromis  
 
De huidige toepassing van het ANLb bestaat er uit dat geprobeerd wordt weidevogels in te 
passen in een nog steeds intensief boerenbedrijf. De intensieve landbewerking maakt 
nestbescherming nodig. Vervolgens gaan de kuikens zonder uitgesteld maaien dood omdat 
ze worden doodgemaaid of een makkelijke prooi zijn voor predatoren op de kale percelen. 
En met uitgesteld maaien gaan ze dood omdat ze in het lange gras geen voedsel kunnen 
zoeken en omdat er nauwelijks voedsel is door de eenzijdige soortensamenstelling van het 
gras.  
Omdat het oude beleid veel geld kostte maar niets opleverde voor de weidevogels zijn er nu 
zeer intensieve controles en strenge regels op het boerenbedrijf. De nestbescherming en het 
adviseren over het inpassen van de weidevogels in de bedrijfsvoering vergen de inzet van 
heel veel vrijwilligers. Die worden ook nog eens geacht veel kennis te hebben van het 
boerenbedrijf. Ze moeten ook nog vogels tellen omdat het allerminst zeker is dat de 
beheermaatregelen effectief zijn in zo’n intensieve bedrijfsvoering. Boeren irriteren zich aan 
de vele controles en de starheid van de regels.  
De uitvoeringskosten zijn hoog omdat er veel inzet nodig is voor controles, administratie, 
werving en opleiding van vrijwilligers, heel veel overleg omdat het ANLb niet goed werkt, 
etc.  
Het geld dat daar voor nodig is komt dus niet beschikbaar voor vergoedingen aan boeren 
voor het uitvoeren van effectief beheer. 
 
De uitvoering draagt dus alle tekenen van een onwerkbaar compromis, dat nauwelijks 
effectief is en heel veel geld en vrijwilligersinzet kost. 
 

6. Betere uitvoering van het ANLb 
Wij eisen dat het ANLb effectief wordt gemaakt door de gebiedsplannen alsnog te gaan laten 
voldoen aan de eisen uit het Natuurbeheerplan, dat de deelnemende boeren daar een 
voldoende vergoeding voor krijgen en dat boeren die er niet aan voldoen (bijvoorbeeld 
boeren met alleen nestbescherming) geen vergoeding meer krijgen. Uit het NBP zijn de 
volgende criteria af te leiden. 
 Omvang beheergebied minimaal 100 ha  
 Minimum aanvangsdichtheid broedparen (criterium voor begrenzing) binnen die 100 ha 
 Minimum hoeveelheid ha mozaïekbeheer.  
 Aanduiding van ligging van mozaïekbeheer. Met als eis dat het aaneengesloten moet zijn, 

dus niet versnipperd.   
 Instapeis van 50, 75, 100 paren/ha voor de gedeelten met mozaïekbeheer 
 Aangeven van de eerste en de tweede maaidatum van het kuikenveld (resp. 

inschaardatum). 
 Voldoende kuikenland, volgens de oorspronkelijke definities, niet de afgezwakte versie.  
 Kwaliteit van de onderbouwing door het collectief dat de spreiding van het kuikenland 

voldoet aan wat nodig is. 
 Kwaliteit van de onderbouwing van de kwaliteit van het beheer van kuikenland, inclusief 

wat daar precies onder wordt verstaan. 
 Kwaliteit van de onderbouwing van de ambitie over het te bereiken aantal broedparen 
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 Aantal ha met drooglegging 60, 50, 40, 30 cm. Immers, het waterpeil is DE stuurknop.  
 Stippenkaarten overleggen van nesten binnen de mozaïeken.   
 

7. Effectieve alternatieven voor ANLb vereisen dat ANLb ook effectief is 
Op gronden die in bezit zijn van de overheid en die een natuurdoelstelling hebben kan de 
overheid het realiseren van sturende condities afdwingen: hoog waterpeil, beperkte 
(ruige)mestgift en optimaal mozaïekbeheer in aaneengesloten gebieden. Allemaal zaken die 
moeilijk realiseerbaar zijn met het huidige ANLb stelsel. Realiseren van die condities maakt 
intensieve controles van de RVO, administratie, overleggen en grote inzet van vrijwilligers 
overbodig. Het gebied kan in eigendom worden gegeven aan terreinbeheerders waarbij het 
beheer kan uitgevoerd worden door agrariërs, maar de natuurdoelstelling blijft leidend. De 
landbouw volgt de natuur in plaats van andersom. Dit model wordt bijvoorbeeld met succes 
toegepast in de veenpolder de Ronde Hoep in Noord-Holland.  
De weidevogeldichtheden in dit soort gebieden zijn gemiddeld zeer veel hoger dan in 
gebieden met agrarisch natuurbeheer. 
Het is dus beslist te overwegen om een deel van de reductie van de omvang van de EHS 
terug te draaien. We gooien nu geld weg in het huidige ANLb, hebben zeer veel moeite om 
goed kuikenland te realiseren, de sleutelfactor voor een succesvol weidevogelbeheer. En we 
verkopen goed kuikenland in de voormalige EHS, percelen die na één keer bemesten met 
drijfmest voor een lange reeks van jaren ongeschikt worden als kuikenland. 
 
Het lijkt volgens de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk om de collectieven te dwingen 
het waterpeil te verhogen, ook niet bij voldoende vergoeding om de opbrengstderving op te 
vangen. We verkeren dus in een spagaat: we weten wat werkt maar mogen het niet 
inzetten, in plaats daarvan zijn we aan het pappen en nathouden.  
 
Maar wetten en regels kun je veranderen. Nederland kan afspreken dat agrariërs 
natuurinclusief moeten telen en dat waterpeilen in bodemdalingsgebieden omhoog moeten. 
De productiederving voor de agrariër kan gecompenseerd worden uit geld dat wordt 
bespaard op kosten van vervanging van riolering, bestrating, funderingen, verbetering van 
de waterkwaliteit (nutriëntenoverschot) en terugdringing van de CO2-uitstoot. Een kwestie 
van kiezen.  
De vraag is ook of de opbrengstderving moet worden gecompenseerd met subsidies. Het 
alternatief is verhoging van de melkprijs, zoals voorgesteld door prof. Berendse. Die 
doorberekening vindt in andere bedrijfssectoren ook plaats, dus waarom niet in de 
landbouw.  
 
Kortom, er zijn alternatieven voor het huidige agrarisch natuurbeheer die goed werken. Als 
je dan toch kiest voor agrarisch natuurbeheer zoals de provincie doet, moet je het wel goed 
doen. De huidige halfhartige uitvoering komt neer op dweilen met de kraan open. 
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Bronnen 
- Wilde Apen (2016). Frank Berendse 
- Er zijn diverse vergelijkingen gemaakt tussen weidevogeldichtheden en reproductief 

succes tussen agrarische natuurbeheer en weidevogelbeheer in reservaten. Van der 
Weijden (KNNV Gouda) en Jacques Verhagen van Vogel- en Natuurwacht Alblasserwaard 
hebben het voor groot aantal gebieden in Zuid-Holland op een rij gezet. De notities zijn 
vrij beschikbaar.   

o Bijlage 1 bij_Is er toekomst voor weidevogels_resultaten coll. agr. Natuurbeheer 
o Bijlage 2 bij_Is er toekomst voor weidevogels_resultaten reservaten 

- http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-agrarisch-
natuurbeheer.htm 


