
             

 

 

Een effectieve verbeteraanpak voor de boerenlandvogels in Zuid-Holland 

 

In de ‘Voortgangsrapportage Agrarisch 

Natuurbeheer 2016’ van de provincie wordt 

een provinciaal verbeterplan voor de 

weidevogels aangekondigd. Een verbeterplan 

in Zuid-Holland is hard nodig. Het huidige 

stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(ANLb) is onvoldoende effectief om tot 

duurzame populaties weidevogels te kunnen 

komen.  

Om de achteruitgang van soorten die onlosmakelijk verbonden zijn met het agrarische 

gebied te kunnen stoppen, zal een vergroting van het areaal optimaal geschikt leefgebied 

nodig zijn. Dit betreft kruidenrijk grasland waarbij twee randvoorwaarden van cruciaal 

belang zijn: hoge grondwaterstand en geen of beperkte mestgift. Alleen zulk grasland vormt 

het opgroeihabitat dat jonge vogels voldoende veiligheid en voedsel biedt om te kunnen 

overleven. Voor duurzame en robuuste populaties moeten grotere aaneengesloten gebieden 

met zulk biotoop worden gerealiseerd. Wanneer niet aan deze twee randvoorwaarden 

wordt voldaan in een substantieel areaal, dan blijft het –ondanks alle maatregelen ten 

behoeve van weidevogels - dweilen met de kraan open.  

Inzet van de 3,5 mln euro die de provincie 

beschikbaar heeft voor een verbeterplan 

voor de weidevogels, zal zeer effectief zijn 

wanneer hieraan de randvoorwaarden met 

betrekking tot een hoog waterpeil en geen 

mest worden verbonden. Iedereen die zich 

aan die randvoorwaarden conformeert 

(individuele boeren, collectieven, 

natuurorganisaties, vrijwilligers etc.), kan in 

aanmerking komen voor financiële 

ondersteuning vanuit deze extra middelen.  

Bovendien kunnen hierbij verbindingen gezocht worden met andere 

stimuleringsmaatregelen van de provincie ten behoeve van de transitie naar een 

natuurinclusieve landbouw. Zo worden meerdere doelen gediend en is de effectiviteit 

groter. 



 

We dragen daarom 3 punten aan die wat ons betreft in ieder geval meegenomen moeten 

worden in een effectief verbeterplan.  

1) Een hoog waterpeil en geen of beperkte (ruige) mestgift dienen harde 

randvoorwaarden te zijn. 

 

2) Kruidenrijk grasland is een kostbaar goed: wanneer bestaand kruidenrijk grasland 

wordt voorzien van drijfmest kost het tien jaar om dit weer terug te krijgen. Behoud 

en bescherming van alle nog overgebleven vochtige kruidenrijke graslanden is dus 

van groot belang. Hierbij adviseren wij u om nadrukkelijk ook te bestuderen welke 

mogelijkheden de provincie heeft om de gronden die in het bezit van de provincie 

zijn (BBL) in te zetten voor het vergroten van het areaal kruidenrijk grasland 

 

3) Om een breed draagvlak voor ANLb en aanvullende maatregelen ter bescherming en 

versterking van natuur in het agrarisch gebied te verkrijgen, is transparantie over 

behaalde resultaten van groot belang (kwalitatief én kwantitatief). Stel een 

onafhankelijke commissie van deskundigen in ter toetsing van de effectiviteit van het 

beleid én een toetsing vooraf van verbeterde gebiedsplannen per collectief, zodat de 

publieke middelen worden aangewend voor het bestemde doel. Heldere en 

wervende communicatie over de genomen maatregelen en de behaalde, inzichtelijke 

resultaten is ook van belang om deelname van agrariërs te vergroten. 
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