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Titel van de 
presentatie



Komend half uur

Waarom weidevogels

Agrarisch natuurbeheer

Andere weg

Kijk, het kan!



Waarom weidevogels
• - unieke soort waar Nederland 

cruciale rol in speelt
• - leden van VBN belangrijk

• - dus al lang op programma van 
VBN

• - via verschillende manieren 
beter bescherming realiseren 
voor deze soort



We weten wat nodig is
Probleem:
te lage kuikenoverleving

Oplossing:
vochtig, kruidenrijk grasland met 
insecten

Door:
hoger waterpeil
minder bemesting
later maaien

200.000 ha
waarvan een derde optimaal



www.vogelbescherming.nl

Zoek op factsheets

Factsheets



Agrarisch Natuurbeheer
wat zou het moeten zijn

Effectieve 
bescherming

Bedrijfseconomisch 
aantrekkelijk



Maar…
• Weg melk quota
• Hallo fosfaatrechten

• Export vraagt: veel tegen lage prijs
• Agrarisch onderwijs ééndimensionaal
• Banken focussen op groei ipv duurzaamheid

Boeren zitten vast in intensiveringsslag 

Past Agrarisch Natuurbeheer nog in de weg ‘steeds meer voor minder’?



Er is meer nodig

• Onzekere budgetten voor de langere termijn;
• Onvoldoende vertrouwen dat ANB doelsoorten gaat redden;

Weidevogelbeheer vergt een omslag in de voedselproductie

⇒ Duurzamer systeem 
⇒Andere instrumenten zijn nodig
⇒ Meer partijen verantwoordelijk 



Voedselspoor

Boer = naast melk, natuur & 
landschapsproducent

Handelingsperspectief 
consument

Van bulk naar kwaliteit



Red de Rijke Weide



Stuur een kaartje



Weidevogelproduct ontwikkeling 

Weidevogelboerennetwerk Kerngebieden



• Gesprek met zuivelcoöperaties 
• Red de Rijke Weide Kaas
• Polderpracht - Terschelling
• Amstelland

Voorbeeldprojecten



Gesprek met Zuivelsector



Red de Rijke Weide Kaas

Eisen zegel:
33% bedrijf optimaal beheer
- na 15 juni maaien
- plasdras/ hoog peil
- max 10 ton ruige mest 

Henk Pelleboer groeit in 3 jaar
- 1 kilo kaas = 1 euro voor uitbreiding



180 scholeksters
112 ha 168 visdiefjes
ca 800.000 liter 76 tureluurs 
Een goede boterham 56 grutto’s





Amstelland

Boer en stad verbinden via streekproduct

150 paar grutto
220 paar grutto



Midden-Delfland zet hem op!



www.vogelbescherming.nl    info@vogelbescherming.nl

floor.koornneef@vogelbescherming.nl

Tel. 030 – 693 77 82
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