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Vogelbescherming Nederland wil de mogelijkheden van 

boeren met weide- en akkervogels – of ruimer gezien: 

natuurinclusieve landbouw – meer onder de aandacht 

van boeren brengen. Bij veel beslissingen op bedrijfs-

niveau wordt nog te weinig nagedacht over deze vorm 

van landbouw, mede omdat boeren er niet op worden 

gewezen. Daarom richt de organisatie zich onder andere 

op het agrarisch onderwijs en erfbetreders om via deze 

ingang boeren bewuster te maken.

Natuurinclusieve landbouw
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Jonge boeren die net van school 
komen, weten weinig van weide- en 
akkervogels en de mogelijkheden 
om hier in de bedrijfsvoering reke-
ning mee te houden. Het agrarisch 
onderwijs besteedt nog te weinig 
aandacht aan natuurinclusief 
boeren, stelt Kees de Pater van 
Vogelbescherming Nederland.

AcHTERGRoND

De Vogelbescherming wil zich 
meer op het onderwijs richten om 
daarmee jonge boeren te bereiken. 
Directe ingang bij het agrarisch 
onderwijs heeft de ze niet, kant-en-
klare onderwijsmethodes evenmin.

‘Het zijn langzame veranderin-
gen die je tot stand probeert te bren-
gen’, zegt De Pater. ‘Het gaat om 
bewustwording. Natuurinclusieve 
landbouw wordt steeds meer een 
maatschappelijke wens. Daarmee 
wordt het ook noodzakelijk om het 
in het onderwijs een steviger plek 
te geven. Dat vinden niet alleen wij, 
maar ook Boerennatuur. De nadruk 
ligt in het agrarisch onderwijs te 
veel op de productiekant.’

geïntegreerd
In de mbo-opleiding veehoude-

rij van het Clusius College in Alk- 
maar zijn weidevogelbeheer en 
agrarisch natuurbeheer in het alge-

meen – omgaan met ganzen bijvoor-
beeld – in drie vakken geïntegreerd, 
vertelt docent Sijbren Mulder. Stu-
denten krijgen ermee te maken bij 
de vakken weidebouw en grasland-
beheer, veevoeding en economie.

‘Als school willen we inspelen 
op de actuele ontwikkelingen, maar 

niet op ad-hocdingen die na een 
half jaar weer zijn verdwenen. Dat 
geeft wel eens een spanningsveld. 
Bij agrarisch natuurbeheer gaat het 
om een ontwikkeling die thuishoort 
in het onderwijs. Maar we gaan geen 
regeltjes uitleggen, want die zijn te 
veel aan verandering onderhevig’, 
stelt Mulder.

Op de opleiding melkveehoude-
rij van het Wellantcollege in Houten 
worden weidevogelbeheer en agra-
risch natuurbeheer ook in een aan-
tal lessen verwerkt, vertelt teamma-
nager Ton Westerveld. ‘Het is niet 
zo dat er specifiek naar weidevogel-
beheer wordt gekeken. Ik denk ook 
niet dat we dat snel zullen invoeren, 
omdat het onderwerp te klein is om 
er een vak aan te wijden.’

De studenten tonen ook niet 

meer interesse voor weidevogel-
beheer dan enkele jaren geleden, 
ervaart Westerveld. ‘De keuze om er 
wel of niet veel aan te doen is vaak 
thuis al op het bedrijf gemaakt.’

Behalve in de bewustwording 
van jonge boeren kunnen de agrari-
sche onderwijsinstellingen ook een 
rol spelen in het overbrengen van 
kennis, vindt Vogelbescherming 
Nederland. Deze zit nu nog vooral 
bij de boeren en de weidevogelco-
ordinatoren van de collectieven, die 

het op hun beurt weer overdragen 
op andere boeren.

‘Maar je moet dit een stapje voor 
zijn en deze kennis in het onderwijs 
zien te krijgen’, legt De Pater uit.

adviseurs
Een andere doelgroep die na- 

tuurinclusief boeren onder de aan-
dacht van boeren kan brengen, is 
die van de erfbetreders. Een boer 
krijgt veel adviseurs op het erf die 
ieder op zijn of haar manier kan wij-
zen op de mogelijkheden om meer 
rekening met weide- en akkervogels 
te houden. Dat gebeurt nu nog te 
weinig, vindt De Pater.

Het meest concreet ziet de 
woordvoerder van  Vogelbescher-
ming Nederland de rol van de wei-
decoaches. Deze begeleiden een 
melkveehouder met het weiden van 
de veestapel en hierin kunnen de 
natuurinclusieve aspecten gemak-
kelijk worden meegenomen. ‘We 
hebben hier al overleg over met de 
Duurzame Zuivelketen.’

De Vereniging Agrarische Be- 
drijfsadviseurs (VAB) heeft 350 
leden in veel verschillende disci-
plines. De vereniging organiseert 
studiebijeenkomsten, trainingen, 
studiereizen en dergelijke over ver-
schillende onderwerpen, maar wei-
devogelbeheer of natuurinclusieve 
landbouw zat daar tot nu toe niet 
bij, vertelt secretaris/projectmana-
ger Paul Daniëls. Dat onderwerp is 
te specialistisch.

‘Wel is het onderdeel van andere 
workshops, zoals die over de Omge-
vingswet die nu in de steigers staat.’

‘De ene adviseur is de andere 
niet. Als adviseur op fiscaal of 
financieel-economisch gebied heb 
je minder snel met weidevogels te 
maken dan als je je richt op ruim-
telijke ordening en milieu. Het ligt 
aan de adviseur zelf in hoeverre hij 
of zij hieraan aandacht besteedt.’

Meer aandacht nodig voor natuurkennis

De kennis over weidevogels komt nog te weinig bij boeren terecht, vindt Vogelbescherming Nederland.

‘Onderwerp is te klein 
om er een speciaal 
vak aan te wijden’

Vogelbescherming Nederland brengt 
het magazine Slimme Vogels uit. Het 
magazine, in nauwe samenwerking 
met BoerenNatuur gemaakt, staat vol 
praktijkvoorbeelden van boeren die 
natuurinclusieve landbouw bedrijven en 
daarmee een boterham verdienen.
Het magazine verschijnt in het kader van 
de conferentie ‘Succesvol Boeren met 
natuur: ontmoet de praktijk’ op 7 april in 

Velp. ‘We kijken steeds meer hoe je op 
een directe wijze producten kunt kop-
pelen aan beheer. Het zuivelmerk Weide 
Weelde is hier een goed voorbeeld van, 
maar ondertussen zijn er meer van der-
gelijke initiatieven die bijna marktrijp 
zijn’, vertelt woordvoerder Kees de Pater 
van Vogelbescherming Nederland.
Het magazine is op te vragen via 
www.bit.ly/slimmevogels

Magazine Slimme Vogels vol praktijkvoorbeelden

Astrid Manhoudt is sinds mei 
vorig jaar lector weidevogels bij 
hogeschool Van Hall Larenstein in 
Leeuwarden. Ze combineert deze 
functie met die van beleidsmede-
werker van Boerennatuur.nl.

INTERVIEw

wat is de rol van een lector weidevo-
gels?
‘Ik wil ervoor zorgen dat er in het 
onderwijs meer aandacht komt voor 
weidevogelbeheer en breder gezien 
voor natuurinclusieve landbouw. 
Het gaat dan vooral om de ken-
nis die er al is beter toepasbaar te 
maken in de praktijk en om nieuwe 
ontwikkelingen in die kennis te 
integreren.’

Hoe doet u dat?
‘Ik ga bij verschillende opleidingen 
langs om aan docententeams uit te 
leggen waarmee ik bezig ben. Bij 
Van Hall Larenstein heb ik een ken-
niskring opgezet van docenten en 
onderzoekers die aan de slag gaan 
met projecten over weidevogels en 
agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer. De ervaringen uit die projecten 
worden meegenomen in het onder-
wijs. Ook wordt er een minor agra-
risch natuurbeheer ontwikkeld.’

waarom is een lector weidevogels 
nodig? 
‘Er is al veel kennis over weide-
vogelbescherming. Denk aan het 
onderzoek waaraan de Rijksuniver-
siteit Groningen al jarenlang werkt. 
Het probleem is dat de praktijk niet 

goed weet hoe met deze resultaten 
moet worden omgegaan.
‘Aan de andere kant is er ook in de 
praktijk veel kennis aanwezig, die 
nog beter ontsloten kan worden. Dit 
kan door uitwisseling van kennis 
tussen de verschillende collectie-
ven, maar ook door deze kennis in 
het onderwijs te gebruiken en mee 
te nemen in nieuwe lesmodules.’

Aan welke kennis is vooral behoefte?
‘We zijn gestart met een groot pro-
ject over kruidenrijk grasland. Hoe 
leg je het aan, hoe beheer je het, 
wat zijn de voordelen voor dierge-
zondheid en de bodem; alles komt 
daarbij aan de orde. Andere belang-
rijke thema’s zijn waterbeheer en 
predatiebeheer. We willen laten zien 
dat het meerwaarde heeft om goed 

met je omgeving om te gaan, dat dat 
een positief effect heeft op je hele 
bedrijf.’

wat is uiteindelijk het doel van het lec-
torschap?
‘Het ideaalbeeld is om weidevogel-
beheer en natuurinclusieve land-
bouw integraal te verweven in de 
opleiding Dier- en Veehouderij. 
Dus dat in ieder vak de meerwaarde 
van agrarisch natuurbeheer wordt 
getoond.
‘Zover zijn we nog niet, maar je ziet 
wel dat de docenten in de kennis-
kring erg enthousiast zijn om met 
het onderwerp aan de slag te gaan. 
Iedereen is zijn eigen lesmethodes 
aan het doornemen en aan het uit-
zoeken hoe natuurinclusieve land-
bouw daarin past.’

‘Ik wil in het onderwijs meer aandacht voor weidevogels’

Het ideaalbeeld is om 
weidevogelbeheer en 
natuurinclusieve landbouw 
integraal te verweven in de 
opleiding.

astrid manhoudt, lector weidevogels van Hall larenstein


