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Deze handreiking geeft aan hoe bescherming van boerenlandvogels 

kan worden vastgelegd in het coalitieakkoord. 

Oproep
Vogelbescherming roept alle provincies op de volgende zin op 

te nemen in het coalitieakkoord: “Binnen 4 jaar is de negatieve 

trend onder boerenlandvogels gestopt en het herstel ingezet”. 

Het belang
De voortschrijdende  intensivering van de landbouw de afgelopen 

decennia leidt tot de teloorgang van boerenlandvogels en vrijwel 

alle andere natuurwaarden (zoals bloemen en bijen). Dit is bui-

tengewoon slecht nieuws, ook voor ons, want tegelijkertijd komen 

steeds meer natuurlijke en maatschappelijke functies in de knel: 

natuurlijke waterzuivering, behoud bodemvruchtbaarheid, bestui-

ving door insecten, beleving etc. 

Juridische verplichting
Op grond van EU-regelgeving en internationale verdragen heeft 

Nederland heldere verplichtingen voor het behoud van boeren-

landvogels. Zeker voor soorten waarvan een belangrijk deel van de 

wereldpopulatie in Nederland broedt (o.a. grutto, kievit en scholek-

ster). Rijk en provincies zijn gezamenlijk verantwoordelijk, waarbij 

de provincies zorg moeten dragen voor het nemen van de nodige 

maatregelen voor behoud en herstel van boerenlandvogels en hun 

leefgebieden. 

   

Boerenlandvogels in Zeeland
Het gaat buitengewoon slecht met de Zeeuwse akkervogels en 

vogels van het kleinschalig boerenland. Voor beide landschappen 

is er in 1990-2017 sprake van een (fors) sterker dalende trend dan 

het Nederlandse gemiddelde. Soorten zoals  patrijs, zomertortel, 

veldleeuwerik en ringmus zullen bij het doorzetten van de huidige 

trends binnen 10 jaar in aantal halveren. Gezien het enorme belang 

van de provincie voor met name patrijs en zomertortel is dit een 

ernstige ontwikkeling.

Het huidige beleid in Zeeland
Er is weinig informatie te vinden over maatregelen die de provincie 

neemt of wil nemen voor de bescherming van boerenlandvogels. 

Poldernatuur Zeeland en het Zeeuwse landschap geven een goed 

voorbeeld met een aantal zinvolle projecten, o.a. PARTRIDGE voor 

de patrijs. Maar van een zichtbare provincie-brede aanpak met 

concrete doelstellingen en een provincie die de regie voert is geen 

sprake. 

Is het niet te laat?
Nee, zeker niet. Hoewel op veel plekken eens algemene soorten zijn 

verdwenen blijken met het nemen van de juiste maatregelen aantal-

len weer toe te kunnen nemen. Ook in Zeeland weten gemotiveerde 

boeren, natuurbeschermers en vrijwilligers – vaak met steun van de 

provincie – mooie resultaten te boeken. 

Het redden van boerenlandvogels betekent ook het herstel van 

een gezonde omgeving. Bescherming van boerenlandvogels kan 

uitstekend worden gecombineerd met cruciale maatschappelijke 

belangen zoals waterberging (droge voeten in steden), bodem-

vruchtbaarheid (cruciaal voor onze gewassen), het voorkomen van 

CO2-uitstoot door ontwatering en een plezierige leefomgeving (aan-

trekkelijk landschap met bloemrijke weilanden en zingende vogels). 

Meer informatie
Klik op de links voor verdere informatie over boerenlandvogels in 

iedere provincie, akkervogelbeheer, weidevogelbeheer en predatie. 

http://vogelbescherming.nl/provincialerapporten
http://vogelbescherming.nl/provincialerapporten
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/akkervogels/factsheets
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/weidevogels/onderzoek-weidevogels
https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-predatie-weidevogels



