Winnaars prijsvraag voor agrarische natuurverenigingen bekend
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De winnaars van de prijsvraag ‘Hoop voor Boerenlandvogels’, die door Vogelbescherming Nederland
is uitgeschreven, zijn vandaag bekend gemaakt tijdens de eerste Landelijke Dag voor Agrarische
Natuurverenigingen. Zeven ANV’s hebben een prijs gewonnen voor hun project voor de bescherming
van boerenlandvogels. De prijzen zijn uitgereikt door Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming
Nederland, Geert de Snoo, hoogleraar Agrarisch Natuurbeheer en Jos Roemaat, voorzitter van
Natuurlijk Platteland Nederland.
Vogelbescherming Nederland wil agrarische natuurverenigingen graag ondersteunen bij projecten om
de bescherming van vogels op het boerenland te versterken en heeft daarom de prijsvraag ‘Hoop
voor Boerenlandvogels’ uitgeschreven. Naar aanleiding van deze oproep om projectvoorstellen in te
dienen zijn vijftien voorstellen ingediend. De zeven prijswinnaars zijn in willekeurige volgorde:
ANV Lopikerwaard, project Jaar van de Boerenzwaluw (€ 4.000)
ANV Ark & Eemlandschap, project Grondgebruiksbank (€ 5.000)
ANLV Geestgrond, project Maatregelenkaart Bollenvogels (€ 5.000)
ANV Goes, project Goese Heggen (ondersteuning door VBN)
ANV Oost-Groningen, project Wintervoedselveldjes voor akkervogels (€ 7.500)
ANV Vallei Horstee, project TWOEVERTJES (€ 7.500)
ANV Wierde & Dijk, project Voedsel voor erfvogels (€ 2.200)
De winnende projecten onderscheiden zich doordat ze innovatief en veelbelovend zijn, vaak een
brede aanpak en groot bereik hebben en laagdrempelig zijn. Volgens Fred Wouters, directeur van
Vogelbescherming Nederland, is er zeker hoop voor boerenlandvogels. ‘De agrarische sector in
Nederland is sterk geworden door kennisuitwisseling, dat kunnen we ook op het gebied van
agrarische natuurontwikkeling.’
In het hele land houden groepen agrariërs zich actief bezig met agrarisch natuurbeheer, zoals weideen akkervogelbeheer en botanisch beheer. Agrarische natuurverenigingen hebben te maken met veel
nieuwe ontwikkelingen. Op de Landelijke Dag voor ANV’s, dit jaar voor het eerst georganiseerd door
Vogelbescherming Nederland, Natuurlijk Platteland Nederland, Veelzijdig Boerenland en ZLTO
hebben ongeveer 180 deelnemers elkaar ontmoet om kennis en kunde uit te wisselen. In het
programma werd onder andere gesproken over kwaliteitsborging en alternatieve financiering voor
natuur- en landschapsbeheer.

