
  

 

Uitdagende stageopdracht over natuurbeleid bij 

landelijke organisatie  

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn BoerenNatuur, de landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven in 

Nederland. Deze collectieven zijn samenwerkingsverbanden van boeren die de 

uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) coördineren. In 

totaal voeren zo’n 9.500 boeren en andere landbeheerders binnen deze 40 collectieven 

maatregelen uit ten behoeve van natuur en landschap. De collectieven adviseren wat 

ecologisch effectieve maatregelen zijn die boeren kunnen toepassen op hun bedrijf, 

met als doel robuuste leefgebieden te creëren ter bescherming van een deel van de 

Habitat- en Vogelrichtlijn soorten waar Nederland verantwoordelijk voor is. 

Ongeveer 60% van de te beschermen soorten zijn  boerenlandvogels zoals de grutto, de 

kievit en de scholekster en de andere 40% zijn reptielen, amfibieën en vissen. De 

werkorganisatie van deze vereniging werkt vanuit een kantoor in Utrecht, waar we je 

graag verwelkomen als je onze stagiair wordt! 

De opdracht 
Wij willen twee dingen van jou vragen gedurende je tijd bij ons:  

1. Predatie bij boerenlandvogels 

Met veel boerenlandvogels gaat het helaas slecht. Hun aantallen lopen terug door het 

intensieve gebruik van boerenland, of habitatverlies door verstedelijking. De ANLb-

gebieden die worden ingericht voor hen zijn dus heel belangrijk. Helaas lopen de vogels 

in de laatste veilige havens van de ANLb-gebieden ook gevaar, omdat eieren en kuikens 

worden opgegeten door verschillende predatoren zoals de vos, de zwarte kraai en de 

marter. Als laatste redmiddel willen veel collectieven ontheffingen aanvragen bij hun 

provincies om deze soorten te laten bejagen door jagers. Het standpunt van 

BoerenNatuur is dat de jacht op predatoren in sommige gebieden voor korte tijd moet 

worden toegestaan als dat de laatste optie is om weidevogelpopulaties te beschermen.  

Voor provincies ligt het maken van een keuze over het toestaan van de jacht echter 

gevoelig. Daarom moeten er goede argumenten worden aangedragen om zo’n ontheffing 

te onderbouwen. Jij gaat onderzoeken welke informatie in zo’n ontheffingsaanvraag 



 

Geïnteresseerd? 
Stuur een CV en motivatiebrief (elk max. 1 A4tje) naar ldeijl@boerennatuur.nl. Deadline 

is 30 augustus 2019. 

móet staan om ze een grotere kans van slagen te geven bij de verschillende provincies. 

Daarom ga je bijvoorbeeld ontheffingsaanvragen doorlezen en vergelijken, om zo een 

rapport met aanbevelingen op te stellen.  

2. Kennis ophalen bij collectieven 

Collectieven zijn zelfstandige organisaties die zelf al een heleboel kennis in huis hebben. 

Ze hebben vaak ook al materiaal opgesteld zoals kennisbladen en folders. Wij als 

BoerenNatuur willen ze graag helpen deze materialen via een centrale plek met elkaar 

te delen. Jij gaat dus contact zoeken met de collectieven en ervoor zorgen dat deze 

materialen verspreid worden. Daarnaast kun je ook in kaart gaan brengen welke kennis 

er al is, en welke kennis nog ontbreekt en verder ontwikkeld kan worden.  

Echte impact van jouw onderzoek: 
Aan het einde van je stage heb jij een rapport geschreven dat collectieven helpt om 

succesvollere ontheffingsaanvragen in te dienen, en daarmee een bijdrage geleverd aan 

het beschermen van de bedreigde Nederlandse weidevogels. Verder heb je de 

collectieven enorm geholpen door kennisvragen en kennisaanbod aan elkaar te 

verbinden, en heb je zelf ook nog het een en ander geleerd over de praktijk van 

landbouw en natuur. 

Wij zoeken iemand die: 
• een laatstejaars HBO of WO student is met aantoonbare affiniteit voor landbouw, 

natuur, beleid en kennisontwikkeling (allemaal of enkele van deze). 

• een zelfstandige en proactieve werkhouding heeft. Jij krijgt 

verantwoordelijkheid voor het zelf opzetten en uitvoeren van dit onderzoek. 

• een precieze, wetenschappelijke manier van werken heeft. Deze materie ligt 

gevoelig en daarom is het belangrijk dat je de juiste wetenschappelijke 

informatie op een rijtje kunt zetten en feiten van fictie weet te scheiden. 

• de Nederlandse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift. 

• benieuwd is naar de uitdagingen op het gebied van samengaan van natuur en 

landbouw in Nederland. 

• 32 uur per week beschikbaar is voor een periode van 3 maanden, of minder uur 

per week voor een langere periode (startdatum flexibel, wij denken aan 

beginnen in september/oktober 2019). 

Wat wij bieden: 
• Een werkplek in een kantoor op een centrale plek in Utrecht, met een gezellig 

team om je heen 

• Goede begeleiding bij je werk 

• Een vergoeding van 300 euro per maand 

• Kans om in aanraking te komen met en een bijdrage te leveren aan het werk van 

de collectieven, te zien hoe wij werken aan een landbouw waarin ook ruimte is 

voor de natuur in Nederland 
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