
 
 

 

Vacature veldmedewerker agrarisch natuurbeheer  
(200 uur per jaar) 

 
Zorgen voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap: dat is de kern van 
het werk van ANV Hollands Noorden, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer in Noord-Holland.  
 

Versterk jij ons team?  
Een professioneel team van projectleiders, projectmedewerkers en veldmedewerkers zorgt 
voor het dagelijkse werk van ANV Hollands Noorden. Dat doen we vanuit ons kantoor in 
Benningbroek. Dit team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: 
behoud en versterken van natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier.  
We hebben per 1 januari 2022 een vacature voor een veldmedewerker weidevogels. 
Misschien ben jij dat?!  
 

Je taken  
Wat ga je doen? Je bent onze oren en ogen in het veld en inventariseert de aanwezige 
weidevogels bij onze leden. De monitoring gegevens voer je in een database in en ook de 
afspraken met agrariërs leg je vast in overleg met je collega’s op kantoor.  
 
Onze leden begeleid je in het weidevogelbeheer en je maakt hierover ook afspraken met ze 
tijdens het weidevogelseizoen. Je bezit voldoende ecologische en gebiedskennis om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de beheerstrategie voor het weidevogelleefgebied, rekening 
houdend met agrarische bedrijfsvoering. Je hebt een proactieve houding gericht op het 
verbeteren van weidevogelleefgebied in samenwerking met agrariërs. 
 
In het weidevogelbeheer zijn ook een groot aantal vrijwilligers actief. Met deze vrijwilligers 
onderhoud je nauw contact en, indien nodig, begeleid je hen. Verder stem je op 
uitvoeringsniveau af met samenwerkingspartners (bijvoorbeeld regionale vertegenwoordigers 
van de terrein beherende organisaties). 
 

Wat vragen we van je?  
Je bent zowel vertrouwd met het werk van boeren als geïnteresseerd in het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), in het bijzonder in weide- en akkervogelbeheer. Het 
gaat je goed af om het belang van agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit te dragen.  
Je hebt kennis van het gedrag van (weide)vogels en hebt ervaring met monitoring hiervan. 
Je kan zelfstandig je werk plannen en uitvoeren. Communiceren is je tweede natuur en dit 
zet je in voor je relatiebeheer met agrariërs en vrijwilligers. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, 
het broedseizoen in combinatie met pieken in landbouwkundige werkzaamheden kan leiden 
tot pieken in jouw werkzaamheden.  
 

Functie-eisen  
De veldmedewerker die we zoeken:  

• Heeft ecologische kennis van (weide)vogels; 

• Ervaring met monitoring van vogels;  

• Kan zelfstandig de monitoringgegevens en afspraken met agrariërs administratief 
verwerken. 

• Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;  



 

 

 

 

 

 

 

• Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;  

• Is nauwkeuring en efficiënt en heeft dienstverlening en service in de vingers;  

• Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige lokale 
gebiedspartijen;  

• Kan pakketvoorwaarden van beheerpakketten uitleggen en deze (ecologisch) 
onderbouwen aan boeren/ deelnemers;  

• Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot zijn/haar beschikking;  

• Wonend in het werkgebied van de ANV of daar zeer bekend mee;  

• Bereid om, wanneer nodig, in de avonduren te werken;  

• Je herkent jezelf in de volgende competenties:  

o Plannen en organiseren;  

o Communicatievaardigheden;  

o Samenwerken;  

o Zelfstandigheid. 
 

Arbeidsvoorwaarden  
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie in het veld bij een vooruitstrevende 
agrarische natuurvereniging voor circa 200 uur per jaar (in de periode feb-jul). Bij voorkeur 
huren we je in als ZZP-er aangezien het een seizoensgebonden functie is.   
 

Meer weten?  
Op www.anvhollandsnoorden.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken 
en op welke manier. Je ziet er ook van welk team je deel uit zal gaan maken. Wil je meer 
weten, neem dan gerust contact op met Maaike Wagenaar, per mail 
mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl of telefoon: 06-80100993.  
 

Solliciteren  
Je kunt je sollicitatie richten aan de heer K.W. Jonker, voorzitter bij ANV Hollands Noorden, 

en vóór maandag 1 november 2021 toesturen aan info@anvhollandsnoorden.nl. 

 


