
De agrarische ondernemer vervult 
op deze wijze een sleutelrol in het 
behoud van het Nederlandse 
cultuurlandschap.  

Agrarische natuurvereniging 
Meervogel voegt professionaliteit en 
continuïteit toe aan de betrokkenheid en 
het idealisme van de agrarische 
ondernemer. 
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Meervogel is een agrarische 
natuurvereniging opgericht op 10 
december 2001. Onlangs heeft zij dus 
haar 10-jarig jubileum gevierd. 
Meervogel heeft inmiddels ongeveer 65 
leden en beheert 3.700 hectare weide- 
en akkerland in Midden Groningen. 
Tevens participeert er een groot aantal 
vrijwilligers binnen de vereniging. De 
vrijwilligers ondersteunen de leden bij 
hun taak de vogelstand op hun land te 
behouden en te bevorderen.  

De vereniging streeft er naar de 
landbouw te ondersteunen bij hun taak 
om, naast het primaire doel een inkomen 
te creëren, een positieve bijdrage te 
leveren aan het milieu. Het voornaamste 
doel is om de (weide)vogelpopulatie te 
doen groeien.  

De vereniging dankt haar naam 
aan de molen die bij Hoeksmeer het 
landschap siert. In dit gebied en het 
gebied rondom het Schildmeer, samen 

goed voor zo’n 1.800 hectare, worden in 
de winter ganzen opgevangen.  

 

In het voorjaar en de zomer zijn de 
activiteiten gericht op het helpen van de 
weide- en akkervogels om hun legsels tot 
een goed einde te brengen. Dit gebeurt 
o.a. door het zoeken en markeren van de 
nesten. Tijdens de werkzaamheden die 
de agrariër op zijn land uitvoert kan hij 

de nesten dan gemakkelijker ontwijken. 
Tevens worden afspraken gemaakt met 
de boer over de tijden wanneer hij zijn 
grasland gaat maaien. Als het maaien pas 
na een bepaalde datum plaats vindt, 
heeft de weidevogel een betere nest-
bescherming.  

Een akkerbouwer laat 
bijvoorbeeld aan de grenzen van zijn 
percelen een bloemenmengsel groeien 
dat insecten aantrekt. Op deze wijze 
draagt hij er zorg voor dat de natuur zelf 
een handje meehelpt in het bestrijden 
van bijvoorbeeld luizen. Die zijn namelijk 
voedsel voor de insecten.  

Een derde voorbeeld van agrarisch 
natuurbeheer is het creëren van 
waterplassen. In deze plassen leven 
wormen en insecten waar bepaalde 
vogelsoorten op af komen.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Meervogel_Hoeksmeer.jpg



