
 

 

Vacature Veldmedewerker weidevogels en landschap  

“Kan jij meer nesten vinden dan de weidevogeldrone?” 

Welkom bij het Collectief Lopikerwaard 

Het Collectief Lopikerwaard is een agrarische vereniging die een zo goed mogelijke balans tussen 

landbouw en natuur nastreeft. Wij zetten ons, samen met onze leden en deelnemers, in voor 

projecten en activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor duurzame landbouw en 

biodiversiteit in ons gebied. Samen met ruim 200 agrariërs, particulieren en vrijwilligers bevorderen 

we biodiversiteit en duurzame landbouw. BoerenNatuur is de koepelorganisatie die ons ondersteunt 

in de uitvoering.   

Ben jij dit? 

Een enthousiaste en betrokken collega met affiniteit van de bescherming van weidevogels en de 

uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Je vindt het leuk om dynamiek in werk te hebben met 

afwisseling tussen buiten en binnen.  

Dit vind je leuk om te doen? 

Je verricht uitvoerende taken van agrarisch natuurbeheer met de focus op weidevogelbeheer. Je 

weet agrariërs te motiveren voor natuurbeheer. Samen ga je op zoek naar effectief beheer met oog 

op de bedrijfsvoering. Je bent graag buiten en staat met de voeten in de klei. Vanuit de praktijk kijk je 

naar de mogelijkheden om het beheer en bescherming van de weidevogels vorm te geven. Je draagt 

zorg voor de administratie als de aanvraag van vergunningen. Naast agrariërs ondersteun je 

vrijwilligers en diverse andere partijen. Je pakt eigen projecten op. Bijvoorbeeld op gebied van 

ecologisch waterbeheer, klimaatadaptatie of wilde bijen. Je legt verantwoording af aan de 

gebiedscoördinator. 

Herken jij jezelf hier in?  

• Gemotiveerd om de biodiversiteit van het boerenland te vergroten; 

• Beschikt over ecologische basiskennis die toepasbaar is op het agrarische landschap; 

• Je hebt kennis van weidevogels of wil dit leren; 

• Affiniteit met agrarische bedrijven; 

• Kan zelfstandig werken en goed organiseren; 

• Kan presenteren en trainingen geven; 

• Bent klantgericht en kan samenwerken met professionals en vrijwilligers; 

• Kan mondeling en schriftelijk goed communiceren en kan een onafhankelijke positie innemen bij 

tegenstrijdige belangen; 

• Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en GIS toepassingen; 

• HBO werk- en denkniveau op het vakgebied en/of MBO+ met werkervaring; 

• Bezit een rijbewijs B.  

https://www.youtube.com/watch?v=_NXkuGMh5Is&ab_channel=BoerenNatuurAgrarischNatuur-enLandschapsbeheer
https://youtu.be/AaxQbuPVYJg
https://youtu.be/J9nI6tml6yo


 

 

Dit zoek jij verder in een baan? 
 

• Een jaarcontract met de intentie om dit bij goed 

functioneren om te 

zetten in een overeenkomst voor onbepaalde 

tijd. 

• We bieden goede arbeidsvoorwaarden volgens 

de CAO Bos- en Natuurbeheer, onderdeel De 

Landschappen. 

• Het is een deeltijd functie van 32 uur.   

• Er is een werkplek in Polsbroekerdam 

beschikbaar maar de werkzaamheden zullen 

vaak ook plaatsvinden in het veld, bij de boer aan 

de keukentafel of via thuiswerken. 

 

Wat is de planning? 
Reacties uiterlijk op 20 februari 2023 per mail. 

 

Solliciteren? 
Heb je interesse in de functie? Wij komen graag met jou in gesprek. Stuur een korte 

onderscheidende motivatie (+ CV) naar het secretariaat@collectieflopikerwaard.com  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gebiedscoördinator Maarten van Beek, tel: 06 

15 66 78 60 of met de voorzitter van het Collectief, Arjan van Diemen, tel. 06 12 13 29 33. 
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