Verslag van de algemene leden vergadering van Collectief Eemland
Datum 8 april 2019
Plaats: de Plank, Slaagseweg, Hoogland
Aanwezig: + 80 leden
____________________________________________________________________________
Opening
- Stef Huijgen opent de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten. Stef vindt
dat er een fantastische opkomst is wat volgens hem aangeeft dat het weidevogelbeheer
leeft onder de melkveehouders.
- Burgemeester van de Groep van de gemeente Bunschoten, Wolf Theunissen, Frank
Majoor van Sovon en Jan de Wit van het Louis Bolk instituut worden speciaal hartelijk
welkom geheten.
Notulen vorige ledenvergadering 7 februari 2018
Er zijn geen inhoudelijke of redactionele opmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd
door de vergadering.
Beheerzaken voor het seizoen 2019 en resultaten 2018 door gebiedscoördinator Wilhelm Bos
- Het kerngebied is uitgebreid met een randzone omdat er meer budget beschikbaar is
gesteld door staatsecretaris van Dam. Er hebben zich 20 veehouders extra ingetekend.
We zitten nu gemiddeld op 2300 ha beheer met 23 % uitgesteld maaibeheer.
- Het aantal nesten in ons werkgebied is 55 per 100 ha en dat is goed gezien de 40 per
100 ha gemiddeld in de provincie Utrecht.
- Bij de plas-drassen zitten volgens onderzoek vijf keer meer vogels dan in de rest van
ons werkgebied.
- We hebben een POP3 aanvraag voor subsidie ingediend voor vossenrasters die we rond
de plas-dras in combinatie met kruidenrijk en uitgesteld maaibeheer willen gaan zetten.
Het blijkt uit onderzoek door o.a. Sovon dat de rasters werken om predatie tegen te
gaan. Er worden per jaar ook rond de 70 vossen geschoten in ons werkgebied. We gaan
werken met de zogenaamde Smartfence van Callangher die we net boven het water in
de sloot zetten zodat we de stroom er goed op kunnen houden. We hebben ook geld
aangevraagd voor het verwijderen van bomen. Hierdoor vergroten we het potentieel
broedgebied voor weidevogel. Ook voor extra pompen is een aanvraag. Die zijn al
geplaatst op eigen kosten. De provincie staat garant als we geen subsidie krijgen voor
de pompen.
- Een extra drone hebben we ook aangevraagd om meer capaciteit krijgen. We hebben
positieve ervaringen opgedaan met de drone die we al hebben in de afgelopen jaren.
Naar aanleiding van de bovenstaande opmerking wordt het bestuur gevraagd om te kijken of
er meer vossenvangkooien aangeschaft moeten worden. En of het verhogen van de premie de
efficiëntie van het voorkomen van predatie verhoogd.
Financiën door de penningmeester de heer René Stalenhoef
René geeft aan hoe het geld is besteed. De vraag uit de zaal wordt gesteld of het volgend jaar
mogelijk is een gedetailleerde overzicht te presenteren.
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Kascontrolecommissie bestaande uit Jan Bon en Richard Vedder
Richard Vedder geeft een korte toelichting op de ervaringen van de kascontrolecommissie die
uitermate positief zijn en zij hebben geen onvolkomenheden kunnen vaststellen De
penningmeester wordt op advies van de kascontrolecommissie decharge verleent door de
vergadering en door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden voor het collectief. Jan
Bon zal door Goris van Oosterom worden vervangen als nieuw lid van de
kascontrolecommissie. De vergadering is hiermee akkoord. Jan Bon wordt namens het
collectief bedankt.
Bestuursaangelegenheden
De voorzitter stelt voor om Simone Eggenkamp en René Stalenhoef opnieuw te benoemen als
bestuurslid en penningmeester/bestuurslid. Dit is nodig omdat statutair gezien hun
bestuursperiode is afgelopen. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van
bovengenoemde bestuursleden.
Toelichting op het onderzoek in het komende seizoen door Wolf Theunissen en Frank Majoor.
De onderzoekers willen via het aanbrengen van zenders op het vrouwtje kievit en kuikens
kijken of deze naar de plas-dras trekken of waar ze anders verblijven.
Er gaat ook gekeken worden naar het effect van de vossenrasters die wij op 2 plaatsen in het
werkgebied hebben geplaats als pilot. Er komen ook wildcamera’s te staan binnen het raster
om te zien wat er gebeurt.
Een leuke bijkomende zaak is dat het moeilijk was om plekken te vinden waar kieviten
broeden die minder dan 250 meter van een plas-dras af liggen. Dit komt door de grote
hoeveelheden plas-drassen die er door het collectief zijn gerealiseerd.
Rondvraag
- Frans Rigter: kunnen we niet kijken naar het bodemleven en weidevogels in ons
werkgebied? Landelijk heeft dit al de aandacht maar het bestuur neemt de vraag mee.
- Kees de Heer heeft een opmerking over de oprichting van een vereniging Eemland300.
De voorzitter zegt toe dat het in het bestuur aan de orde komt of het collectief lid
moeten worden.
Inleiding over kruidenrijk grasland door Jan de Wit van het Louis Bolk instituut
Op de website van het Louis Bolk instituut is op weidewinst.nl een brochure te vinden die
veel info geeft op de website van het louis Bolk instituut. Enkele tips zijn:
- het perceel niet bemesten van tevoren.
- doorzaaien is niet de weg om kruiden in je grasland te krijgen.
- Eerste snee niet te zwaar maaien.
- inzaai in augustus geeft de beste kiemresultaten.
Het collectief is in een pilot bezig om te zien welke kruiden wij het besten kunnen gebruiken
op de grondsoorten in ons werkgebied.
Sluiting
Na de inleiding sluit Stef de vergadering en bedankt een iedereen voor haar of zijn inbreng en
er volgt nog een gezellig informatief samenzijn.
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