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vogetparen hebben dit
jaar in de Eemtandse

poLders gebroed

7.
ton per jaar is er be

schikbaar voor natuur-
beheer door boeren

hectare groot is het bui-
tengebied van Eemtand

soorten zijn bij uitstek

Nedertandse weidevo
gets: grutto, kievit, tu
retuur en schotekster

Duwtje
Van de zestig boeren die in 2016
aanspraak willen maken op een ver-

goeding,
zijn er 35 meikveehouder.

,,De rest bestaat uit hobbyboeren’
zegt $wart. ,,Niet iedereen is trou
wens even gemotiveerd hoor. Zo’n
twintig boeren doen het perfect,
zoals Van Valkengoed. Nog twintig
anderen moeten we wat enthousias
ter krijgen. de laatste twintig heb-
ben een duwtje in de rug nodig’

Desalniettemin voorspelt hij dat
er de komende jaren meer weidevo
gels komen, omdat de regels voor
natuurbeheer flexibeler en beter uit-
voerbaar zijn op meikveebedrjven.

Vroeger werd het natuurbeheer
geregeld door het ministerie van
Landbouw Vanaf 2007 doet de pro-
vincie dat. En vanaf 2016 wordt het
beheer overgelaten aan de collectie-
ven, verenigingen van boeren en na-
tuurmensen die in grote mate zelf
kunnen bepalen welke maatregelen
te mogen nemen.

Een intensieve en tijdrovende
klus voor Ark & Eemlandschap,

werk doen ze op vrijwillige basis.
,,ËIet is mooi dat wij dat vertrouwen
krijgen’ zegt hij. ,,We gaan er wat
van maken. De boer staat weer aan
het roer. De boeren bepalen nu
samen met ons de maatregelen.”

Ark & Eemlandschap is een van
de veertig collectieven in Nederland
en een van de vier in de provincie
Utrecht. $wart: ,Vij zijn
ook zo’n beetje de • .

kleinste. En dat ,

heeft veel - . . . .

oor

We :
zitten dichtbij de

boer. Uit onderzoeken
blijkt steeds dat de inzet
van de boer heel belangrijk is.
Hij zorgt voor goede omstan
digheden voor broeden,
voedsel en veiligheid met
voldoende en lang gras. 1
Zonder die inzet hadden t
we nooit zoveel vogels
gehad in Eemland, dat
kun je gerust stel-
len.”

Van Valken-
goed: .,We kennen elkaar allemaal
zo’n beetje. Het is veel beter om als
boer een andere boer te overtuigen
van het nut van agrarisch natuurbe
heer dan dat een ambtenaar of een
natuurorganisatie dat doet.”

Ark & Eemlandschap is een van
de eerste collectieven in Nederland
die al een overeenkomst heeft geslo

Kieviten
trekken mo
menteet
vanuit het
hoge noor-
den via Ne
derLand
naar zuide
Lijke streken,
vaak in zeer
groten ge-
taLe.
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Natuurbeheerptan 2016
De provincie Utrecht hanteert nog
steeds, ook in het nieuwe Natuurbe
heerplan 2016, dat de openheid van
Eemland behouden moet worden.
Hier worden dus geen subsidies ge-
geven voor erfbeplantingen of hout-
vallen, wat wel in de Gelderse Vallei

en aan de zuidranden van
—- Amersfoort ge-

beurt. ‘De ran
den van de polder

zijn groen en de
erven liggen als groene eilanden in
de openheid aldus de provincie.

.
Behalve behoud van de rijkdom

van de weidevogelpopulatie,
L heeft de provincie ook een in-

ternationale verantwoorde-
ljkheid voor de winterkonin
gin van de polders Eemland
en Arkemheen: de kleine

zwaan.

De grutto is
topattractie
nummer 1 van
Eemtand.
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maar Swart en zijn bestuursleden, al
jarenlang gepokt en gemazeld in de
materie, zijn er klaar voor. Al het

zich graag inspant om vogels op zijn
weilanden te houden. Maar in de
graslanden langs de A.P. Hilhorst

.
weg en daaromheen komen al vele
jaren heel weinig weidevogels meer
voor. Dat komt door predatie, dat
staat wel vast. Roofdieren in ge-
woon Nederlands. In de praktijk
vooral de vos, hoewel ook egels en
marterachtigen een bedreiging kun-
nen vormen. ,,Het is Kuijer helaas
niet gelukt om veel resultaten te
boeken’ zegt $wart.

Niet acceptabel
dat er kansrijke
gebieden buiten
de boot valLen
—Warmet Swart

langs de Lodijk, vlakbij de Zonse
weg, strijkt een leger van dik dui
zend kieviten neer die deze verslag-
gever in zijn leven nog nooit eerder
in zo’n grote hoeveelheid heeft
mogen aanschouwen. ,,Mooi hè?”
zegt Van Valkengoed. ,,Ze zijn on
derweg naar het zuiden. Vanuit

Scandinavië denk ik.”

tenmetde
. i provincie om zelf

het natuurbeheer te rege
. . ‘

: len. Voor natuurbeheer in
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Eemland is de komende zes jaar

.

.w jaarlijks zo’n 700.000 euro beschik

..

baar. $wart: ,,En dan te bedenken
dat boeren en natuurorganisaties in
de jaren ‘80 nog lijnrecht tegenover
elkaar stonden. Ik herinner me nog
dat de landbouw
niet verder wilde
dan 100 hectare na-
tuur en de natuur-
organisaties min-
stens 110W’

Op de weilanden


