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Vogelbescherming plaatst mobiele camera in Eemlandse polder

Big Brother voor kievitouders
Live kijken naar aanstaande
kievit-ouders, zonder de vogels te storen? Het kan dit jaar
voor het eerst in de Eemlandse
polder, waar de Vogelbescherming een camera heeft gezet.

Steven de Groot
Eemland
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e camera’s maken
deel uit van het project Beleef de Lente,
waarin al vijftien jaar
vogels in beeld worden gebracht door de Vogelbescherming Nederland. Bosuilen,
visarenden, en torenvalken, allemaal waren ze live te volgen tijdens hun broedperiode. Vogelbeschermer Wilhelm Bos van Collectief Eemland vond het hoog tijd
dat ook ‘zijn’ weidevogels in beeld
kwamen.
,,De vogelbescherming stond in
de eerste instantie niet te springen”, aldus Bos. ,,Je moet bedenken dat kieviten nestvlieders zijn,
zodra een jong is opgedroogd gaan
ze lopen.” Dit zou betekenen dat
de camera nadat de eieren uitkomen, alleen een leeg nest zouden
laten zien. Gelukkig kwamen de
vogelbescherming en het collectief met een oplossing.

Recordaantal
Een speciale mobiele unit, voorzien van zonnepanelen en een
krachtige zender, zorgt ervoor dat
de camera eenvoudig verplaatst
kan worden zonder dat de parende
en broedende vogels al te veel gestoord worden. Nu is op de website van Beleef de Lente nog een
broedende kievit te zien. Maar als
het ei uitkomt, wordt de camera
verplaatst naar een van de vele
plasdrasgebiedjes in het Eemland,
waar veel verschillende vogels komen buurten.
Beleef de Lente trok in 2021 een
recordaantal van 1,7 miljoen
unieke kijkers. Communitymanager Louis van Oort is het grootste
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gedeelte van zijn dag bezig met
het modereren van de site. ,,Het is
gestart als een laagdrempelige manier om mensen kennis te maken
met vogels in Nederland. We zien
ook dat mensen die écht fan zijn
van de vogels vaak ambassadeur
van die vogels worden.”
,,Zij doneren bijvoorbeeld aan
de vogelbescherming, of richten
hun tuin vogelvriendelijk in.” Zelf
heeft Van Oort een duidelijke favoriet: ,,De visarend, het is een indrukwekkende vogel. Ook is hij
nog maar relatief kort in Nederland, dat we ze nu al op beeld kunnen volgen vind ik hartstikke
mooi.” Bos is blij dat mensen na-

der kennis kunnen maken met de
weidevogels in het Eemland, waar
naast kieviten ook grutto’s en de
gele kwikstaart rondlopen.
,,Als vogelbeschermer in hart en
nieren, wil je natuurlijk dat mensen er mee in aanraking komen.

l

Het is vooral
mooi om zo’n kievit
een nest te zien
bouwen
– Louis van Oort

Wat dat betreft is dit een mooie
manier om de kievit, vergeleken
met de grutto een beetje een ondergeschoven kindje, te zien.”, aldus Bos.

Wijsheid
Zelfs een doorgewinterde vogelkenner leert dingen van de camera’s. ,,Je ziet dat mannetjes veel actiever zijn bij het bouwen van het
nest en vrouwtjes er ook buiten
veel meer doen dan je verwacht.
Zo zie je maar dat wij de wijsheid
ook niet in pacht hebben. Het is
vooral mooi om zo’n kievit te zien
bouwen, door strohalmen over
haar schouder op het nest te

gooien. Je ziet het echt groeien.”
Maar ook de minder mooie aspecten van vogelleven kunnen zich
voor de cameralens afspelen: ,,Als
mensen zien dat zo’n ei gepakt
wordt door een vos of een hermelijn, is dat dat misschien goed voor
de bewustwording, om het maar
even cru te zeggen.” Dat zegt Bos
niet zomaar. In februari veegde de
rechter dat de ontheffing voor het
afschieten van vossen in het Eemland van tafel. Blijdschap bij andere dierenbeschermers, maar Bos
houdt zijn hart vast; de vossen lusten de kievitseieren maar al te
graag. ,,Vossen zijn ook prachtige
beesten, maar het zijn er te veel.”

