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interview Landelijk gaat het dramatisch, maar de maatregelen in de Eempolder lijken te helpen

Landelijk gaat het dramatisch met de weidevogels, maar in Eemland zitten ze voorzichtig in de lift; gebiedscoördinator Wilhelm Bos juicht nog niet: ’Aantal nesten neemt toe, maar het gaat om de vogels die uitvliegen’

In Eemland zit de grutto
voorzichtig in de lift
Groot nationaal grutto-alarm dit weekeinde. Het gaat dramatisch slecht met het boegbeeld van de weidevogels. Initiatiefnemer Pieter Winsemius lanceerde zondag zelfs een ’Aanvalsplan grutto’ in een poging het nationaal icoon voor
uitsterven te behoeden. Tegen de nationale trend in groeide het aantal weidevogelnesten in Eemland juist wel afgelopen jaar.
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Eemdijk n Een rampjaar zou het
worden, treurden de weidevogelliefhebbers in de Eempolder dit
voorjaar. Veel te droog, dat kon
niet goed komen, het jaar 2020 kon
worden afgeschreven. Maar dat viel
dus mee in het Eemland. Ook tot
verbazing van gebiedscoördinator
Wilhelm Bos van Collectief Eemland. ,,We komen zelfs op driehonderd nesten meer dan vorig jaar.
Had ik niet verwacht.”
De vogeltellers in de Eempolder
turfden dit jaar 1753 weidevogelnesten in het gebied van Collectief
Eemland, een kleine driehonderd
meer dan in 2019. Vooral de kieviten hadden een lekker jaar, met
978 nesten tegen 776 vorig jaar
(plus 202). De grutto ging van 364
naar 408 (plus 44), de tureluur van
210 naar 215 (plus 5) en de scholekster van 108 naar 152 (plus 44). Met
dank aan steeds meer Eemlandse
boeren die stukjes van hun weiland
plasdras zetten en omzomen met
kruidenrijk grasland. Ter vergelijking de cijfers van 2016: toen waren
er circa 500 kievitnesten, 300 gruttonesten, 200 tureluurnesten en
100 scholeksternesten.
Bos ziet in de cijfers van dit jaar
geen reden tot feest. ,,Driehonderd
nesten erbij klinkt mooi, maar de
predatie is ook flink gegroeid.
Gemiddeld is dat twintig procent,
nu dertig procent. Dat betekent dat
er veel meer opgegeten is, waardoor veel vogels aan een tweede leg
zijn begonnen, wat de groei van
het aantal nesten op zijn minst
voor een deel verklaart. En het gaat
uiteindelijk om het aantal vogels
dat uitvliegt." Bovendien: een
totaal van vierhonderd gruttonesten is natuurlijk nog steeds niet
echt heel florisant.

Hongerige rovers
Predatie is een gevoelig punt in de
Eempolders, waar al jaren alles uit
de kast wordt getrokken om het de
grutto’s, tureluurs, scholeksters en
kieviten zo veel mogelijk naar de
zin te maken. Kosten noch moeite
worden gespaard, en met succes.
Gaat het landelijk gezien nog
steeds achteruit met de weidevogels, in de Eempolder zit de groei
er sinds 2016 in. En dan is het niet
de bedoeling als alles verdwijnt in
de hongerige magen van hermelijnen en vossen. ,,Hoe mooi ik die
dieren ook vind.”
Vossen worden in de Eempolder
flink bejaagd om de weidevogels te
laten overleven. ,,Er zijn er heel
veel. De wildbeheereenheid heeft
er hier vorig jaar 72 geschoten en
ik hoorde dat ze dit jaar al over de

Collectief Eemland
Collectief Eemland is een
samenwerkingsverband van
circa honderdtwintig boeren en
andere grondgebruikers in
Eemnes, Eemdijk,
Bunschoten-Spakenburg, Baarn,
Soest en Hoogland-West, die
zich gezamenlijk inzetten voor
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Ze worden
daarbij geholpen door een
onmisbaar legertje van
vrijwilligers.
Het beschermen van de
weidevogels is een belangrijk
onderdeel van het werk. Boeren
kunnen meedoen als ze
aantoonbaar nesten op hun
land hebben, en minimaal tien
procent van hun land pas na 1
juni maaien. Omdat dit late
maaien minder voedzaam gras
en daardoor minder
melkproductie betekent,
worden de boeren voor dit
inkomensverlies
gecompenseerd. Belangrijke
middelen om het de
weidevogels naar de zin te
maken: stukken land plasdras
zetten, vossenwerende rasters,
vossenjacht.
Zonsondergang in de Eempolder met de grutto.
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Aantal nesten
neemt wel toe,
maar het gaat
om de vogels die
uitvliegen
Hermelijn en vos, prachtige dieren maar een plaag voor de weidevogels.

tachtig zitten. Zouden we dat niet
doen, dan was er echt geen weidevogel meer over. Het is niet anders.
Een vos met jongen, die eten een
hoop.”

Hermelijnen
Hermelijnen zijn ook ’een dingetje’, vertelt Bos. ,,We hadden dit
jaar bij 44 nesten camera’s geplaatst om zo meer te weten te
komen over welke predatoren het
meest toeslaan. Twintig van die
nesten zijn opgevreten: zeventien
door een hermelijn, een door een
vos, een door een buizerd en een

door een grauwe kiekendief. We
zouden er graag wat aan doen,
maar hermelijnen zijn beschermd.
Een ontheffing wordt dan lastig.
We zouden ze ook niet willen
afschieten, we denken meer aan
vangen en elders uitzetten. Landelijk zijn er misschien niet veel
hermelijnen, maar hier in Eemland
zijn ze genoeg."
Het zijn dingen die vaak tot
kritiek leiden, weet Bos. ,,Wat
jagers allemaal wel niet te horen
krijgen als ze rond een maïsveld
staan. Worden uitgemaakt voor
alles wat mooi en lelijk is. Op inter-

net ook. Maar het hoort wel bij
beheer. En meestal is er ook wel
weer begrip als je uitlegt waarom
er wordt gejaagd.” Predatie zou bij
een goede balans in de natuur niet
zo’n probleem zijn, maar door het
inkrimpen van leefgebied wordt
dat wel een probleem. ,,Als er af en
toe een weidevogel wordt opgegeten is dat niet erg natuurlijk, maar
als je niet beheert gaan ze er allemaal aan.”

Bomen kappen
Hetzelfde geldt voor het kappen
van bomen in de polder. Aan de

ene kant bestaat de roep om meer
bomen in weilanden om het vee
wat schaduw te gunnen, in Eemland zijn ze de bomen juist liever
kwijt. ,,We willen het zo kaal mogelijk. Weidevogels gaan niet nestelen in een straal van 200 meter
rond een boom. Bomen zijn nestelen uitkijkplaatsen voor buizerds en
kraaien. Eén boom betekent dat
12,5 hectare ongeschikt wordt als
broedplaats voor weidevogels.” Dat
de gemeente Baarn weigert vier
populieren bij de Grimmesteinseweg te kappen is Collectief Eemland dan ook een doorn in het oog.

