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Opening weidevogelseizoen Collectief ANV Ark & Eemlandschap
Weidevogelbeheer van start in Eemland
Eemland is een rijk weidevogelgebied. Het voorjaar staat voor de deur. Hoog tijd om in actie te komen en
een goede start te maken met een goed beheer van de weidevogelgebieden in Eemland. De agrarische
natuurvereniging Ark & Eemlandschap organiseerde op woensdag 16 maart een bijeenkomst om dit
moment te markeren. Als collectief voert zij in opdracht van de provincie Utrecht de regeling agrarisch
natuurbeheer uit. Ze krijgt daarvoor financiën waarmee de boeren kunnen worden gecompenseerd voor
hun inzet. Veel weidevogels gedijen goed als er voldoende vochtig grasland is. Door de lage waterstand zijn
voor hen veel gebieden te droog. Met behulp van zonnecollectoren worden greppels op 44 locaties in
Eemland nu vol gepompt met water. Dat helpt weidevogels, die daardoor meer voedsel kunnen vinden.
Tijdens de bijeenkomst werd de eerste van plas‐draslocatie in werking gesteld. Bart Krol, de gedeputeerde
van de provincie Utrecht voor Natuur en Landbouw verrichtte de openingshandeling. Door de
zonnecollector vrij te maken kon direct door de invloed van de zon de pomp gaan werken en werd water in
de greppel gepompt.
Het collectief heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een beheervisie en aanpak van effectief beheer.
Bescherming is niet alleen nodig tijdens het uitbroeden van een legsel. De gehele keten van vestigen,
broeden en het zoeken naar voedsel en veiligheid voor de jonge vogels vraagt de aandacht. Het
beschermen en goed beheer moeten leiden tot gezonde vogels, die de ook komende jaren weer
terugkomen naar Eemland om er te broeden. Samen met de boeren is intensief gekeken naar
inpasbaarheid en uitvoerbaarheid van de beheermaatregelen. Ook is gekeken naar de kosten voor
marktconforme vergoedingen voor de inzet van de boeren. Dat alles is uitgewerkt in een door de provincie
goedgekeurd plan. Daar zijn we de provincie zeer erkentelijk voor.
Samenwerking
Het collectief heeft altijd gezocht naar goed overleg en samenwerking met partijen in het werkveld van
natuurbeheer. Natuurmonumenten als beheerder van het reservaat heeft intensief meegedacht bij de
planvorming. Vogelbescherming Nederland kent het project ‘Redt de rijke weidevogel’. Eemland is één van
de vijf gebieden met de beste weidevogelresultaten. Veel vrijwilligers hebben een belangrijke taak in het
beheer. Zij hebben veel kennis op het gebied van weidevogelbescherming en beheer. Vanuit de
Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken werd dit nog eens benadrukt
Naast het weidevogelbeheer kwamen ook de waterdoelen en duurzaam bodembeheer aan de orde. Het
waterschap wil dit stimuleren en met ons komen tot een aanpak om de water en bodemkwaliteit te
versterken. Als laatste spreker was het de beurt aan de waarnemend voorzitter van LTO. De boeren
moeten het beheer uit voeren en zijn dus een belangrijke schakel. De wijze waarop het collectief inhoud
heeft gegeven aan deze beheerrol bij het weidevogelbeheer verdient grote waardering. Het landelijke
gebied is de inkomensbron voor de boer. Maar het geeft ook het plezier en de waardering voor de natuur.
Om deze samen te verbinden en tot stand te brengen verdient grote waardering.
Tenslotte was het woord aan de feitelijke opdrachtgever voor het agrarisch natuurbeheer de gedeputeerde
Bart Krol. Hij memoreerde hoe het agrarisch natuurbeheer vorm heeft gekregen en hoe het collectief
daarop heeft ingespeeld.
Het is nu aan de boeren die het agrarische beheer koppelen aan het weidevogelbeheer. Een verbinding
leggen tussen de belangrijkste waarden in het Eemland. Zekerheid is er niet want elk jaar verloopt weer
anders. Maar de basis is goed en geeft veel vertrouwen.

