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Boer Marcel Vedder

`Zuinig zijn op onze natuur'
De eerste kievitseieren zijn inmiddels gevonden.
Dat betekent dat de weidevogels weer
zijn neergestreken in ons land. Volgens de
Vogelbescherming gaat het hier dramatisch
slecht mee. Oorzaken daarvan zouden
bestrijdingsmiddelen, insectensterfte en verlies van
leefgebied zijn.
In Eemland zetten Collectief
Eemland en de weidevogelwerkgroep De Marel zich in voor het
behoud van de weidevogels. Marcel Vedder is één van de boeren
op wiens land aan nestbescherming wordt gedaan. „Ik denk
dat we voor een mooi jaar staan",
toont hij zich optimistisch. „We
hebben al een beetje lente achter
de rug en dan zie je de natuur meteen opbloeien, hoewel het land
wel wat droog is:' Doordat door
veel boeren plas-drasgebieden in
het land zijn gecreëerd, hoeft dat
geen al te groot probleem te zijn.
„Normaal gesproken gaan deze
natte plekken weidevogels trekken. Je ziet ze al komen, vooral
op mooie dagen:' De kieviten zijn
als eerste gesignaleerd, daarna
volgen de grutto, scholekster en
tureluur.

book een foto staan van de vlooienfabriek. Van oudsher boerde
daar mijn vader. De oostpolder is
bijna helemaal weg en het einde is
nog niet in zicht. Haarbrug-Zuid,
De Kronkels-Zuid en het plan
van Amersfoort voor een nieuwe
woonwijk achter Zevenhuizen
(Vathorst-Bovenduist). Zo gaat
het, of we het leuk vinden wordt
niet gevraagd. Aan de andere kant
moet het kennelijk allemaal in de
Randstad plaatsvinden, terwijl je
in Groningen en Friesland allerlei
leegstand hebt op het platteland.
Ecologisch gezien zou het een beter idee zijn om een boel mensen
daarnaartoe over te hevelen." De
realisatie van industrieterrein De
Kronkels-Zuid is overigens voorlopig opgeschort, ook vanwege
de weidevogels omdat daar geen
onderzoek naar is verricht.

Afname
Vedder heeft weet van de sterke
afname van weidevogels. „Aan
de ene kant is dat waar, maar anderzijds komen de berichten heel
vaak van partijen die daar ook
hun belang in hebben. Want als
de Vogelbescherming gaat zeggen dat het allemaal goed gaat, is
de Vogelbescherming niet meer
nodig. Er is sprake van gekleurde
berichtgeving, maar natuurlijk
is het niet meer wat het vroeger
was. Hoe dat komt? Heel gauw
wordt de intensievere landbouw
genoemd, maar daar staat tegenover dat er ook natuur wordt
aangelegd. Dat zou het moeten
compenseren, maar dat doet
het kennelijk niet. Je hebt ook te
maken met verstedelijking:' De
dingen gaan zoals ze gaan, merkt
Vedder op. „De mens heeft ook
ruimte nodig, maar het wordt wel
heel vol hier. Een paar weken geleden had Arie ter Beek op Face-

Predatie
„De bebouwing van het platteland is geen voordeel voor de weidevogels. De verstedelijking gaat
door en trekt de polder in. Er is
gewoon geen rust en stilte meer.
Ook is het niet meer donker. De
vogels voelen zich er niet prettig
bij. Ik kan niet in mijn eentje op
mijn bedrijf succesvol weidevogelbeheer toepassen als de omgeving buiten mijn bedrijf dat niet
toestaat:' Een andere oorzaak van
de afname noemt Vedder predatie. ,,,Dat is een groot probleem.
Eemland is een goed gebied voor
weidevogels, maar wat daadwerkelijk vlieggroot wordt, is een
stuk minder. Dat komt omdat het
opgevreten wordt door de vos,
hermelijn en buizerd. De vos is
een dier van de zandgronden en
die wordt misschien verdreven
doordat de stad geen ruimte meer
biedt, maar in deze polder hoort
geen vos te wezen. Maar die is er

Kievit in weiland.

wel en in ruime mate ook. En wat
ook wel een beetje speelt is dat de
Eemlandse polder bijna helemaal
omgeven is door ooievaarspalen.
Dat is voor de een hobby, voor
de ander echter niet altijd even
gemakkelijk. Als een ooievaar
een nest heeft vreet-ie ongeveer
250 kilo prooi op voordat zijn
jongen groot zijn. Dat is niet de
hoofdoorzaak van afname, maar
dat zijn wel allemaal dingen die
een grote druk leggen op het weidevogelbestand."

Plas-draszones
Vedder vindt het belangrijk om
een waardevol leefgebied voor
mens en dier te houden. „Zelf zit
ik middenin de polder en als ik
voor en achter me kijk dan zie ik
een prachtige polder. Een mooi
bont landschap en als het koud is
ook een heel ruw landschap. In de
zomer is het weer anders. Niks is
hetzelfde. Het is niet een glad gemaaide vlakte. Het is voor mij ook
een aantrekkelijk leefgebied. Dat
zien we zelf te weinig als mens,
maar je kunt er best een beetje
zuinig op wezen:' Collectief Eem-

land en De Marel zetten zich in
voor de weidevogels. De Marel is
de vereniging van vrijwilligers die
het zoekwerk doet en Collectief
Eemland is een collectief van boeren en ook burgers die met elkaar
het weidevogelbeheer opstellen.
Eén van de initiatieven is
plas-draszones. „Op het weiland
zit bemaling, dus het weiland is
vrij droog. Een weidevogel houdt
van vochtige grond, want dan zitten de wormpjes hoog. De afgelopen jaren hebben we een pompje
in de sloot geplaatst met daarbij
een zonnepaneeltje. De greppel
die normaal gesproken voor de
waterafvoer is in de herfst, zetten
we in de lente vol met water zodat
we een natte situatie creëren en
dat trekt heel erg de weidevogels
aan. We staan er zelf ook van te
kijken. Het is begonnen met veertig tot vijftig plas-draszones in
Bunschoten en Eemnes. Het komt
nu ook op de bedrijven waar geen
actief natuurbeheer was, omdat
er niks meer in het weiland zat.
Afgelopen jaar zijn we al tot over
ruim zestig plas-drassituaties

gekomen:' Het is voor boeren
een heel aantrekkelijk alternatief. „Binnen je perceel trek je
eigenlijk de weidevogels naar dat
gebied toe, zodat op de rest van
het land waar je met je koeien
komt en waar je maaien wilt, het
wat rustiger is wat betreft weidevogels. Dus je kunt het mooi
concentreren:'

Nesten
De Marel zoekt nog vrijwilligers
om nesten op te sporen. „Dat
geldt voor de velden waar niet
zo'n plas-draszone is. Op productieland waar de boer wil weiden
en maaien. Daar liggen ook nestjes, maar die moeten gevonden
en gemarkeerd worden zodat de
werkzaamheden eromheen gaan.
Bij de boeren in Eemland is er
echt aandacht voor. Er is heel grote belangstelling voor weidevogelbeheer." De komende tijd gaan
de plas-draspompen draaien. Ook
de vrijwilligers gaan weer op pad.
„In Bunschoten hebben we er een
stuk of zestig. Als de koeien naar
buiten gaan, weten de boeren
waar de nesten liggen:'

Komt u ook helpen om ze te beschermen?

De weidevogels komen er weer aan!
Het voorjaar is alweer bijna in zicht. Kenmerkend
voor het voorjaar zijn de weidevogels in het
Nederlandse landschap, prachtig toch?
In Eemland is de agrarische natuurvereniging Collectief Eemland bezig met de voorbereidingen voor het weidevogelbeschermingsseizoen! In 2019 heeft het
Collectief ruim 500 hectare extra
aan weidevogelbeheer afgesloten,
wat een mooi resultaat is.

Vrijwilligers
Maar om de weidevogels op al
deze hectares een goede bescherming te bieden zijn er voldoende

vrijwilligers nodig om de nesten
op te sporen. Wilt u een bijdrage
leveren? Dan bent u van harte
welkom!

Wat doet een weidevogelbeschermer?
Als weidevogelvrijwilliger leert u
de weidevogels goed kennen. Op
basis van hun gedrag leert u waar
zij hun nest hebben gemaakt. De
nesten worden opgespoord en
gemarkeerd met twee stokken.

De boer of loonwerker kan zo de
locatie van het nest zien, zodat hij
er rekening mee kan houden bij
de werkzaamheden op het land.
Goed overleg met de boer is een
belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Daardoor kunnen
meer weidevogels overleven.
Collectief Eemland heeft als
werkgebied Baarn, Bunschoten,
Eemnes en Hoogland. Vanaf eind
maart tot in juni beschermt u de
nesten. En houdt u in de gaten
hoe het met de jonge vogels gaat.
In deze periode bent u een aantal
uur per week in het veld om de
nesten te zoeken, meestal in kleine groepjes.

Aanmelden
weidevogelcursus
Heeft u nog geen ervaring? Geen
enkel probleem. Landschap
Erfgoed Utrecht organiseert
cursussen voor beginnende weidevogelvrijwilligers. Ook krijgt
u begeleiding van een ervaren
weidevogelbeschermer als u het
veld in gaat.
Heeft u interesse? Kom dan op
woensdag 27 maart en woensdag
3 april naar Eemnes. De cursus
duurt van 20.00 tot 22.00 uur en
wordt gegeven in het Buurtcentrum de Schoter, Wakkerendijk
66a in Eemnes. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen
met Wilhelm. Bos, info@de-marel.
nl of tel (06) 21 88 56 95. Aanmelden kan via www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/weidevogelbesch-eemland-basis/.
In de provincie Utrecht zijn
dertien verschillende weidevogelgroepen actief. Landschap
Erfgoed Utrecht ondersteunt
de werkzaamheden van al deze
werkgroepen met materialen en
cursussen.
Kijk voor meer informatie over
weidevogelbescherming ook
eens op www.landschaperfgoedutrecht.nl.

