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Van de voorzitter
Het voorjaar is aangebroken en
dat betekent dat het natuurbeheer van start gaat. Ons collectief zal daarom veel activiteiten
moeten gaan ondernemen. De
weidevogels vragen aandacht.
De plas-drassen zijn in werking
en ook de stalkaarten zijn klaar.
De polderregisseurs en de vrijwilligers hebben hun startavond
gehad en gaan beginnen met
het zoeken van nesten. Het eerste kievitsei is toch altijd weer
spannend. Het landschapsbeheer is ook al klaar, want dat
wordt jaarlijks in het najaar
opgepakt.
Met het waterschap zijn waterdoelen afgesproken. De overeenkomst voor natuurbeheer is
met de provincie is afgesloten
en het budget daarvoor is ook
beschikbaar. Nu resteert de
concrete uitvoering in het veld.
Met de deelnemers wordt een
overeenkomst gemaakt waar
alle afspraken voor komend
seizoen worden vastgelegd.
Het bruist dus van de activiteiten. Om alles in goede banen
te leiden is goede communicatie noodzakelijk. Informatie
over actuele zaken die voor
beheerders van belang zijn
wordt zoveel mogelijk via e-mail
verspreid. Deze nieuwsbrief is
ervoor om iedereen die onze
vereniging een warm hart toedraagt te informeren.

Werkplan
Veel is er gaande en het bestuur zal niet alles kunnen oppakken. We hebben voor 2017
een werkplan gemaakt, waarin
naast de dagelijkse werkzaam-

Naam Collectief Eemland
Afgelopen najaar is de naam van de vereniging Ark & Eemlandschap veranderd in Collectief Eemland. We werken alleen voor
Eemland en niet in Arkemheen. Sinds de nieuwe subsidieregeling werd opgezet is het begrip ‘collectief’ ingeburgerd in het
agrarische natuurbeheer. We hebben nu ook een nieuw logo
en een nieuwe huisstijl, maar het werk wat we al deden en ook
wat we in de toekomst gaan doen verandert niet. We blijven de
vereniging die zich inzet voor het agrarisch natuurbeheer, maar
we doen meer. De vereniging blijft actief een
rol spelen bij de nieuwe
ontwikkelingen in het
Eemland en draagt bij
aan zaken als recreatie,
educatie en multifunctionaliteit in het werkgebied.

heden ook ruimte is voor projecten en activiteiten die voor
de leden van belang zijn. Maar
daar zijn actieve leden bij nodig
en we huren deskundigheid in.
Wat daarbij sterk opvalt is dat
je zelf aan de slag moet gaan
en niet moet afwachten. Dat
is steeds ons streven geweest
en dat moet samen gebeuren.
Bestuur en leden. Dus als u
vragen heeft, laat ons dat dan
weten.

We zijn als bestuur dan ook blij
dat Stef Huijgen het voorzitterschap op zich wil nemen. Hij
zal daarvoor zelf een eigen rol
gaan invullen en ik wens hem
daarbij veel succes.

Afscheid
Dit is mijn laatste bijdrage als
voorzitter van de vereniging
Collectief Eemland. Statutair
was ik tweemaal herkiesbaar
en na negen jaar is het ook wel
klaar. Nou nee, klaar nog lang
niet, maar het is goed dat er
wisseling van de wacht plaatsvindt. Nieuwe mensen, nieuwe
aanpak. Regelmatige verfrissing van het bestuur is voor een
vereniging van groot belang.

Ik heb vanaf de oprichting in
1999 mijn bijdrage geleverd.
Vanaf 2008 als voorzitter. Vanaf
2013 heb ik als gepensioneerde
veel tijd in de vereniging gestoken. Daarmee op veel zaken
een stempel gedrukt. Mijn inzet
is steeds geweest de nieuwe

1

ontwikkelingen op tijd te signaleren en aan de slag te gaan.
Niet afwachten tot anderen iets
bedacht hebben. We hebben
dat op een intensieve wijze
gedaan, maar we hebben daar
wel steeds de leden bij betrokken. Nu is de tijd genomen om
de aanpak en veranderingen
te laten landen. Als voorzitter
ben ik altijd bezig geweest om
transparant met vernieuwingen
om te gaan. Ik heb ook niet
geschroomd daar anderen bij
te betrekken, zonder daarbij uit
het oog te verliezen wat we met
bestuur en leden zelf willen.
Zo zijn er veel projecten ingevuld die de huidige situatie van
de vereniging hebben bepaald.
De grondgebruiksbank met de
jaarlijkse gronduitgifte en de
daarbij gevraagde tegenprestatie heeft veel betekent. Het
plas-drasproject is het belangrijkste resultaat. Maar voor mij
ook de inzet en enthousiasme
van de leden daarbij. We dach-

ten met vijf plas-draslocaties te
starten, maar het werden er in
het eerste jaar al twintig. Ook
de aanpak van onze beheervisie in 2013 heeft veel teweeggebracht. We waren vroeg en
dat was ook verstandig want
veel details over de regeling
zijn zelfs nu nog niet duidelijk.
Achteraf moeten we vaststellen dat bijna alles wat we in
2013 bedacht hebben nu in
ons plan is uitgewerkt. Dat was
niet gebeurd als we hadden
afgewacht. We hebben Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de weidevogelvrijwilligersgroepen steeds
betrokken bij onze aanpak. We
kregen daar veel kennis en
goede adviezen voor terug.
Eén van de hoogtepunten in dit
traject is de uitreiking van de
Gouden Mispel op 15 december 2016. Een waardering voor
onze gezamenlijke inzet. Als
je daar als voorzitter van deze
mooie vereniging een bijdrage

Even voorstellen
Mijn naam is Stef Huijgen en ik
ben getrouwd met Janny Beekhuis. Ik heb vier kinderen en
ben inmiddels ook opa van vijf
kleinkinderen.
Ik ben geboren in de Kerkstraat
in Bunschoten op 6 oktober
1957. Na het doorlopen van de
lagere landbouwschool en de
middelbare landbouwschool,
stichtte ik samen met mijn vader een bedrijf aan de Groeneweg omdat er op de locatie aan
de Kerkstraat geen uitbreiding
meer gerealiseerd kon worden. In 1996 heb ik het bedrijf
overgeschakeld naar biologische landbouw, omdat ik ervan
overtuigd was geraakt dat dit
voor mij een goede manier van
boeren was. Dit heb ik gedaan
tot 2015. In dat jaar heb ik door
omstandigheden mijn bedrijf
beëindigd en de boerderij verkocht. Daarna zijn wij – tot volle
tevredenheid van mijn vrouw en
ik – gaan wonen in Nijkerk.
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Aangezien ik al een tijd voorzitter ben van de LTO-Noord
afdeling Eemland, ben ik al
een aantal jaren regelmatig
aanwezig bij het overleg van
de vereniging Ark & Eemlandschap, tegenwoordig Collectief
Eemland. Toen Warmelt Swart
aangaf dat hij na drie perioden
wilde gaan stoppen als voorzitter, kwam het bestuur bij mij
met de vraag of die functie wat
voor mij zou zijn. Daar heb

aan hebt geleverd, doet je dat
goed. Ik neem dan ook afscheid
met een zeer goed gevoel.
Maar ook met een gevoel van:
‘het is nu goed geweest.’ Anderen moeten nu de gelegenheid
krijgen het werk voort te zetten.
Op de achtergrond ben ik er
nog wel, maar ik ga me niet
meer bezighouden met de vereniging en al haar activiteiten.
Mijn agenda wordt nu bepaalt
door diverse andere zaken,
maar niet meer door Collectief
Eemland. Afstand daarvan houden is nodig om ruimte te krijgen voor al die andere dingen
die in het leven belangrijk zijn.
Op 5 april staan we nog even
bij het afscheid stil. Ik wil iedereen nu alvast bedanken voor
het vertrouwen in mij en voor de
zeer goede samenwerking in al
die jaren. Ik ben bijzonder trots
op wat we samen in ons Eemland hebben bereikt!
♣ Warmelt Swart
ik best wel een tijd over na
moeten denken, want Warmelt
opvolgen, dat doe je niet zomaar. Na lang nadenken heb ik
besloten om op het verzoek van
het bestuur van Collectief Eemland, om voorzitter te worden, in
te gaan. Ik ben ervan overtuigd
dat Warmelt opvolgen geen
gemakkelijke taak zal zijn, maar
met hulp van het bestuur zal
dat zeker gaan lukken. Ook heb
het gevoel dat ik op een rijdende trein spring en dat het heel
goed loopt. Voor de rest hoop ik
dat jullie (de leden) een beetje
rekening met mij zullen houden
omdat ik nog niet alles weet.
Ik zal mijn uiterste best doen
om mij de dossiers zo snel mogelijk eigen te maken. Laten we
er met zijn allen ervoor gaan. Ik
heb er zin in.
Er is nog voldoende werk te
doen voor ons Collectief Eemland!
♣ Stef Huijgen

Kringloopwijzer
Het gebruik van de kringloopwijzer is vanaf 2017 verplicht op
melkveebedrijven. De kringloopwijzer is een onderdeel van
de duurzaamheidsprogramma’s
van de zuivelindustrie.
In Eemland hebben veel melkveebedrijven te maken met
weidevogelbeheer. Het is van
groot belang dat inzicht verkregen wordt in de eﬀecten van
het beheer voor weidevogels.
Wat betekent minder gewasproductie door maatregelen
als plas-dras en uitgesteld
maaibeheer in het kader van
de kringloopwijzer? Er zijn ook

Parels
De provincie heeft in het Natuurbeheerplan de grens van
het weidevogelkerngebied in
Eemland bepaald. De begrenzing is gebaseerd op de aanwezigheid van grutto’s. Het gebied
is begrensd tot 3200 ha. Het
collectief heeft daarbinnen voor
1500 ha beheerovereenkomsten afgesloten. In de voorgaande jaren tot 2016 was een
gebied van 6300 ha begrensd.
Er zijn dus veel bedrijven die
niet meer in aanmerking kwamen voor deelname aan de
subsidieregeling. Binnen het
weidevogelkerngebied wordt
50% actief beheerd voor weidevogels. Buiten het kerngebied
komen op een aantal plaatsen
ook veel weidevogels voor. We
noemen dit de ‘parels’ in ons
gebied. De totale omvang daarvan is beperkt. We hebben acht
bedrijven als parel benoemd.
Met die bedrijven zijn in 2016
beheerafspraken gemaakt. Het
ging bij vier bedrijven om de
grutto. Bij vier bedrijven werden
overeenkomsten afgesloten in
verband met de grote dichtheid
van kieviten.
Wij hebben ons ingespannen
deze bedrijven binnen het kerngebied te krijgen en ook daar
een structureel actief beheer te
kunnen afsluiten op basis van

andere vormen van natuurbeheer. Welk eﬀect hebben die op
de kringloop? Om antwoorden
te vinden op vragen als deze
sluiten wij aan bij bestaande
studiegroepen. Deze aanpak
wordt uitgevoerd door Wim van
de Geest, in samenwerking met

ANLb. Dat is een moeizaam
proces, maar er is resultaat.
Voor 2018 is de begrenzing van
het weidevogelkerngebied aangepast. Daardoor zijn er drie
bedrijven in Eemnes die alsnog
kunnen worden opgenomen in
het collectief beheerplan. Voor
de andere parels is dat niet mogelijk. We betreuren dat sterk,
vooral voor het beheer van
de kievit. We zien de laatste
jaren een sterke afname van
deze soort en op deze bedrij-

Frans Verhoeven.
Er is in samenwerking met Collectief Oost een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de
kosten vanuit het plattelandsontwikkelingsplan (POP). Die
aanvraag loopt nog maar we
willen niet op de afwikkeling blijven wachten, want het is voor
onze deelnemers belangrijk
dat ze op korte termijn weten
wat deelnemen aan agrarisch
natuurbeheer betekent.
Vanuit het bestuur wordt dit
project begeleid door Marcel
Vedder en Simone Eggenkamp.
♣ Warmelt Swart.

ven broeden juist veel kieviten.
We proberen met behulp van
provincie en andere organisaties eﬀectief beheer voor de
kievit tot stand te brengen. In
2016 is dat gelukt en voor 2017
gaan we afspraken maken met
de betrokkenen. We blijven
actief om het beheer veilig te
stellen voordat het te laat is. De
afname van de kievit populatie
vraagt om actie.
♣ Warmelt Swart.

Foto: R.A. Kole

Op enkele bedrijven buiten het weidevogelkerngebied broeden heel veel vogels. Op deze ‘parels’ worden vooral veel kievitsnesten gevonden.
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Natuurinclusieve landbouw
Vernieuwingen in de landbouw
zijn er altijd geweest. Als we
vele jaren terugkijken, dan zien
we dat de veranderingen zeer
groot zijn geweest. Dat proces
gaat ook door. Waar we naar
toe gaan is onvoorspelbaar.
Vroeger wachtte de boer af. Er
werd veel door anderen bedacht en geregeld. Tegenwoordig gaan de veranderingen veel
sneller en moeten boeren zelf
meer initiatieven nemen. Zo ook
bij de aanpak van ‘natuurinclusieve landbouw’. Op de website
van ons collectief staat daarover uitgebreide informatie. Wat
ik hier aan toe wil voegen is het
volgende.
Natuurinclusieve landbouw is
een ontwikkeling waarbij het
resultaat en de afbakening
nog niet aanwezig is. Wat het
zal gaan betekenen zal door
het proces de komende jaren steeds duidelijker worden
gemaakt. De kern ligt in aan
aantal zaken:
1. Het nieuwe GLB-beleid voor
Europa vanaf 2020. Nu is het
beleid gericht op een omvormingstraject van productondersteuning naar een hectaretoeslag met ‘vergroeningseisen’.
Vanaf 2020 zal vergroening
een veel grotere rol vervullen
en natuurinclusieve landbouw
zal een belangrijke onderdeel
zijn.
2. Traditioneel beheerde de
ondernemer in de landbouw
zelf zijn bedrijf en stuurde het
in een bepaalde richting. Bij
natuurinclusieve landbouw
is de ondernemer meer een
onderdeel van de kringloop, de
omgeving en moet deze dus
met meer rekening houden dan
uitsluitend het produceren van
voedsel. Biodiversiteit op het
bedrijf is ook een product. De
consument zal daarvan steeds
meer de gevolgen gaan zien.
3. Agrarisch natuurbeheer is
een onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Op vele
landbouwbedrijven is dat al
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het geval. In Eemland hebben
ruim tachtig bedrijven ervoor
gekozen overeenkomsten voor
agrarisch natuurbeheer af te
sluiten, maar er zijn ook bedrijven die dat niet willen. Dat zal
steeds zo blijven en van groot
belang is dan mee te denken
wat dit voor de ondernemer
betekent. Dat zal wel moeten
leiden tot een gelijk speelveld
en niet tot oneigenlijke concurrentie.
4. De overheid faciliteert, maar
laat veel over aan initiatieven van het bedrijfsleven. De
duurzaamheidsprogramma’s
van onder andere de zuivelindustrie zijn daar een voorbeeld
van. Daarmee gaat Collectief Eemland, samen met de
LTO-afdeling Eemland, actief
aan de slag.
5. Veel organisaties bemoeien
zich met de landbouw. Vaak

met kleine onderdelen. Maar
de ketenbenadering en de
verbinding tussen economie en
ecologie is niet altijd aanwezig.
In onze aanpak in Eemland
met weidevogelbeheer en mozaïeken is een duidelijke stap
voorwaarts in deze richting.
6. Uitvoerbaarheid en inpasbaarheid met marktconforme ketenbenadering is leidend. Iedere
ondernemer moet perspectief
hebben op een gezonde
bedrijfsvoering. Zonder dat
zal het bedrijf niet voortgezet
kunnen worden.
7. Modernisering is altijd een
belangrijk onderdeel geweest.
Zowel binnen als buiten de
landbouw is dat het geval. Dat
is nog lang niet klaar en het zal
een belangrijk onderdeel blijven in de toekomstige bedrijfsontwikkeling.

Ik heb deze veranderingen in
mijn functie als landbouwvoorlichter en beleidsmedewerker
bij de overheid ruim bijna 45
jaar intensief meegemaakt. Ik
heb geprobeerd mij zelf steeds
een spiegel voor te houden op
de weg naar de toekomstige
vernieuwingen. Dat is lastig
en leidt ook tot sterke veranderingen in je denken. Veranderingen die de laatste jaren
steeds sneller gaan. Voor de
ondernemers in de landbouw
in Eemland is de uitdaging voor
de komende jaren heel groot.
♣ Warmelt Swart

Tekening: Ed Hazebroek

Landbouwstructuur in
Eemland
Er worden veel gegevens
vastgelegd in de landbouw. Elk
jaar wordt aan alle bedrijven
gevraagd de bedrijfsgegevens
door te geven via de gecombineerde data inwinning (GDI).
Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) verwerkt de gegevens voor statistische analyse. Op de website van het CBS
kun je deze informatie vinden
en bewerken in tabellen.
Voor Eemland hebben we de
gegevens vanaf 2000 geanalyseerd. Daaruit komt veel
informatie ter beschikking. In dit
artikel willen we de belangrijkste daarvan noemen.
In 2000 waren er 382 bedrijven
in de gemeenten Amersfoort,
Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Daarvan zijn er nu nog
209 (60%) over. Van alle agrarische bedrijven zijn melkveehouderijbedrijven de belangrijkste. In 2000 waren er 189 nog
melkveebedrijven in Eemland.
Het zijn er nu nog maar 113. In
2000 waren er gemiddeld 47
melkkoeien, nu is dat 79 per
bedrijf. De gemiddelde bedrijfs-

oppervlakte van alle bedrijven
in 2000 was bijna 21 ha en dat
is toegenomen tot 33 ha.
Als je zo deze cijfers tot je laat
inwerken is er sprake van een
zeer sterke groei op de individuele bedrijven. Maar het totaal
aantal koeien en hectares ligt
toch anders. De oppervlakte is
met 15% afgenomen. Vooral
stadsuitbreidingen en voor een
deel ook uitbreiding van natuurgebieden hebben daarvoor
gezorgd.
Het aantal melkkoeien is nagenoeg gelijk gebleven. Er is dus
sprake van een beperkte intensivering. Toch kan uit de gegevens worden geconcludeerd
dat de veehouderij in Eemland
grondgebonden is. Er is sprake van een evenwicht tussen
grond en dieren. Er is derhalve
ook sprake van evenwicht in de
bemesting met organische mest
op de gronden in Eemland. De
beperkte aanwezigheid van
varkens en pluimveebedrijven
in Eemland speelt daarbij een
grote rol.
In vergelijking met andere delen
in Utrecht en met Nederland
zijn de bedrijven in Eemland

modern maar wel kleiner. De
wet van de remmende voorsprong door de ruilverkaveling
speelt een rol. In Eemland zijn
er nu 79 melkkoeien per bedrijf. Voor heel Nederland is dat
getal 99. Wat wel opvalt is dat
er in Eemland al meer dan tien
bedrijven in gebruik zijn door
boeren van elders. De omvang
van de bedrijven in Eemland,
de goede gebouwen en de
verkaveling hebben de aantrekkelijkheid bevorderd. De vraag
is nu of deze ontwikkeling ook
door zal blijven gaan.
Er zijn nog veel meer cijfers
maar wil het hier bij laten met
de conclusie dat de landbouw
in Eemland goed toegerust is
voor de ontwikkelingen naar de
toekomst. De verbinding tussen
boer en burger, economie en
ecologie en duurzaamheid kan
prima ingevuld worden.
♣ Warmelt Swart
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Onderzoek Alterra
In het beheerplan Eemland
passen we een benadering toe
met een groot aantal greppel
plas-draslocaties in combinatie
met uitgesteld maaibeheer. We
hebben een mozaïekbenadering ingevuld met inpasbaarheid
en uitvoerbaarheid op onze
melkveebedrijven.
De ecologische benadering
gaat uit van grote oppervlaktes
volledig natte plekken en een
aansluitend kruidenrijk gebied
met hoog waterpeil. Dat is niet
uitvoerbaar en inpasbaar in de
melkveehouderij in Eemland.
Er is geen gebied te vinden die
aan deze criteria kan voldoen.
Het bestuur heeft aan Alterra
gevraagd onderzoek te doen
naar de eﬀectiviteit van ons
plan en dit ook op te nemen in
de evaluatiesystematiek van
weidevogelbeheer. Vorig jaar
is een start gemaakt met gewasonderzoek op plas-draslocaties. Dit jaar zal de student
Tim Visser een half jaar onderzoek doen naar onze plas-drasbenadering. Geschiktheid voor
weidevogels van de plas-draslocaties met metingen maar
ook alarmtellingen. Binnenkort
krijgen de boeren die gevraagd
worden om deel te nemen in
6

dit onderzoek bericht over wat
er precies gaat gebeuren. Het
bestuur heeft aangegeven dat
het aanwezig grondonderzoek
van deze percelen ook meegenomen moet worden.
We zijn zeer benieuwd naar het
resultaat. Onze indicaties uit de
praktijk zijn dat onze aanpak
tot goede resultaten leidt en op
hoofdlijnen gehandhaafd kan
blijven. Maar we staan open

voor verbeteringen en dat gaan
we dit najaar met de deelnemers bespreken. Een goede
samenwerking is nodig en we
gaan er van uit dat als je gevraagd wordt mee te doen dat
het goed is.
Rob Kole en Warmelt Swart
begeleiden het onderzoek.
♣ Warmelt Swart
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Verbetering openheid
Zuidereind
Vorig jaar zijn we begonnen met
de aanvraag voor het omzagen
van 39 bomen in het gebied
rondom het Zuidereind. De
gemeente Amersfoort had vorig
jaar toestemming gegeven voor
het kappen van 24 bomen langs
de Slaagseweg. De gemeente
Baarn heeft dit jaar toestemming gegeven voor tien bomen
langs de Grimmesteinseweg.
Bovendien zijn vijf bomen omgezaagd op particulier terrein
in een weiland van Bert van de
Hengel.
De openheid van dit gebied
is hierdoor sterk verbeterd. Er
staan nu nog maar vijf bomen
langs de Grimmesteinseweg.
De weidevogels broeden nooit
kort bij bomen. Je kan een
cirkel van 200 m rond bomen
trekken waarbinnen geen nesten komen. Voor het Zuidereind
betekende het dat er maar een
erg beperkt gebied overbleef
waar een weidevogels konden
broeden. In de bomen zaten
Zwarte Kraaien, Eksters en
Buizerds en die konden van

Collectief Eemland
schaft weidevogeldrone aan
Onlangs heeft collectief Eemland besloten tot de aanschaf
van de weidevogeldrone.
Drones worden meer en meer
ingezet voor allerlei doelen
waaronder doelen ten behoeve van natuurbeheer. Binnen
Eemland kan de drone worden
ingezet voor de opsporing van
nesten, jonge vogels en eventueel vossen. Dit wordt gedaan
door op 35 m hoogte te gaan
vliegen. De drone bevat een
warmtebeeldcamera waarmee
de verschillen in temperatuur
kunnen worden gemeten. In de
toekomst lijkt het ook haalbaar
om de oppervlakte van een
(greppel) plas-dras op te meten.

Foto: W. Bos

In Zeldert zijn onder andere langs de Grimmesteinseweg bomen gekapt om de
openheid te bevorderen en het risico van predatie te verminderen.

hun uitkijkpost de jonge pullen
zo zien lopen.
We hopen dat dit gebied hiermee voor de weidevogels aantrekkelijker wordt. Ook is er een
oplossing gekomen voor het
baggerdepot. Dat zal in de loop

van 2017 weer veranderen in
normaal grasland. Ook dat zal
de openheid ten goede komen.

Het voordeel van de weidevogeldrone is dat er veel sneller
nesten kunnen worden gevonden en dat er minder verstoring
is. Er worden ook geen geursporen gemaakt in het veld zodat de kans op predatie kleiner
is. Daarnaast is het aannemelijk
dat er meer nesten kunnen
worden gevonden van de kleine
vogels zoals de Veldleeuwerik, de Graspieper en de Gele
Kwikstaart.
Recent hebben we ﬁlmpjes van
jonge weidevogels gezien die
zijn gemaakt met een drone. Op
de beelden van de warmtecamera zijn de vogels goed zichtbaar, terwijl de vrijwilliger grote
moeite had om ze in het gras
te vinden. Dat biedt perspectief
voor het beschermen tijdens of
vlak voor het maaien!

Er zijn ook wat nadelen aan de
drone. Zo kan er niet de hele
dag gevlogen worden omdat
de grond ook opwarmt en er
dan geen verschil meer te zien
is tussen het nest en de omgeving. Daarnaast kan er maar 20
minuten gevlogen worden op
één accu dus er moeten meerdere accu’s worden gekocht om
gedurende de dag meer vlieguren te kunnen maken. Niet
iedere dag kan gevlogen worden: bij regen, mist of veel wind
moet de drone aan de grond
blijven.
De bediening is heel simpel
omdat vrijwel alles geautomatiseerd is. De ‘piloot’ moet alleen
de gewenste percelen aangeven in Google Maps. De drone
maakt dan zelf een vliegplan,
stijgt op naar 35 m en vliegt

♣ René Stalenhoef
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In 2017 wordt een drone ingezet om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar
nesten en ervaring op te doen.

naar de percelen. Daarna vliegt
hij in banen en kan daarbij
stroken van 24 m breed scannen. Alle plekken met warmte
worden opgeslagen en daarna
keert de drone automatisch terug naar de plek van waaruit hij
is opgestegen. De piloot wisselt
het geheugenkaartje voor een
lege, doet er een nieuwe accu
in en de drone kan weer op
pad.
Het geheugenkaartje met de
meting kan in een laptop met
behulp van beeldherkennings-

software bekeken worden en
alle valse positieven zoals een
haas, molshoop of hermelijn
worden eruit geﬁlterd. Wat overblijft zijn GPS-coördinaten van
nesten die eventueel naar een
landelijke database met nesten
kunnen worden gezonden.
Vlak voor het maaien kan een
perceel met de drone worden
afgevlogen en kunnen vrijwilligers met behulp van een walkie
talkie naar de exacte plek gedirigeerd waar jongen worden
gevonden. De jongen kunnen

over de sloot worden gezet
waar ze veilig zijn als de boer
gaat maaien.
De drone is geen vervanging
van de vrijwilligers maar kan
zeker ter ondersteuning van de
vrijwilligers zijn als er moeilijke
nesten moeten worden gevonden. Daarnaast kan het een
aanvulling zijn als hij ingezet
gaat worden voor bijvoorbeeld
het opsporen van vossen om zo
de predatie van de weidevogelnesten te verminderen.
Dit jaar willen we de drone
gebruiken om te kijken wat er
allemaal mogelijk is en bij een
aantal boeren die mee willen
werken in een pilot gaan kijken
wat het eﬀect is op het aantal
gevonden nesten.
In de toekomst kan de boer met
een GPS in de tractor gaan
rijden en zo de nesten sparen
omdat de locatie bekend is. Het
plaatsen van stokken zou dan
overbodig kunnen worden.
Collectief Eemland ziet zeker
nieuwe mogelijkheden met
deze innovatieve techniek die
dit jaar ingezet gaat worden ten
behoeve van de bescherming
van onze weidevogels!
♣ Wilhelm Bos
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