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Van de voorzitter
We zijn gestart aan een nieuw weidevogelseizoen!
Op het moment dat deze nieuwsbrief op de mat valt,
zijn we een tijdje onderweg in het seizoen en hebben
we de eerste resultaten al binnen. Ik hoop dat de
vogels onze polder opnieuw weten te vinden en dat
we weer veel nesten mogen beschermen.
IJzige misser
Op de ledenvergadering van 7 februari hebben we als
bestuur een oproep gedaan om de plas-draspompen
halverwege februari aan te zetten. Velen van jullie
gaven daar direct gehoor aan, anderen iets later
omdat het op dat moment nog te nat was om het
land in te gaan. De vorstperiode van de derde week
van februari gooide roet in het eten en zorgde ervoor
dat de pompen uit moesten. Juist in die periode
kregen we controle van de NVWA, met als gevolg dat
een aantal plas-drasprojecten niet werd goedgekeurd.
We hebben daar als bestuur uiteraard bezwaar tegen
gemaakt, een plas-drasproject is immers niet op te
meten wanneer alles bevroren is!
Bestuurswijzigingen
Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van
Steven Nagel, die zijn drie periodes in het bestuur
erop had zitten. Het Collectief Eemland is veel dank
verschuldigd aan Steven, voor het op voortreffelijke
wijze beheren van de financiën en voor de altijd
stipte uitbetalingen aan de deelnemers. Steven, het
ga je goed en we komen je vast nog wel tegen op de

ledenvergadering. René Stalenhoef heeft Stevens
functie van penningmeester overgenomen, we
wensen hem een goede periode toe als beheerder van
de gelden van ons Collectief. Gerwout Netjes maakt
als nieuw lid ons bestuur weer voltallig. Daar zijn we
blij mee, vooral omdat Gerwout zelf agrariër is en het
altijd gemakkelijker is om tegenover een collega-boer
te zitten bij het afsluiten van een zo goed mogelijk
pakket. En tenslotte zijn we verhuisd naar een nieuwe
vergaderlocatie, omdat het vergaderpand van Evert
van Twillert als zijn woonhuis gebruikt gaat worden.
Meer geld, meer bescherming
Vanuit de provincie kwam de vraag om uitbreiding van
het gebied waarover we beheer hebben afgesloten,
met als reden dat de provincie meer geld voor ons
beschikbaar heeft. Dat zijn natuurlijk leuke berichten
en het komt ook nog eens heel goed uit. Vorig jaar
hebben we namelijk een plan ingediend om de kievit
beter te beschermen, met name in maïslanden waar
de kievit graag nestelt. Ik hoop dat uitbreiding van
het gebied een positief effect heeft en dat ook andere
vogels kunnen meeprofiteren.
Hoog bezoek
Mevrouw Maasdam, gedeputeerde van de provincie
Utrecht, zal ons 17 mei bezoeken. Zij is zeer onder
de indruk van onze werkwijze en blij met Eemland
als weidevogelgebied. Maasdam wil graag met
eigen ogen zien hoe we werken en komt een plasdrasproject bekijken. Hopelijk kunnen we haar ook
een heleboel vogels op die locatie laten zien.
Tot zover mijn voorwoord. Rest mij jullie nog heel veel
leesplezier toe te wensen met deze nieuwsbrief, die
weer vol staat met allerlei interessante en relevante
zaken.

Stef Huijgen

ik een melkveebedrijf in Eemdijk met 165 melkkoeien en
bijbehorend jongvee. Ongeveer 7,5 jaar geleden zijn wij
naar Eemdijk verhuisd, omdat ons oude bedrijf in Kampen
moest wijken voor een bypass van de rivier de IJssel naar
het Veluwemeer. Naast het werk op ons bedrijf ben ik
voorzitter van het Agrarisch Jongeren Kontakt - Eemland
(AJK-Eemland). Door het AJK worden avonden georganiseerd
voor de agrarische jongeren uit het gebied om zo met elkaar
in contact te komen en elkaars kennis te vergroten.

Gerwout Netjes
Vanwege mijn benoeming als nieuw bestuurslid, wil ik mij
graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Gerwout Netjes,
28 jaar oud en woon sinds kort samen met mijn vriendin
Marieke. In een maatschap samen met mijn ouders heb

Het voorjaar begint voor mij pas echt wanneer je de
vogels om je heen hoort fluiten. Agrarisch natuurbeheer
wordt in de toekomst een belangrijk onderdeel voor
melkveebedrijven. Ik wil mij daarom binnen het bestuur
van Collectief Eemland graag inzetten voor het agrarisch
natuurbeheer om binnen de regio voor andere veehouders
van betekenis te zijn. Binnen het bestuur ga ik me onder
andere bezighouden met het onderdeel Public Relations. Het
is belangrijk om naar de buitenwereld uit te dragen waar
we mee bezig zijn en hoe goed we dit doen. Ik hoop jullie
allemaal in de toekomst te ontmoeten en ik kijk uit naar een
goede samenwerking!

Wat kost dat? Inzet drone

Zoals we begin dit jaar op de algemene ledenvergadering
al aankondigden, worden vanaf dit jaar kosten in rekening
gebracht voor het inzetten van de drone. Dat gaat over
tien euro per hectare die we afzoeken naar nesten van
weidevogels. Deze kosten vallen erg mee als je bedenkt dat
we meestal niet het gehele bedrijf hoeven te scannen. Vaak
is wel duidelijk waar de nesten of jongen zich ongeveer
bevinden. Bovendien zijn de kosten over het algemeen
al terug verdient als er één nestje gevonden wordt, ieder
volgend nest is dus winst!
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Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau
Donderdag 26 april werd onze oudvoorzitter Warmelt Swart thuis verrast
door een bezoek van burgemeester Melis
van de Groep, met de mededeling dat
hij om 10:00 uur op het gemeentehuis
verwacht werd. Daar aangekomen werd
Warmelt koninklijk onderscheiden met de
oorkonde ‘Ridder in de Orde van OranjeNassau’.
Warmelt is oprichter en voorzitter van de
Bunschoter Boeren- en BeestenBoel
(BBBB), bestuurslid, voorzitter en lid van
de Raad van Commissarissen van de Rabobank en natuurlijk
oud-voorzitter van Ark & Eemlandschap. Wij hebben veel aan
Warmelt te danken op het gebied van natuurbeheer en we
feliciteren hem dan ook van harte met zijn onderscheiding!

Last-minute
beheer
Vroeg frezen voor kieviten
Op maïspercelen vind je altijd veel kieviten en deze
percelen worden intensief bewerkt voor 1 mei. Dat wil
zeggen mest uitrijden, ploegen, eggen, kalk strooien en
zaaien, precies in de periode dat de kievit haar eieren
net heeft uitgebroed of nog aan het broeden is. Ons
weidevogelkerngebied bevat maar een paar maïspercelen
en die trekken veel kieviten aan. Om er nu voor te zorgen
dat er meer percelen aantrekkelijk zijn (dus zonder veel
gras), hebben we vorig jaar een proef gedaan door een
perceel grasland te frezen voor 1 april en vervolgens met
rust te laten tot 15 juni. Hier maakte de kievit dankbaar
gebruik van en ook andere weidevogels wisten het rauwe
perceel goed te vinden. Door het vroege frezen, staat er
wat later in het voorjaar een lichte snede gras op het land,
waar de pullen goed door kunnen én beschutting hebben.
De proef is goed geslaagd. Het perceel is in augustus
geploegd en opnieuw ingezaaid.

Zoals ieder jaar heeft Collectief Eemland geld
beschikbaar voor last-minute beheer. Omdat
we nooit van tevoren weten waar de nesten en
jongen zich bevinden, reserveren we dit geld
om in te zetten voor agrariërs die het maaien
willen uitstellen. Zie je als deelnemer Agrarisch
Natuurbeheer in een perceel veel weidevogels
met hun jongen rondlopen of heb je veel nesten?
Schroom dan niet om ons te bellen! Schakel je
polderregisseur in en vul samen het last-minute
formulier in. Hierdoor gaat de mozaïek-vergoeding
voor alle hectares van het bedrijf omhoog. Deze
vergoeding wordt daarmee dermate hoog dat
dit (veel) meer is dan de derving van het gras!
Dus onze last-minute vergoeding is niet alleen
goed voor de weidevogels, maar zeker ook
voor de agrariër, gebruik ‘m!

Dit jaar hebben we de proef uitgebreid. Nu zijn er vier
percelen gefreesd in het weidevogel-kerngebied. We hopen
dat ook dit jaar de vogels er veel profijt van hebben, we
gaan goed monitoren hoeveel territoria er zitten.
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Weidevogel en agrariër zijn gebaat bij

ruige stalmest
In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol
in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van
weidevogels. Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking
tussen agrariërs, wormen en weidevogels. Hij concludeert dat
de rol van rode wormen wordt gehinderd door uitdroging
en een gebrek aan ruige stalmest. Zijn bevindingen zijn van
belang voor het ‘natuur-inclusief boeren’.
Jeroen onderzocht hoe het graslandbeheer van melkveehouders de regenwormen in de grond en de toegang
van weidevogels tot die wormen beïnvloedt. Daarnaast
onderzocht hij welke soorten regenwormen belangrijk zijn
voor weidevogels. Onderscheidend naar kleur duidt hij de
twee soorten: rode en grijze wormen. “Rode wormen zoeken
aan het oppervlak naar voedsel en grijze wormen blijven
altijd onder de grond”, aldus Jeroen.
Uitdroging
Jeroen ontdekte dat de hoeveelheid rode wormen aan de
oppervlakte afhankelijk is van de mate van uitdroging van
het land en de bemesting. “Voor weidevogels is vooral
droogte het probleem”, zegt hij. “Als de bodem vochtig blijft,
dan blijven de wormen ook actief en hebben de vogels
geen probleem. Maar zodra de bodem uitdroogt, gaan de
rode wormen in rusttoestand en komen ze niet meer aan
de oppervlakte. Uiteindelijk wordt de bodem ook zo hard
dat een tastjager als de grutto er niet meer met zijn snavel
door kan prikken.” Ook voor de agrariër is een uitgedroogde
bodem niet fijn, want daarin zijn wormen inactief en staat
de hele vruchtbaarheidscyclus stil.
Ruige stalmest
Het zijn vooral de rode wormen die organisch materiaal
aan de oppervlakte verzamelen en in de grond brengen.
Juist rode wormen zijn als biobouwers belangrijk in het
ecosysteem van het grasland. Maar deze soort doet het
steeds slechter, voornamelijk omdat agrariërs overwegend
drijfmest uitrijden. “Ruige stalmest met daarin uitwerpselen
maar ook stro is zeldzaam geworden, terwijl dat het
belangrijkste voedsel voor rode wormen is”, vervolgt Jeroen.

Wilhelm Bos

“Ze moeten echt het grove organische materiaal zoals
strootjes en blaadjes hebben. Met drijfmest kunnen ze niet
zoveel.” Al met al zijn deze bevindingen ook van belang
voor ‘natuur-inclusief boeren’, dat momenteel volop in de
belangstelling staat.
Weidevogels
Weidevogels zijn op te delen in twee groepen: zichtjagers
en tastjagers. De zichtjager - zoals de kievit - zoekt vooral
‘s nachts de wormen die aan de oppervlakte komen. Dit
zijn de rode wormen. De tastjager - zoals de grutto - wroet
met zijn snavel in de grond op zoek naar regenwormen.
Voor beide soorten is vochtig grasland dus heel belangrijk.
Als het niet vochtig is, komen de wormen ‘s nachts niet
aan de oppervlakte voor de zichtjagers en als het droog
is, kan de tastjager niet de grond in komen om wormen
te vangen. Ruige mest speelt dus een heel belangrijke
rol. De rode wormen halen het organische materiaal de
grond in, waardoor er een betere
bodemstructuur ontstaat.
Bovendien neemt het
organische stofgehalte
toe, wat weer goed is
voor micro-organismen
die zorgen dat de
voedingsstoffen
vrijkomen voor het gras.
Door de organische
stof neemt ook het
vochtgehalte van de bodem
toe, waardoor de wormen
hoger blijven. Daarnaast is
van belang dat rode wormen meer
voedselwaarde hebben voor weidevogels dan grijze wormen.
Dus kort gezegd:
Meer ruige mest > meer rode wormen >
meer bodemstructuur > meer organische stof >
meer micro-organismen > meer voeding voor het gras
= goed voor de koe en dus voor de agrariër.

Jeroen Onrust uit Roden promoveerde in Leeuwarden op onderzoek naar de invloed van
agrarisch beheer op het aantal wormen in de bodem. In zijn proefschrift ‘Earth, worms &
birds” bewijst de jonge promovendus (29) dat rode wormen een sleutelrol spelen in het
ecosysteem van een grasland. Jeroen Onrust bedacht een even eenvoudige als in het oog
springende manier om het aantal wormen in boerenland te tellen. Jeroen: “Ik moest in de
huid van een kievit kruipen. Zo bedacht ik een kar, waarop ik, liggend op mijn buik, mezelf
over het weiland voortbewoog.” Met hoofdlamp op en een handteller zocht Jeroen in het
nachtelijk donker urenlang tussen de grassprieten naar krioelende wormen. “Soms telde ik
er in een weiland wel duizend, soms ook niks.”
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Broedende zwarte sterns in Eemland?
Vorig jaar zijn er in Eemland op twee locaties zwarte sterns aangetroffen. Dit jaar willen we voorwaarden scheppen
om het broeden in Eemland aantrekkelijk te maken. Volgens zwarte stern specialist Leen Heemskerk zou dat heel
uitzonderlijk zijn, maar uitgesloten is het niet.
Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe moerassen. Ze broeden op drijvende watervegetatie (het liefst krabbescheer),
op nestvlotjes en modderbanken, in ondiepe moerassen en agrarische gebieden met brede sloten en modderbanken. Ze foerageren niet ver van de kolonies op kleine visjes, amfibieën, insecten en regenwormen. Een rijke
slootbegroeiing van bijvoorbeeld plomp of ander waterplanten heeft de voorkeur, maar de sterns broeden zelfs
in kale sloten zonder begroeiing. In dat geval worden de vlotjes dicht tegen de oever aangelegd voor dekking.
De zwarte stern heeft een voorkeur voor 25 -75% open water in de nabijheid van zijn nestplaats. Teveel open water
wordt gemeden, evenals een gesloten begroeiing.
Collectief Eemland heeft nestvlotjes gekocht. Op twee locaties zijn eind april 32
vlotjes uitgelegd. De afstand tussen de nestvlotjes moest minimaal vijf meter
zijn en bij voorkeur tien. Rond de vlotjes wordt een oeverstrook van vijfhonderd
meter lang en twee meter breed niet beweid tot 1 juli en niet gemaaid tot 1
augustus. De aankleding van de vlotjes lijkt geen rol te spelen, de sterns broeden
op alles wat maar voorhanden is. Alleen overmatig begroeide vlotjes en vlotjes
dicht bij een al bezet vlotje worden gemeden. Er wordt vaak in clusters gebroed
van 15 tot 25 broedparen. We zijn heel benieuwd of we het voor elkaar kunnen
krijgen dat deze wat onbekende vogel bij ons gaat broeden!
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Pilot graslandkruiden
Dit jaar willen wij een pilot opstarten waarbij in het naseizoen op vijf percelen een mengsel van kruiden wordt
doorgezaaid. Dit zal gebeuren op percelen met plas-drasprojecten. Deze percelen zijn nu al een paar jaar verschraalt
door minder bemesting, waardoor de kans van slagen groter is. We willen dit kleinschalig testen om de kosten laag te
houden, want de kruidenmengsels zijn vrij kostbaar. Kruidenrijk grasland moet een plus vormen voor de weidevogels
vanwege een grotere biodiversiteit, maar het moet óók een product opleveren dat we kunnen toepassen in onze
bedrijfsvoering.
Kruidenrijk grasland bevat ten opzichte van de ‘standaardweide’ aanzienlijk meer sporenelementen, mineralen en
structuur. Voor het vee geven deze inhoudsstoffen een grote meerwaarde in gezondheid, stofwisseling en penswerking.
Het rantsoen wordt gevarieerder en smakelijker, de opname stijgt en de diergezondheid verbetert. Ook zal het landschap
kleur krijgen door de diverse kruiden die het mengsel biedt. Dit zijn onder meer klaversoorten, gewone hoornbloem,
cichorei, smalle weegbree, koekoeksbloem en pinksterbloem. We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de
proef.

Gert-Jan de Jong & Gert-Jan Elbers

Goed nieuws!
In de begroting die het kabinet vorig jaar op Prinsjesdag
presenteerde is 40 miljoen euro extra uitgetrokken
voor het weidevogelbeheer 2019 tot en met 2021.
Een mooie erkenning van het demissionaire kabinet
dat er op dit moment onvoldoende gebeurt voor het
behoud van de weidevogels. Van de 40 miljoen
landelijk is voor de provincie Utrecht 1,2 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor aanvullend agrarisch
weidevogelbeheer.
Concreet betekent dit investeren in kruidenrijk
grasland dat laat gemaaid wordt, in combinatie met
een hoger waterpeil. Het extra geld kunnen we onder
meer inzetten in de ‘weidevogelrandzone’, een in het
Natuurbeheerplan 2019 nieuw geïntroduceerd gebied.

In het geval dat er ná 2021 minder rijksgeld beschikbaar is voor weidevogels en/of uit de monitoring blijkt
dat er in de weidevogelrandzone te weinig weidevogels
voorkomen, kan er vanuit de provincie een heroverweging van deze uitbreiding aan de orde zijn.
Collectief Eemland wil dit jaar agrariërs benaderen
in de weidevogelrandzone, om te bekijken of zij mee
willen doen met weidevogelbeheer. Het is een mooie
gelegenheid om de vele kieviten die zich hier bevinden
- en die nu buiten de boot vallen - een goede kans te
geven hun jongen groot te brengen in Eemland.
We hopen op uw medewerking!
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SANCTIEBELEID
Het beheer in Eemland loopt de laatste jaren goed, door alle diverse
maatregelen die er op de bedrijven worden uitgevoerd. Het blijkt
echter voor sommige deelnemers nog onduidelijk wat de inhoud
van elke maatregel precies is. Controles vanuit het Collectief wezen
uit dat sommige maatregelen niet altijd juist opgevolgd worden.
Dit kan grote gevolgen hebben, wanneer de NVWA afwijkingen
constateert. De vergoeding voor ons hele Collectief komt dan onder
druk te staan en daarmee de procentuele vergoeding per deelnemer!
Om dit te voorkomen zal het bestuur nog actiever het sanctiebeleid
gaan uitvoeren. Bij de volgende algemene ledenvergadering
(voorjaar 2019) zal dit verder worden toegelicht en besproken.
Slepen en rollen
In de derde week van april is er diverse malen gezien dat er
ANLb-deelnemers op het land aan het slepen en rollen waren.
We begrijpen dat het eerder in het jaar te nat was om deze
werkzaamheden uit te voeren, maar in de derde week van april
liggen er al heel veel niet gevonden nesten. Denk hierbij aan
de verborgen nesten van de grutto, tureluur, gele kwikstaart en
veldleeuwerik. Wil je goed met weidevogelbeheer bezig zijn, dan is
het uitvoeren van deze werkzaamheden zo laat in het jaar absoluut
geen optie!
Maaien na zonsopgang en voor zonsondergang
Om nesten en jonge vogels te sparen tijdens het maaien is het
belangrijk om goed zicht te hebben. Het bestuur verzoekt de
veehouders daarom om ná zonsopgang en vóór zonsondergang
te maaien. In het donker maaien is geen optie als je met
weidevogelbeheer bezig bent!
Wij rekenen op uw medewerking om zo de vogels (en andere dieren)
een eerlijke kans te geven!

Beste allemaal,
Tot mijn negende jaar woonde ik op een boerderij in De
Hoef (Hooglanderveen). Daar waren veel houtsingels en
kleine bosjes langs de weilanden, vol met fazanten en
patrijzen. Ik liep in het voorjaar eerst langs zo’n houtwal
naar nestjes te zoeken en daarna tussen de vele pinkster- en
paardenbloemen naar de kievitsnesten. In 1949 kwam ik in
Zevenhuizen (toen nog Hoogland). De A1 was er nog niet en
Nieuwland, Calveen en Zevenhuizen zagen er toen net zo
uit als De Hoef: ook veel houtsingels. In dat jaar was er een
droge zomer met een muizenplaag. Met als gevolg een grote
hoeveelheid kieviten, grutto’s en ook veldleeuweriken. Ik
denk dat de tureluur en de scholekster er toen nog niet veel
waren…

In 1999 was ik aanwezig bij de eerste gesprekken voor de
oprichting van het Agrarisch Natuurbeheer in Eemland. Er
werd een begin gemaakt met de markering en bescherming
van nesten. Later kwam daar het strooien van ruige mest en
het uitgesteld maaibeheer bij. Er ontstond een landschap
waar de vogels graag vertoeven. De laatste jaren zijn er
de succesvolle plas-drasprojecten bijgekomen. Veel vogels
maken er gebruik van, ook met hun jongen. Er wordt dus
veel gedaan om de weidevogelstand op peil te houden en ik
ben blij dat wij als agrariërs daar zo goed aan meewerken.
Ik heb dan ook met veel plezier deze jaren met zowel het
bestuur, de polderregisseurs, en alle agrariërs en vrijwilligers
samengewerkt ten gunste van de weidevogels.
Bedankt allemaal!

n Eggenkamp
Groeten, Joha
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Public Relations werkgroep
Passie voor weidevogels

Sinds kort heeft Collectief Eemland haar eigen P.R.-werkgroep met als doel om het Collectief
meer en beter in beeld te brengen
bij de burger. Aanleiding
hiervoor was de deelname
van enkele bestuursleden
aan de streekconferentie
‘Eemland300’. Op deze
conferentie - waarvoor
iedere Eemlandbewoner
zich kon aanmelden - kwam
naar voren dat onder de
burger nauwelijks besef is van
het werk dat Collectief Eemland
doet. Dit gebrek aan kennis levert globaal
meningen op die we als agrariërs maar al te goed kennen
van het beeld dat de landelijke media vaak schetst: er is te
weinig natuur, te weinig biodiversiteit, de weidevogel is
verdwenen, et cetera.
Wanneer je zulke geluiden hoort, zou je bijna denken dat
Collectief Eemland niet bestaat. De waarheid is uiteraard
heel anders. Op de Eemland300-conferentie hebben onze
bestuursleden verteld en laten zien hoeveel inspanningen er
verricht worden ten behoeve van de
weidevogels en het vergroten
van biodiversiteit. Met veel
verbazing en waardering
als resultaat, zij het nog
wel onder een beperkte
groep.
Uit deze reacties
ontstond het idee om
flink meer bekendheid
te geven aan ons werk en
publieke campagne te gaan
voeren. Op korte termijn hebben we
geïnvesteerd in jassen, petten, pennen, schrijfblokken, een
brochure en kleding voor het bestuur om de herkenbaarheid
te vergroten op conferenties. De mooie slogan ‘Passie voor

weidevogels’ is toegevoegd
om duidelijker te maken
waar Collectief Eemland
voor staat. Voor de
langere termijn zijn we
bezig met de aankleding
van ons beheergebied.
Bijvoorbeeld borden
bij bestaande bankjes of
nieuwe bankjes met borden,
weidevogelfietsroutes en een
Collectief Eemland-hekwerk met logo
bij de plas-draspercelen. Uiteraard wegen we de financiering
van de verschillende ideeën zorgvuldig af.
Daarnaast zijn we actief geworden in de media. Een persbericht naar het Algemeen Dagblad leidde al tot twee
regionale radio-interviews en een landelijk interview komt
eraan. Ook door papieren media worden we nu benaderd.
Verder zijn de sociale media onder handen
genomen. Naast onze website
hebben we nu onze eigen
Facebookpagina ‘Collectief
Eemland’. Die gebruiken we
al regelmatig én we worden
goed gevonden. Publicatie
van het eerste kievitsei
leverde meer dan 2000(!)
views op en werd door al
deze aandacht geplaatst
door het Algemeen Dagblad.
Op onze Facebookpagina kunt
u ook uw eigen open dag, koein-de-wei-dag of ander natuur-agrarisch
evenement aanbieden. Ga hiervoor naar www.facebook.nl/
collectiefeemland en deel/like de pagina dan ook meteen
even.
Verdere ideeën over onze Public Relations zijn uiteraard van
harte welkom bij het bestuur.

Marcel Vedder

Colofon
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