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Van de voorzitter
Terwijl ik dit stukje schrijf is het 18 februari en buiten
al 16 graden! De natuur komt tot leven en ik hoor de
kieviten tussen de geluiden van andere vogels door.
Het nieuwe weidevogelseizoen is begonnen met volop
perspectieven.
Uitgebreid
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat er een
uitbreiding komt van ons kerngebied. Inmiddels hebben
we gesprekken met agrariërs gehad, met als resultaat
vele hectares erbij. We hebben de nieuwe percelen
aangemeld bij de provincie en kunnen beginnen met
natuurinclusief beheren. Een mooie ontwikkeling!
Nationaal hoog bezoek
Wat betreft de bestuurlijke zaken kan ik u melden dat
er veelvuldig is vergaderd, zowel met de provincie als
met andere overheden. We hebben zelfs samen met
Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland
een ontmoeting gehad met de directeur-generaal en de
secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. Gebiedscoördinator
Wilhelm Bos heeft aan hen een mooie presentatie

gegeven van ons betalingssysteem en onze werkwijze.
Beide heren waren zeer onder de indruk en willen graag
nog een keer terugkomen in het voorjaar, zodat ze met
eigen ogen onze plas-drassituaties in actie kunnen
zien.
Internationale visite
Op 25 januari hadden we een delegatie van natuurbeschermers uit Duitsland op bezoek. Zij waren met
leden van het Europees parlement op rondreis door
Nederland om te zien hoe wij met de weidevogels
omgaan. Men was vooral geïnteresseerd in het systeem
van Collectieven in Nederland en enthousiast over de
deelname van zoveel agrariërs. Dat is natuurlijk leuk om
te horen, maar is voornamelijk een mooi compliment
aan het adres van de deelnemende agrariërs. Jullie zijn
steeds meer een voorbeeld van hoe het moet!
Nieuwe lente, nieuw geluid
Zoals inmiddels gebruikelijk, begonnen we het seizoen
met de Algemene Leden Vergadering op 8 april in café
De Plank in Hoogland. Naast het bespreken van allerlei
bestuurlijke zaken was er ruimte voor een interessante
lezing. Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut vertelde
over kruidenrijk grasland in combinatie met weidevogels, waardoor we weer wat wijzer de deur uitgingen.
Dankjewel Jan!
Ik wens u veel leesplezier met deze extra uitgebreide
nieuwsbrief. We hadden veel te vertellen, neem vooral
even de tijd om alle onderwerpen in u op te nemen. Dan
maken we geen fouten in de uitvoering van ons beheer
en worden we niet gekort op de gelden die beschikbaar
zijn. Daar profiteren we allemaal van!

Stef Huijgen

ANLb-budget 2018
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier
waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(ANLb) in Nederland wordt geregeld. Met ANLb dragen
agrariërs bij aan biodiversiteit en daar ontvangen ze een
marktconforme vergoeding voor. De vergoedingen voor
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Eemland
worden betaald door de provincie Utrecht. Hiervoor
moeten we een beschikking krijgen van de provincie.
Collectief Eemland sluit per jaar een bepaalde
oppervlakte beheer af. Met een goede argumentatie
kunnen we onze oppervlakte vergroten of verkleinen.
Zo is er voor 2018 een uitbreiding geweest van het
kerngebied, rond Eemnes kregen we er 70 hectare bij.
Hier werd eerst het beheer uitgevoerd als zogenaamde
‘parel’, die vergoeding kwam uit ons eigen budget.
Nu het binnen het kerngebied valt, wordt het
uitgevoerde beheer vanuit het ANLb betaald.

Totale kosten 2018

Dit hele gebied samen is in 2018 goed voor een ANLbbudget van € 756.000,00 euro. Hiervan is globaal 20%
voor de kosten van Collectief Eemland. De overige 80%
wordt uitbetaald aan de deelnemende agrariërs en
grondgebruikers.

Het areaal
Leefgebied open grasland (weidevogelbeheer)
Legselbeheer

1265 ha

Uitgesteld maaibeheer (1 juni)

188 ha

Kruidenrijk grasland

143 ha

Plas-drassituaties

16 ha

Voorweiden

29 ha

Uitgesteld maïs zaaien

28 ha

Leefgebied water
Duurzaam slootkantbeheer

112 km

Botanische waardevol grasland

4 ha

Kruidenrijke akkerranden

8 ha

Droge dooradering
Knotbomen

1577 stuks

Hakhout

0.13 ha

Uitbetaald aan de deelnemers - 77%
Kosten Collectief Eemland - 19%
Parels & pilots - 4 %

René Stalenhoef

ALV voorjaar 2019
Tachtig leden van het collectief schoven aan in café De Plank in Hoogland West voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Een fantastische opkomst en voorzitter Stef Huijgen opende de
vergadering met een blijk van waardering hierover. Eerste punt was de verantwoording over de
financiën van het afgelopen jaar. De vergadering verleende de penningmeester decharge van
zijn taak, op basis van het onderzoek en het mondelinge verslag van de kascontrolecommissie.
Daarna stemde de vergadering in met de herbenoemen van een aantal bestuursleden en
gaf Wilhelm Bos - onze gebiedscoördinator - een overzicht van de resultaten over 2018, plus
aandachtspunten voor het beheer van 2019.
Na de huishoudelijke punten kregen we een toelichting van Wolf Teunissen van Sovon. Hij vertelde over het onderzoek in
ons gebied naar enerzijds de aantrekkingskracht van plas-drassituaties op kieviten met jongen en anderzijds het nut van
de vossenrasters. Verderop in deze nieuwsbrief daar meer over. We sloten de vergadering af met een informeel en gezellig
samenzijn. Dank voor de hoge opkomst en tot volgend jaar!

Gert-Jan Elbers
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Vossen weren met smart-fence systeem
Door de jaren heen is een duidelijke trend te zien: steeds meer vogels broeden rondom de
plas-draspercelen. Door deze bundeling van nesten en weidevogels wordt de verdediging
tegen predatoren vanuit de lucht - zoals bijvoorbeeld de kraai - gemakkelijker. Desondanks
merken we dat onze weidevogels nog steeds kwetsbaar zijn voor predatie en dan met name
in de nacht door onder meer de vos. Uit onderzoek blijkt dat predatie fors verminderd door
het toepassen van een vossenraster, een ‘hekwerk’ van schrikdraad. Om zelf ervaring met
rasters op te doen is besloten een pilot met twee vossenrasters uit te voeren. We hebben ze
in februari geplaatst bij Gert-Jan de Jong in Eemnes en bij ondergetekende in Eemdijk.
Een veel gehoord praktisch probleem is de opgroei van gras tegen de onderste draad van het
raster. Hierdoor lekt de stroom weg en kan een vos toch binnen het raster komen. Om dit
probleem te tackelen hebben we het raster boven de sloot gehangen. Via een smart-fence
systeem konden we de rasters sneller plaatsen. Dit systeem bevat vier draden compleet
met kunststof palen die als een harmonica uit te trekken zijn. Om de twintig meter wordt
een stalen paal geplaatst in de rand van de sloot. Aan de boven- en onderkant van de paal
zit een horizontale ‘dwarslat’ van 30 centimeter. Daartussen bevestigden we de kunststof
palen van het vossenraster en zo kwam het boven de sloot te hangen.
Het voltallige bestuur trok er in februari op uit om de rasters te plaatsen. Met tractor,
quad, bestelbus en aanhangwagen vol materialen trokken we het land in. De eerste ploeg
zorgde voor het plaatsen van de stalen palen. De tweede ploeg rolde de smart-fence uit
en zette deze vast. Na circa twee uur hadden we het hele raster staan! En na wat kleine
aanpassingen was de stroom van voldoende sterkte om de vos te kunnen weren. Dit
voorjaar houden we de stroomsterkte goed in de gaten met een metertje. Zo zien we of er
knelpunten ontstaan en kunnen we ingrijpen. Door ervaringen uit deze pilot hebben we al
enkele aanpassingen gedaan aan de constructie. Zo kunnen we volgend jaar rondom elk
plas-drasperceel een goed werkend vossenraster plaatsen.
Uit onderzoek blijkt dat met vossenraster veel meer jongen groot worden dan zonder.
Sterker nog: met rasters gaat de populatie weidevogels groeien en dát willen we graag met
zijn allen bereiken!

Gerwout Netjes
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deeën - oproep - ideeën - oproep - ideeën - oproep - ideeën

Loopt u al langer rond met een idee dat de weidevogels zou kunnen helpen?
Laat het ons nu weten!
BoerenNatuur is de vereniging voor de veertig agrarische collectieven in Nederland en
behartigt hun belangen. Collectief Eemland doet mee aan een project van BoerenNatuur om
per collectief een plan op te stellen. Hierin komt te staan hoe het beheer van weidevogels de
komende jaren geoptimaliseerd kan worden. Het doel van dit plan is een verzameling van
wensen en ideeën te maken, zodat - als zich een kans voordoet - wij kunnen putten uit de
diverse onderwerpen.
Het bestuur heeft contact met verschillende organisaties die graag iets willen doen voor de
weidevogels. Een voorbeeld hiervan is de zuivelonderneming Friesland Campina, die samen
met Abrona (een bedrijf uit Amersfoort) op zoek is naar een melkveehouder die zich bezig
houdt met agrarisch natuurbeheer. Een ander voorbeeld is de Stichting ‘Alle Kleine Beetjes
Helpen’ uit Bussum die ook graag iets willen betekenen voor de weidevogels. Samen komen
we wellicht een stap dichter bij optimalisatie van het beheer. Daarnaast krijgen we soms
ideeën aangereikt van onze leden en uiteraard vanuit het bestuur.
Soms kunnen kleine zaken een groot verschil maken. Mocht u een idee hebben om het
beheer van weidevogels te optimaliseren, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.
We kunnen dat idee mogelijk opnemen in het optimalisatieplan. Wat voor ideeën zoeken we?
•

Niet alleen materiële/praktische ideeën, maar ook ideeën over het
vergaren van kennis en ervaring.

•

Ideeën waarvan je niet weet of kunt vermoeden dat ze werken.

•

Ideeën waarbij je geen rekening houdt met de kosten of uitvoerbaarheid.

•

‘Out of the box’ ideeën, oftewel laat uw fantasie de vrije loop.

•

Ideeën waar onderzoek voor nodig is.

Wat nu niet mogelijk lijkt, kan door een goede voorbereiding en aandacht over een tijd wel
realiseerbaar zijn. Deelnemers aan het collectief en actieve vrijwilligers zijn vaak de bronnen
die met echt goede ideeën komen, omdat zij betrokken zijn bij het praktisch beheer van de
weidevogels. Mocht u met een idee rondlopen en niet weten hoe het handen en voeten te
geven, neem dan contact met ons op. Samen komen we altijd verder.
Stuur uw idee of verzoek om hulp naar info@collectiefeemland.nl of neem contact op met
projectcoördinator Gert-Jan Elbers, tel. 06-53232415. Alvast bedankt!

Gert-Jan Elbers
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Voorwaarden
agrarisch natuurbeheer

Gerwout Netjes

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is de ANLb periode al een geruime tijd bezig. Maar de spelregels zijn soms nog niet compleet
duidelijk, met als vervelend gevolg afwijkingen in het beheer en boetes/kortingen op de vergoedingen. Om dit probleem te tackelen en
onze nieuwe deelnemers in de randzone te informeren is er een beheervoorwaardenkaart gemaakt. Op deze kaart staan puntsgewijs
de voorwaarden die bij de diverse beheerpakketten horen. Zo heeft iedereen altijd een duidelijk overzicht van regels, tips en meldingen
bij de hand.
Als het goed is ontving u de kaart tegelijk met de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering en hangt hij al boven het bed/op
het toilet/in de stal. Voor ieder die ‘m nog niet heeft of een tweede exemplaar wil, hebben wij op de volgende pagina’s een postertje
van de voorwaarden afgedrukt. Wij hopen u op deze manier te ondersteunen in het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer en zo het
aantal kortingen te beperken!

Dit jaar gebruiken we de weidevogeldrone voor het derde jaar op rij. In onze eigen
polder wordt de drone ingezet, maar soms ook elders. Zo werden we 20 april gevraagd
door de Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek (dit werd uitgezonden op RTV
Utrecht) en op 24 april vlogen we in het Binnenveld voor Weidevogelbeschermgroep
Binnenveld-West. In het hoogseizoen is de capaciteit van één drone te weinig voor ons
gebied. Daarom kijken we of we er een tweede bij kunnen krijgen. Ook willen we graag
een technische stap voorwaarts maken met een waterdichte drone die ‘zelf’ nesten kan
herkennen.
Dit kan met software op basis van artificial intelligence (kunstmatige intelligentie).
Op dit moment wordt de eerste versie van deze nieuwe software getest met een
geleende drone. De software werkt op basis van herkenning aan de hand van heel veel
foto’s. We hebben al onze vrijwilligers gevraagd om foto’s te maken van nesten van
recht bovenaf. Die stellen we beschikbaar aan de bouwers van de software. Zo ‘leert’
de software hoe een nest van een kievit, grutto, scholekster of tureluur eruitziet. In de
toekomst hopen we zo hele specifieke resultaten te krijgen. Dus dat de drone na een
vlucht over een aantal percelen terugkomt met de mededeling: vier kievitsnesten, drie
gruttonesten en een tureluur! Wordt vervolgd…
N.B. Deelnemers die de drone willen inzetten voor het zoeken van nesten en/of jongen
kunnen contact opnemen. Liefst ruim van te voren in verband met de planning. De kosten
bedragen € 10,00 per hectare. De ervaring leert dat met het vinden van één nestje de kosten
al terug verdiend zijn.

Wilhelm Bos
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Legselbeheer op grasland

Grasland met voorweiden

• Minimaal 50 m2 per nest laten staan.

• Beweiden vóór de afgesproken datum: 1 of 8 mei.
• Rustperiode van 1 mei tot 15 juni of van 8 mei tot 22 juni, afhankelijk van het
pakket dat is afgesloten.

Tips
• Laat percelen met rust; niet met de quad of de hond in
de percelen.
• Maai en bemest alleen overdag.
• Bij weidegang nestbeschermer plaatsen, of - nog effectiever - stroomdraad.
• Bij veel nesten op een perceel is last-minute beheer mogelijk.
Last-minute aanvragen?
• Ga naar collectiefeemland.nl > formulieren > melding last-minute beheer.
• Vul het formulier in en klik op versturen.
• Controleer of je een bevestigingsmail ontvangt!

Ruige mest
• Minimaal 10, maximaal 20 ton ruige mest per hectare.
• Uitrijperiode tussen 1 februari en 14 september.
• Ruige-mest-toeslag geldt alleen op de zwaar-beheer-

Extensief beweiden
• Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha.
• Tussen 1 april en 15 juni vindt er geen mechanische bewerking plaats.

Kruidenrijk grasland
• Rustperiode van 1 april tot 15 juni.
• Bemest in het voorjaar met alleen vaste mest, maximaal
20 ton, voor de mestwet telt het perceel mee voor
derogatie-norm (230/250).
• Bemesten met kunstmest is niet toegestaan.
• Onkruid spuiten mag alleen pleksgewijs.
• Eenmaal per seizoen moet het gewas gemaaid en afgevoerd worden.

percelen.
• Melden binnen 5 dagen na het uitrijden.
Ruige mest melden?
• Ga naar collectiefeemland.nl > formulieren > melding uitrijden ruige mest.
• Vul het formulier in en klik op versturen.
• Controleer of je een bevestigingsmail ontvangt!

Bloemrijke akkerrand
• De akkerrand mag niet bemest of bewerkt worden.

Ecologisch slootschonen
• Maaisel wordt minimaal 2 meter uit de kant gezet en
afgevoerd of verspreid over het land.
• Melden binnen 5 dagen nadat de laatste sloot is
geschoond.
Ecologisch slootschonen melden?
• Ga naar collectiefeemland.nl > formulieren > melding ecologisch slootschonen.
• Vul het formulier in en klik op versturen.
• Controleer of je een bevestigingsmail ontvangt!

Bouwland nesten verplaatsen
• Op bouwland wordt om de nesten heen gewerkt, maar
deze mogen verplaatst worden.
Tip
• Verzet de nesten in meerdere stappen richting de sloot en uiteindelijk over de
sloot als er aansluitend een uitgesteld-maaibeheer-perceel ligt. Dit geeft een
hogere kans op kuikenoverleving.

1 juni-land (uitgestelde maaidatum)
• Rustperiode van 1 april tot 1 juni.
• Bemesten mag met drijfmest, vaste mest of kunstmest.
• Chemische onkruidbestrijding is toegestaan.
Tip
• Voor een niet te zwaar en dus kwalitatief beter gewas: bemest in het voorjaar
met vaste mest (20 m3 per hectare) en gebruik geen drijfmest of kunstmest.

Uitgestelde zaaidatum bouwland
• Er vindt geen bewerking op het perceel plaats tussen 15 april en 15 mei.

Knotbomen
• Jaarlijks wordt tussen 5% en 40% van de bomen
geknot.
• In een periode van 6 jaar zijn alle bomen geknot.
• Knotten vindt plaats tot uiterlijk 15 maart.
• Melden knotten binnen 5 dagen na de laatste boom.
Knotten melden?
• Ga naar collectiefeemland.nl > formulieren > melding snoeien.
• Vul het formulier in en klik op versturen.
• Controleer of je een bevestigingsmail ontvangt!

Plas-drassituaties
• Plas-drassituatie van 1 maart tot 1 juni.
• Let op! Op 1 maart moet de greppel/sloot nat staan, dus de
pomp moet eerder aan.
Tip
• Zet de pomp op 1 juni of liever nog later uit en laat de greppel opdrogen, dit
zorgt voor een natuurlijke overgang voor de vogels.

Collectief Eemland | Postbus 512 | 3750 GM Bunschoten | info@collectiefeemland.nl | www.collectiefeemland.nl

Sanctiebeleid
Het Collectief wordt ieder jaar weer door de NVWA gecontroleerd op de voorwaarden van het agrarisch natuurbeheer.
Meestal voldoen de deelnemers aan de voorwaarden, maar helaas zijn er per jaar wel enkele overtredingen. Om ervoor
te zorgen dat dit niet meer gebeurt en om onze deelnemers te ondersteunen is er dit voorjaar een kaart ‘Voorwaarden
Agrarisch Natuurbeheer’ naar iedereen gestuurd. En in deze nieuwsbrief treft u de kaart aan als postertje. Het is een
logisch gevolg dat er - wanneer er niet aan de voorwaarden voldaan wordt - (financiële) consequenties zijn. We zetten
de sancties nog eens op een rij:
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Type beheer

Overtreding

Sanctie

Legselbeheer op grasland

Minder dan 50 m2 laten staan

Geen nestvergoeding

Legselbeheer op grasland

Legsel verloren gegaan door werkzaamheden

Geen nestvergoeding

1 juni land (uitgestelde
maaidatum)

Te vroeg maaien of andere bewerking

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Kruidenrijk grasland

Te vroeg maaien of andere bewerking

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Kruidenrijk grasland

Kunstmest strooien

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Kruidenrijk grasland

Drijfmest uitrijden voor de eerste snede

€ 750,00 per ha

Kruidenrijk grasland

Volvelds onkruid spuiten

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Plas-drassituatie

Pomp niet tijdig plaatsen (op 1 maart moet
de plas-dras vol staan)

€ 500,00

Plas-drassituatie

Te laat weghalen plas-draspompen (na 1
augustus)

€ 200,00

Ruige mest

Te laat melden ruige mest

Geen vergoeding ruige mest

Ruige mest

Te weinig ruige mest

Geen vergoeding ruige mest

Legselbeheer/1 juni land

Te laat melden last-minute beheer

Geen vergoeding en geen stijging % zwaar
beheer

Grasland met voorweiden

Rustperiode niet in acht genomen

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Extensief beweiden

Rustperiode niet in acht genomen of teveel
GVE

Geen vergoeding en dalen % zwaar beheer

Bouwland

Rustperiode niet in acht genomen

Geen vergoeding en pakket wordt terug
gezet naar legselbeheer op bouwland

Ecologisch slootschonen

Niet voldoen aan de voorwaarden

Geen vergoeding

Ecologisch slootschonen

Te laat melden

Geen vergoeding

Knotbomen

Te laat melden

Geen vergoeding

Let op!
Wanneer het totale
percentage zwaar
beheer onder de 10% komt
vervalt de totale mozaïek
toeslag! Dit heeft grote
invloed op de totale
vergoeding.

Onderstaand geven we een voorbeeld berekening van een denkbeeldig bedrijf met 40 hectare land waarvan 20% zwaar beheer
met een plas-drassituatie. In de bovenste berekening is voldaan aan alle voorwaarden. In de onderste zijn er sancties door het te
vroeg maaien van het kruidenrijk grasland.

Basis

Toeslagen

Pakket omschrijving

Eenheid

Bedrag

Oppervlakte

Totaal
bedrag

Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 1 juni

Per ha

€ 333,-

5,00

€ 1.665,-

Plas-drassituatie van 1 maart tot 1 juni

Per ha

€ 2.400,-

0,50

€ 1.200,-

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Per ha

€ 1.251,-

2,50

€ 3.127,50

Legselbeheer/nestbescherming op bouwland of grasland

Per ha

€ 0,-

32,00

€ 0,-

Mozaïek beloning op het hele bedrijf op basis van 20%

Per ha

€ 110,-

Aantal gevonden nesten (staffel : % beheer)

Per stuk

€ 80,-

Totaal dit bedrijf:

€ 4.400,00
20

€ 1.600,-

40,00 hectare
8,00 ha zwaar beheer
20 % zwaar beheer

Basis

Toeslagen

Totale vergoeding:

€ 11.992,50

Pakket omschrijving

Eenheid

Bedrag

Oppervlakte

Totaal
bedrag

Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 1 juni

Per ha

€ 333,-

5,00

€ 1.665,-

Plas-drassituatie van 1 maart tot 1 juni

Per ha

€ 2.400,-

0,50

€ 1.200,-

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Per ha

€ 1.251,-

0,00

€0

Legselbeheer/nestbescherming op bouwland of grasland

Per ha

€ 0,-

32,00

€ 0,-

Mozaïek beloning op het hele bedrijf op basis van 14%

Per ha

€ 78,-

Aantal gevonden nesten (staffel : % beheer)

Per stuk

€ 50,-

Totaal dit bedrijf:

€ 3.120,00
20

€ 1.000,-

40,00 hectare
5,50 ha zwaar beheer
13,75 % zwaar beheer

Totale vergoeding:

€ 6.985,00

Als het kruidenrijke grasland (2,5 ha) te vroeg gemaaid wordt, heeft dit een forse invloed op de totale vergoeding. Niet alleen
mist de deelnemer de vergoeding voor het kruidenrijk weidevogelgrasland, ook het percentage zwaar beheer daalt van 20% naar
14% en de vergoeding per gevonden nest van 80 euro naar 50 euro. Al met al een strop van 5.000 euro!

Bestuur Collectief Eemland
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Monitoring in de Eemland polders

Wilhelm Bos

In 2016 startte Collectief Eemland met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, afgekort ANLb. Sinds dat jaar monitoren
we ieder jaar, dat wil zeggen we tellen op afstand de weidevogels in de percelen met uitgestelde maaidatum. In deze
percelen geldt rust, dus we kunnen er niet in om nesten te zoeken. De monitoring vindt plaats volgens een officiële
methode opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Dit jaar hadden we extra mensen nodig voor de monitoring omdat er 15 deelnemende agrariërs zijn bijgekomen. Net als
in 2016 plaatsten we een oproep in de nieuwsbrief van de Vogelwerkgroep het Gooi (VWG). We zochten 10 extra mensen
in aanvulling op onze vaste groep van 25 man. Tot onze verbazing kregen we 41 aanmeldingen! Uit de aanmeldingen
kozen we 10 mensen die op cursus gingen. Eén avond theorie en diverse praktijkochtenden in het veld later worden onze
nieuwe mensen ingezet en zijn alle percelen met uitgesteld maaibeheer voorzien van tellers. Het tellen gebeurt om de
twee weken en vijf keer in totaal. In de laatste twee rondes lopen de tellers een stukje het land in om te kijken of er vogels
‘alarmeren’. Die hebben jongen en door zo te werken komen we achter het aantal territoria in een perceel.
Naast monitoring door onze eigen mensen vindt er dit jaar de driejaarlijkse monitoring door de provincie plaats.
Medewerkers van ‘Van der Goes en Groot’ - een Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau - voeren de monitoring uit en
bekijken heel Eemland op vogels. Zie je de komende tijd iemand met een telescoop, dan is dat dus hoogstwaarschijnlijk
een provinciale teller.

Waar blijven de kieviten?
Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft het bestuur gevraagd of we willen meewerken aan het volgende onderzoek:
Waar blijven de kieviten met hun jongen na het uitkomen van de eieren en wat is de invloed van plas-drassituaties
hierop? De onderzoekers zochten naar plekken waar kieviten broeden. Ze vergeleken gezinnen op plas-draspercelen
met gezinnen op meer dan 250 meter van een plas-drassituatie. In ons werkgebied zijn veel plas-drassituaties
gerealiseerd, waardoor het voor de onderzoekers niet gemakkelijk was om voldoende nesten te vinden die ver
genoeg weg lagen.
Door moeder kievit en twee jongen te voorzien van een zender wordt het mogelijk ze te volgen. Bij de jongen moet
door de ontwikkeling van veren de zender regelmatig opnieuw worden vastgeplakt. Wat het onderzoek oplevert zal
Sovon toelichten op een bijeenkomst. Naast het onderzoek over de invloed van plas-drassituaties wil Sovon kijken
naar het effect van de vossenrasters die we op twee plaatsen in Eemland hebben gezet.

Gert-Jan Elbers
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9 miljoen extra
voor weidevogels in Nederland
In 2019 en 2020 stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar
voor plattelandsontwikkeling. Van die 40 miljoen komt dit
jaar al 9 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in
weidevogelbeheer. Landbouwminister Carola Schouten noemt
de weidevogels “indicatoren voor een levendige en gezonde
bodemstructuur”.
De provincies hebben meerjarige actieplannen opgesteld
voor de besteding van de 40 miljoen euro. Collectief Eemland
heeft daaruit voor een periode van drie jaar budget gekregen,
waardoor de uitbreiding in de weidevogelrandzone mogelijk
is. De 9 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor een
plattelandsontwikkeling-regeling (POP3-inrichtingssubsidie),
dat wil zeggen fysieke investeringen voor weide- en
akkervogels.
Elk collectief kan een POP3-aanvraag indienen voor diverse
investeringen. Wij zijn - zodra het nieuws van de extra gelden
bekend werd - stevig aan de slag gegaan om te kijken waar we
kunnen optimaliseren en wat nodig is om onze weidevogels
nog meer kans van slagen te geven. Dit is een kleine greep uit
ons plan:
• Twintig plas-draspompen met zonnepanelen: voor
het realiseren van plas-drassituaties in onder meer de
weidevogelrandzone.
• Een extra drone: een zwaardere drone waarmee - met een
uitgebreide cursus - de gehele nacht en ook met regen
gevlogen kan worden. Dit verhoogt de capaciteit fors.
• Bomenkap: op meerdere plekken in de polder bomen laten
kappen. In een straal van 200 - 300 meter rondom bomen
komen geen nesten voor. Het verwijderen van 1 boom
levert 12,5 hectare potentieel weidevogelgebied op.
• Vossenrasters: schrikdraad rondom elke plas-drassituatie
met omliggend uitgesteld maaibeheer. Door een vossenraster daalt het aantal slachtoffers door predatie drastisch
en zullen in deze concentratiegebieden meer kuikens groot
worden. Zo kan de weidevogelstand in Eemland toenemen.
Het plaatsen van vossenrasters is de belangrijkste
investering uit ons plan.
Collectief Eemland heeft een aanvraag ingediend met een
totaalbedrag van ruim € 800.000! Wij weten bij het uitkomen
van deze nieuwsbrief nog niet of en hoeveel budget er
toegekend wordt. Dat wordt in oktober bekend gemaakt. We
hopen natuurlijk dat we alle punten kunnen realiseren en
houden jullie op de hoogte.

Gerwout Netjes

Pilot Duurzame Zuivelketen
In 2018 startte FrieslandCampina met
een pilot waarin Collectief Eemland
participeerde. We schreven daarover
in de vorige nieuwsbrief. In 2019 gaan
we verder en wordt de pilot uitgebreid.
De melkveehouders die meedoen
krijgen punten voor het natuurinclusief
beheren van hun percelen. Daarnaast
kunnen ze punten verdienen met andere
milieumaatregelen, bijvoorbeeld het
terugdringen van energieverbruik. Op basis
van het totaal aantal punten krijgen de
melkveehouders een plus op de melkprijs.
Naast zuivelfabriek FrieslandCampina
zijn er ook andere melkfabrieken die
graag zien dat hun leden maatregelen
voor natuur en milieu nemen op hun
bedrijf. Daarvoor hebben zij de Duurzame
Zuivelketen opgericht. Door vastgestelde
beheerpakketten aan te bieden, kunnen ook
melkveehouders meedoen die niet vallen
binnen de door de provincie vastgestelde
grenzen van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Collectief Eemland
doet de controle en voorlichting op de
participerende melkveehouderijbedrijven.
In 2020 is de pilot afgerond en is het de
bedoeling dat elke melkveehouder in
Nederland mee kan doen.

Gert-Jan Elbers
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Collectief Eemland,
een agrarische natuurvereniging van agrariërs en burgers die zich
inzet voor het behoud van de landschappelijke waarden van Eemland.
De vereniging is gecertificeerd als collectief in het kader van het
subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Projectcoördinator: Gert-Jan Elbers, Postbus 512, 3750 GM
Bunschoten, 033 246 22 79/06 532 324 15, info@collectiefeemland.nl

Bestuur: Stef Huijgen (voorzitter), Gert-Jan de Jong (vice-voorzitter),
René Stalenhoef (penningmeester) en de leden: Wilhelm Bos, Simone
Eggenkamp, Gerwout Netjes en Marcel Vedder.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar:
Postbus 512, 3750 GM Bunschoten, info@collectiefeemland.nl

Gebiedscoördinator ANLb: Wilhelm Bos, Postbus 512, 3750 GM
Bunschoten, 06 218 856 95, wilhelm.bos@collectiefeemland.nl
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