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Van de voorzitter
Op 14 juli 2021 overleed onze oud-voorzitter Warmelt 
Swart aan de gevolgen van ALS. In deze nieuwsbrief 
blikken we terug op zijn inzet voor Collectief Eemland. 
We verliezen in hem een bevlogen bestuurder met een 
gouden hart voor weidevogels. 

Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug. Na de 
derde coronagolf - toen de maatregelen versoepelden 
- konden de vergaderingen gelukkig weer live 
plaatsvinden. Iedereen wilde de schade inhalen, dus 
vele ritten werden gemaakt. Dit betrof vooral overleg 
met de provincie en de voorzitters van Utrecht, maar 
ook met de provinciale LTO, waar we een goede band 
mee hebben. Daarnaast zijn er gesprekken geweest 
met diverse gemeenten en instanties. Hierbij wil ik 
opmerken, dat onze naam regelmatig wordt gebruikt of 
misschien zelfs misbruikt door diverse instanties. Soms 
staan we genoemd bij een artikel waar wij niets vanaf 
weten. We nemen daar dan ook geen verantwoording 
voor.

Niet altijd blij met zonneparken
Er is afgesproken dat we vaker gaan overleggen met 
de LTO. Vooral omdat er veel op ons mooie Eemland 
afkomt. Denk bijvoorbeeld aan de RES (Regionale 
Energie Strategie), die de verschillende gemeenten 
moeten invullen. Wij hebben daar in Baarn samen 
met de LTO, Natuurmonumenten, Vogelbescherming 
Nederland en Eemland 300 een zienswijze op gegeven. 
Ook in de andere gemeenten zijn we er volop mee 
bezig. Het is de grote vraag wat Collectief Eemland 

hiervan moet vinden. We snappen best dat een boer 
een zonnepark wil aanleggen als goede aanvulling op 
het inkomen. Wij kijken wel kritisch naar de locaties 
waar dit gebeurt, voor ons staat de weidevogel altijd 
op de eerste plaats. Ik hoop dat jullie begrijpen dat wij 
niet blij worden wanneer er locaties worden genoemd 
of aangewezen waar veel weidevogels zitten. Als jullie 
hierop willen reageren, graag! Onze nummers staan op 
de website.

Opnieuw wachten op ALV
Na alle goede live besprekingen kwam er een enorme 
tegenvaller: weer is de algemene ledenvergadering 
van ons collectief afgelast. We hadden goede hoop 
dat we eindelijk eens bij elkaar konden komen om de 
zaken te bespreken die bij onze vereniging horen, maar 
het is ons niet gegund. Er zit nu niets anders op dan 
te wachten tot het wél weer mogelijk is om elkaar te 
zien en spreken. Want dat is minstens zo belangrijk als 
deze nieuwsbrief: elkaar ontmoeten en gewoon even 
bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.

Check je afspraken
Er staan natuurlijk weer diverse zaken op het 
programma, zoals de evaluatiegesprekken met de 
deelnemers die in december staan gepland. Het 
zou goed zijn als jullie vooraf op een rij zetten wat 
de afspraken voor afgelopen jaar waren en of alles 
daadwekelijk zo is verlopen. We vinden nog wel eens 
verschillen in afspraken en uitvoering, zodat we onze 
deelnemers moeten aansporen om dingen wel of juist 
niet te doen.

Rest mij nog jullie veel leesplezier te wensen met deze 
nieuwsbrief. Hij staat weer bol van de ontwikkelingen 
binnen ons mooie gebied. En ik hoop van harte dat ik jullie 
snel kan ontmoeten op een levensechte jaarvergadering.
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In memoriam
Warmelt Swart 

Op 14 juli 2021 overleed onze oud-voorzitter Warmelt Swart op de leeftijd van 
73 jaar. In augustus 2020 kreeg hij de diagnose ALS. De ziekte verliep veel te snel 
en binnen een jaar moest Warmelt de strijd opgeven. De overlijdensberichten 
zeggen ‘ik hecht aan het leven’ en ‘de wandeling was nog niet af’. En zo is het. 
Hij schreef in onze voorjaarsnieuwsbrief nog een bevlogen brief over zijn broze 
gezondheid en zijn waardering voor ons collectief.

Warmelt heeft een hele grote rol gespeeld voor Eemland en binnen Collectief Eemland. Hij kwam 
Bunschoten binnen als werknemer van de Dienst Landbouw Voorlichting en heeft zich in de loop der 
jaren enorm ingezet voor de boeren in Eemland. Hij hielp boeren met hun bedrijfsvoering en met de 
boerderijverplaatsingen van de Dorpsstraat naar het buitengebied. Hij hielp onder meer met vergunningen 
voor nieuwe boerderijen met schuren en met de erfinrichting. Zonder de inzet van Warmelt zou Eemland 
er heel anders hebben uitgezien.

Vanaf de oprichting in 1999 was Warmelt actief binnen Collectief Eemland, van 2008 tot 2017 als 
voorzitter. Zijn kennis zette hij in voor slimme oplossingen. Zo kwam er een grondbank: een uitleenbank 
van stukken land in bezit van particulieren of bijvoorbeeld de kerk. Boeren konden land daaruit gebruiken 
met als voorwaarde dat ze een plas-dras op hun huiskavel - de percelen achter de boerderij - aanlegden. De 
eerste test daarmee leverde twintig boeren met plas-dras op. Warmelt was daar heel trots op en terecht! 
Tot op de dag van vandaag is dit de basis van de weidevogelbescherming in Eemland, het huidige aantal 
is ruim tachtig. Een andere fantastische basis legde hij in een uitgekiend ANLb vergoedingensysteem. Hij 
wilde het voor de boeren aantrekkelijk maken om meer te doen voor de weidevogels en bedacht samen 
met Wilhelm dat ieder percentage meer beheer, vergoed wordt met een hoger bedrag. Daarmee is ons 
systeem uniek voor Nederland. We krijgen vaak vragen van andere collectieven die de boeren niet mee 
krijgen, hoe wij dat toch doen.

Warmelt was legendarisch om zijn geheugen. Hij wist en onthield echt alles, namen, jaartallen en alle 
regeltjes omtrent het boerenbedrijf en alle beheerregelingen. Op vergaderingen hoorde hij mensen aan 
en wees ze vervolgens terecht: “Nee, het zit zo…”. Hij zei waar het op stond en maakte zich daarmee niet 
altijd even geliefd. Ook zijn lange redevoeringen tijdens vergaderingen waren niet altijd welkom. Hij was 
lang aan het woord, maar dat wist hij ook van zichzelf. Daarom richtte hij werkgroepen op: een werkgroep 
plas-dras, een werkgroep P.R., enzovoort. Die werkgroepen namen de verslaglegging tijdens vergaderingen 
van hem over. En zo kon Warmelt in 2017 de voorzittershamer met een gerust hart neerleggen. Het liet 
het werk los maar bleef altijd betrokken. Hij las de nieuwsbrieven van A tot Z en als we hem tegenkwamen 
toonde hij nog altijd belangstelling, door te vragen hoe het met het collectief ging. 

Wij verliezen in Warmelt een bevlogen bestuurder. Zijn vrouw Wiegertje heeft hem vele avonden moeten 
afstaan voor ons mooie Eemland. Zijn rol als agrarisch adviseur, zijn betrokkenheid bij de ruilverkaveling 
en het agrarisch natuurbeheer maakt dat hij een grote stempel heeft gedrukt op agrarisch Eemland. Wij 
zijn heel dankbaar voor zijn bijdragen en wensen de familie Swart veel sterkte en troost toe. 

Naast Warmelt gedenken we twee leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen: Jan van Halteren 
op 5 december 2020 en Willem Heuveling op 8 september 2021. Wij verliezen in deze mensen bevlogen 
weidevogelbeschermers en boeren in hart en nieren. We wensen alle nabestaanden sterkte toe.

Stef Huijgen
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POP3 project
In elke nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over de voortgang van het POP3 project. 
Landelijk gezien was er bij de start negen miljoen subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling 
van het platteland. Collectief Eemland haalde met een doordacht plan maar liefst 1,2 miljoen 
hiervan binnen. Op moment van schrijven hebben we al ruim zes ton van dit bedrag besteed. 

1e openstelling
In de eerste openstelling hadden we fors ingezet op de vossenrasters. Dit bleek praktisch niet haalbaar. 
Door middel van een wijzigingsverzoek kregen we de mogelijkheid om vier drones en tien plas-draspompen 
aan te schaffen, en 72 bomen te verwijderen. Voor het eind van het jaar komt de laatste drone, waarmee 
we in totaal vijf drones tot onze beschikking hebben in 2022. Eind dit jaar loopt de realisatieperiode voor 
de eerste openstelling ten einde. Of het haalbaar is om het laatste bosje nog op tijd weg te halen is de 
vraag. We kunnen een verzoek tot uitstel indienen en daarmee hopelijk tot eind 2022 krijgen om alles te 
kunnen realiseren. 

2e openstelling
In de tweede openstelling hebben we voornamelijk ingezet op het opnieuw inzaaien van kruidenrijk 
grasland. Hiervan hebben we nog maar een beperkte hoeveelheid gerealiseerd. In deze nieuwsbrief is 
er meer over dit project te lezen. Daarnaast hebben we fors ingezet op het kappen van bomen in de 
erfbeplanting. Dit onderdeel hebben we voor een groot gedeelte wel gerealiseerd. Mocht u zelf nog 
bomen in de erfbeplanting hebben die u wilt laten weghalen, neem dan contact met ons op.

Gerwout Netjes

aangevraagd gewijzigd gerealiseerd

drone 1 + 4 4

plas-dras pompen 21 + 10 31

vossenrasters 68 km - 48 km 20 km

solitaire bomen 21 + 72 21

bosjes weghalen 3 0 2

aangevraagd gewijzigd gerealiseerd

kruidenrijk inzaaien 186 ha 0 15,5 ha

plas-dras pompen 10 0 10

bomen erfbeplanting 537 0 427

infoborden op de hekken 400 0 400
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In de tweede openstelling van de POP-aanvraag hebben 
we vol ingezet op de optimalisatie van het kruidenrijk 
grasland. Per mail legden we jullie uit wat onze plannen 
zijn, waarop diverse deelnemers aangaven geïnteresseerd 
te zijn in deelname. In totaal kwamen we uit op 54,5 
hectare optimalisatie, een mooi begin!  

Om de herinzaai tot een succes te maken werden eerst 
bodemmonsters van de percelen genomen. De conclusie 
hieruit was dat het lage aandeel calcium in de bodem 
aandacht behoeft. Zo konden we bepalen waarmee 
de percelen bekalkt moeten worden voor een betere 
bodemgesteldheid. Toen het weer het toeliet, ging 
loonbedrijf Post uit Eemnes aan de slag met het grondwerk. 
Het perceel werd eerst gefreesd en vervolgens geploegd. 
Met behulp van een greppelfrees op GPS werd een greppel 
door het perceel gelegd. Op basis van deze greppel vond 
de egalisatie en het grondverzet plaats. De greppel ligt 
van voor tot achter waterpas, zodat het water zich goed 
over het perceel verplaatst en het perceel ook weer beter 
opdroogt na een inundatieperiode. 

Na de egalisatiewerkzaamheden is het perceel bekalkt op 
basis van de resultaten uit het grondmonster. Vervolgens 
is het gras op vier centimeter diepte gezaaid om het een 
achterstand te geven op de kruiden die oppervlakkig 
ingezaaid werden met een wiedeg. Tenslotte is het perceel 
aangerold om de kieming te bevorderen. Als zaadmengsel 
is gekozen voor een lager aandeel gras ten opzichte van 
het standaard mengsel. Er is vijftien kilo graszaad per 
hectare gebruikt, bestaande uit Engels raai (laatbloeiend), 
thimothee, veldbeemd en beemlandbloem. Dit is 
aangevuld met vijf kilo kruidenzaad. Kruidenzaad is lichter, 
dus de verhouding gras : kruiden is ongeveer één op één. 
Het kruidenzaad bevat diverse klavers en wilde kruiden die 
goed zijn voor de weidevogels en gezond voor het vee. 

De vele regenval in augustus zorgde helaas voor vertraging, 
we konden maar 15,5 hectare opnieuw inzaaien. Hopelijk 
werkt het weer volgend jaar beter mee en kunnen we 
tijdig starten om de resterende hectares onder handen te 
nemen.

Meedoen?
Wil je volgend jaar ook je kruidenrijke perceel opnieuw laten 
inzaaien? Laat het ons weten. In het voorjaar of de vroege 
zomer zullen we de deelnemers die nog niets hebben laten 

weten ook benaderen om de interesse te peilen.

Gerwout Netjes

Optimalisatie
Kruidenrijk

Grasland

verborgen  verleden

Aan de Krachtwijkerweg in Hoogland bij de Eem bevond zich een 
bosje met een kraaiennest en een vossenhol. Niet goed voor de 
weidevogels, dus kappen die handel! De ecoloog van de provincie gaf 
zijn toestemming, de zaag ging erin. 

1

3

2

Toen de bomen weg waren - op vijf meidoorns na - kwamen we een 
bijzondere verrassing tegen: een bunker, helemaal overgroeid met 
braamstruiken. Deze bunker is de eerste kazemat van de Grebbelinie. 
Meer info: www.bunkerinfo.nl, zoek op E18.

Er viel nog wel wat werk te verzetten. Wilhelm melde zich aan als 
vrijwilliger ‘bevrijd de bunker’. Hij heeft heel wat wintermiddagen 
scheppend doorgebracht voordat alle aarde voor de ingangen en in 
de bunker weg was. We durven niet te gokken hoeveel kruiwagens...
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In 2017 deed Collectief Eemland mee aan een landelijke 
pilot om weidevogelnesten te vinden met een drone. 
Samen met zes andere collectieven gingen we testen of 
deze nieuwe techniek geschikt is als hulpmiddel bij de 
bescherming van weidevogels. Met een warmtecamera 
konden we toen al vrij redelijk nesten vinden.

Door de POP3 regeling kregen we in 2020 de beschikking 
over een nieuwe drone. De warmtecamera die hierbij 
geleverd werd, bleek vele malen beter dan die van de eerste 
drone. Dat wil zeggen: nauwkeuriger en zonder hinderlijke 
verstoringen in het beeld. Afgelopen jaar konden we via de 
POP3 regeling nog eens vier nieuwe drones aanschaffen, 
een ongekende luxe!

Tot voor kort - en nog steeds - zoeken we 
nesten en jongen met de warmtecamera. 
Dit wonder van techniek kan 
vanaf vijftig meter hoogte de 
warmtebronnen feilloos vinden. Op 
de foto een nest waar omheen is 
gemaaid door de boer. Duidelijk is 
vanaf vijftig meter hoogte de witte 
stip in het midden te zien. Maar 
naast nesten worden ook andere 
warmtebronnen gedetecteerd, zoals 
bijvoorbeeld jonge haasjes. Het is vrijwel 
onmogelijk - als je naar het warmtebeeld kijkt - 
om het verschil te zien tussen een nest en een jong haasje, 

Daarom hebben we in samenwerking met onze 
softwareleverancier Merkator.com de keuze gemaakt om 
ook te gaan werken met beeldherkenning. Dat wil zeggen 
dat de eieren worden gedetecteerd op basis van een 
gewone foto. Dit is een groot voordeel, omdat 
we niet meer zijn gebonden aan de 
ochtenduren (na 8:00 uur wordt alles 
warm en maakt de warmtecamera 
geen onderscheid meer). En omdat 
ook koude nesten met 1, 2 of 3 
eieren goed te vinden zijn.

Er is een nieuwe camera op de 
markt als hulpmiddel bij de beeld-
herkenning. Testen met onze nepeieren 
wezen uit dat de eieren heel goed 
gevonden worden. Zelfs nestjes met maar 
één ei worden al gedetecteerd! Weer een mooie stap 
vooruit bij de nestbescherming. Het is nu zelfs mogelijk 
om via kunstmatige intelligentie de software die we 
ontwikkelen te trainen. Je laat de software dan leren van 
een groot aantal beelden met nesten en daarbij geef je 
aan of dat goede of slechte voorbeelden zijn. Dat maakt 
dat de drone met de software de nesten steeds beter weet 
te vinden.

Wordt vervolgd…

Wilhelm Bos

Bevlogen 
bescherming

verborgen  verleden
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Het plan is om de bunker in te richten voor vleermuizen als 
winterverblijf. Een expert komt onderzoek doen en temperatuur en 
luchtvochtigheid meten. Om de vochtigheid te waarborgen wordt er 
een afsluitbare deur in de bunker geplaatst met een vlieggleuf. 

Ook nam een stelletje boerenzwaluwen zijn intrek in de bunker. Zij 
bouwden hun nest tegen een beluchtingspijp binnen in de bunker. De 
ouders hoefden niet ver om veel muggen te vangen en de jongen zijn 
dan ook allemaal uitgevlogen.

In het voorjaar werd het omliggende terrein ingezaaid met dezelfde 
kruiden als waar we akkerranden mee inzaaien. Het gevolg was dat 
de bunker in de zomer was omgeven door een bloemenpracht. Dat 
zorgde weer voor veel insecten en vlinders.
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Ieder seizoen is anders en ook afgelopen jaar was nou niet bepaald gemiddeld. Het weer had een 
grote invloed op het broedsucces van de weidevogels in Eemland. Het verschil met de lente van 2020 
was groot. Die lente was namelijk zeer droog, met een recordaantal van ruim 800 uur zonneschijn 
en met warme temperaturen. De lente van 2021 leek daar in de verste verte niet op. Maart en april 
waren samen nog droger dan normaal, maar de meimaand was kletsnat met een zesde plek in de top 
tien van natste meimaanden. Tot en met 27 mei is gemiddeld 96,3 millimeter gevallen tegen 56,1 
millimeter normaal.

Het gevolg van al dat water was zowel positief als negatief. Aan de ene kant waren er door de kou weinig 
insecten voor de jongen en moesten de jongen vaker opwarmen onder de vleugels van pa of ma. Aan de 
andere kant konden de boeren pas heel laat maaien en kregen de jongen dus de kans om groter te worden. 
Hierdoor hadden ze meer kans om snel lopend het perceel te verlaten, toen er eenmaal gemaaid werd.

Cijfers en feiten
De nesten die gevonden zijn door onze tachtig vrijwilligers:

ANLb

2016 2017 2018 2019 2020 2121 Verschil

Hectares 1498 1530 1654 2284 2392 2412 32

Nesten kievit 529 490 614 650 754 577 -177

Nesten grutto 321 181 135 131 167 150 -17

Nesten tureluur 187 97 59 60 66 57 -9

Nesten scholekster 94 67 90 94 125 82 -43

Nesten totaal 1131 835 898 935 1112 866 -177

Nesten per 100 ha 76 55 54 41 46 36 -10

Ten opzichte van 2020 zien we een duidelijke afname in het aantal nesten. Vooral bij de kievit en de 
scholekster. Hier zijn twee redenen voor te bedenken:
1. Door de nattigheid is er laat gemaaid. Veel nesten kwamen dus uit. In vorige jaren zijn de vogels 

opnieuw gestart als een legsel verloren ging. Die vervolglegsels tellen eigenlijk dubbel, waardoor het 
aantal nesten hoger uitkomt dan het aantal broedparen.

2. We zien al jaren de trend dat de vogels de percelen opzoeken met plas-dras en percelen met later 
maaien. Ook dit jaar heeft er weer een telling (monitoring) plaatsgevonden door 32 vrijwilligers op 
juist die percelen. Het resultaat van die tellingen:

Mijn boerennatuur nieuws
De afgelopen tijd is alle informatie die een deelnemer nodig heeft voor het natuurbeheer 
in mijnboerennatuur.nl gezet. Dit is handig, want nu heb je alle ANLb gegevens bij elkaar:
• Je getekende beheerovereenkomst.
• Je contract.
• Andere overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een plas-draspomp overeenkomst).
• Getekende contracten van het collectief voor melkfabrieken of banken.
• Actuele beheernummers of het afgesproken beheer.
• Contacten van meerdere collectieven.

Ook 
het 1-jarig 

ANLb contract 
2022 staat in 

mijnboerennatuur

~
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Kievit Grutto Tureluur Scholekster Totaal

Territoria 2021 266 275 189 81 811

Territoria 2020 224 241 149 28 642

We zien dus dat we 177 nesten minder vinden, maar daar staat tegenover dat we 169 territoria meer vinden! De 
vogels verplaatsen zich duidelijk van het legselbeheer naar de percelen met een uitgestelde maaidatum. Een goede 
ontwikkeling.

Veel belangrijker dan het aantal nesten is natuurlijk het percentage nesten dat uit komt. Met andere woorden: hoe 
was de predatie in 2021? In 2021 werd 12,4% door predatoren opgevreten tegen 21,9% in 2020. In 2020 kwam dus 
veel meer niet uit, voornamelijk door de grote hoeveelheid hermelijnen. Als we afgelopen jaar afzetten tegen 2020, 
dan zijn er 100 meer nesten uitgekomen!

Telling provincie
We zoeken ieder jaar de nesten op en tellen de territoria. Dat geeft al een mooi totaal beeld. Maar omdat we niet de 
hele polder in beheer hebben, kan het zijn dat we nesten missen. Dit jaar heeft er weer een telling plaatsgevonden 
van de hele polder, in opdracht van de provincie Utrecht. Als we onze resultaten (nesten en territoria opgeteld) 
plaatsen naast de resultaten van de provincie, dan zien we:

Kievit Grutto Tureluur Scholekster Totaal

Collectief 843 425 246 163 1677

Provincie 798 472 338 172 1780

De conclusie is dus dat er nog ongeveer 100 broedparen zitten buiten de percelen die wij beheren. We hebben van 
de provincie extra geld gekregen voor deze percelen. Nu kunnen we de boeren waar deze vogels zitten benaderen 
en vragen of zij ook mee willen doen met het agrarisch natuurbeheer.

De provincie gaat op basis van hun eigen telling het nieuwe kerngebied bepalen. De kerngebiedrandzone gaat 
verdwijnen, maar zoals het er nu naar uitziet zal een groot deel van de randzone terugkomen als kerngebied in de 
nieuwe periode van zes jaar (2023-2028).

Collectief Eemland is blij dat we met behulp van de boeren en de vrijwilligers onze weidevogels zo goed kunnen helpen. 

Ook de provincie ziet dat en geeft op allerlei manieren ondersteuning en geld. Dank voor het afgelopen seizoen! We 

rekenen het komende jaar weer op jullie hulp en hopen er een goed seizoen van te maken.

Wilhelm Bos

Wachtwoord vergeten? 
Geeft niets, je kunt nu zelf gemakkelijk een nieuw 
wachtwoord aanvragen. Klik op Wachtwoord 
vergeten en vul het mailadres in dat bekend is 
bij Collectief Eemland.

Simone Eggenkamp
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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).

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

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

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

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

Bloeiende akkerranden zijn goed voor de 
biodiversiteit, een voedsel- en schuilplaats 
voor dieren en een bufferzone voor de sloot. 

Dit jaar vielen de ingezaaide randen tegen. 
In totaal is ruim 5,5 ha ingezaaid. In het 
voorjaar namen de onkruiden perzikkruid en 
melganzenvoet de overhand. Veel ingezaaide 
kruiden kwamen daar niet doorheen. Midden 
zomer lukte het de zonnebloemen gelukkig wel. 
En in het najaar kleurden de akkerranden met de 
paarse, rosé en witte Cosmea. Laat de kruiden 
in de winter staan, dan voeden akkervogels en 
mezen zich aan de zaden.

Simone EggenkampZo’n warmtecamera is niet alleen 
geweldig voor het vinden en 

beschermen van nesten. Ook pas 
geboren reekalfjes worden ermee 

uit het land gered voordat de 
maaier langs komt!

Komt dat zien, komt dat zien!!
Olav en Wim maakten een prachtige film 
over het weidevogelwerk van Eemland.
www.collectiefeemland.nl > actueel

Eén be
eld ze

gt mee
r 

dan du
izend w

oorden

Ruud en LaRs, 
enoRm bedankt 

vooR juLLie inzet 
en huLp bij het 

inmeten van de 
pLas-dRas situaties

en vooR aL onze 
vRijwiLLigeRs die 

gehoLpen hebben 
met het pLaatsen 

en opRuimen van de 
vossenRasteRs: juLLie 

zijn toppeRs!

www.collectiefeemland.nl


