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Van de voorzitter
Het seizoen zit er weer op! Na een goed voorjaar
kregen we een zomer die nog lang in de herinnering
zal blijven. Er kwam geen eind aan het mooie en heel
droge weer en de grote vraag was hoe de weidevogels
hiermee om zouden gaan. De resultaten kom je
verderop in deze nieuwsbrief tegen. Het bestuur is
trots op de uitkomsten!
Groen en geel
We hebben in 2018 opnieuw laten zien dat we
goed bezig zijn en dat onze agrariërs veel voor onze
weidevogels over hebben. Wel hebben we ons het
afgelopen jaar groen en geel geërgerd aan de vele
controles van de NVWA, die op de gekste momenten
op de stoep stonden, om zaken te controleren die op
dat moment helemaal niet gecontroleerd konden
worden. Bijvoorbeeld het bloemenrijk grasland, terwijl
er niets meer stond vanwege de lange droogte. Of de
bevroren plas-dras projecten in februari. Maar ook dat
hebben we gelukkig achter de rug, nu komt de tijd van
evalueren en kijken met alle deelnemers of en waar
we nog kunnen verbeteren.

Weidevogel-kerngebied-randzone
In 2019 komt er een uitbreiding van ons gebied:
de zogenaamde weidevogelkerngebiedrandzone.
De gesprekken met potentiële nieuwe deelnemers
lopen op dit moment. Het bestuur hoopt dat velen
mee doen, er is namelijk veel geld voor vergoedingen
beschikbaar gesteld door de overheid.
Mooie afsluiting seizoen
We sloten het seizoen af op vrijdagavond 26
oktober met een fantastische barbecue in de
Zuiderdeel. Veel Collectief Eemland deelnemers en
weidevogelvrijwilligers waren aanwezig samen met
hun partners. Het was mooi om te zien hoe we met
elkaar omgingen en hoe er vele goede gesprekken
werden gevoerd door en met de agrariërs. Onze dank
gaat uit naar Marcel Vedder die dit georganiseerd
heeft (je mag dit vaker doen!). Ik werd op deze avond
door verschillende mensen aangesproken met vragen
over het beheer en andere zaken. Blijf dit zeker doen
want daar ben ik voor, en ik vind het heel mooi dat
mensen zo begaan zijn met weidevogelbescherming
en alles wat hier mee te maken heeft. Dus als u vragen
heeft, bel of mail me, of spreek me aan als je me tegen
komt. En als ik het niet weet, zorg ik dat de vragen bij
de mensen komen die het wel weten.
Tot zover mijn voorwoord. Rest mij nog om u veel
leesplezier toe te wensen en we komen elkaar vast
nog wel eens tegen in onze mooie polder.

Stef Huijgen

Ridderzuring bestrijden in kruidenrijk grasland
In kruidenrijk grasland kan ridderzuring een probleem worden. De oplossing ligt in de mogelijkheid om pleksgewijs te spuiten
met een bestrijdingsmiddel. Wij gebruiken Tapir, dit bestrijdingsmiddel wordt aanbevolen door de specialist. De beste tijd om
te spuiten is in de zomer, na de eerste keer maaien. Na twee of drie weken worden de jonge zuringplanten zichtbaar en zijn ze
gemakkelijk te bestrijden met de gifspuit. Eventueel kan het perceel later in het seizoen nog een keer nagelopen worden om
de overgebleven zuringplanten te bestrijden. Zo krijg je met wat precisiewerk hopelijk het volgende jaar een mooi en schoon
kruidenrijk perceel.

René Stalenhoef

Goed werkende plas-dras pompen
In 2018 viel te zien dat de plas-dras greppels beter gevuld waren dan in 2017. Het gebruik
van twee zonnepanelen zorgde ervoor dat de pomp een hogere capaciteit had. In 2017
behaalden de helft van de deelnemers niet de afgesproken oppervlakte plas-dras. In 2018
waren dat nog maar 9. Tijdens de evaluatiegesprekken is besproken waar dit aan kan
liggen. Collectief Eemland moet van agrariërs de afgesproken oppervlakte verkrijgen om
zo boetes te voorkomen van RVO. Laten we daar gezamenlijk de schouders onder zetten!
Niet alle deelnemers hadden in 2018 de twee zonne-panelen staan. We verwachten
dat volgend jaar beide panelen geplaatst worden in combinatie met de matten ervoor.
Let erop dat de plas-dras 1 maart VOL moet staan, dit betekent dat de pomp tijdig
geplaatst dient te worden. Tip: gebruik een eventuele vorstperiode om de schermen
alvast te plaatsen. De pomp kan dan later opgehangen en aangesloten worden.
Heeft u het idee dat uw pomp niet snel genoeg meer pompt of een raar geluid maakt,
neem dan tijdig contact op met Gert-Jan de Jong of René Stalenhoef. Ze kunnen het
onderhoud aan de pomp uitvoeren, zodat in het alles optimaal werkt.

Gerwout Netjes
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Verdeling
polderregisseurs
en taken
De polderregisseur verbindt het bestuur en de deelnemers van het
collectief, beoordeelt en adviseert. Bij geconstateerde gebreken,
tekortkomingen of zelfs overtredingen, zal hij dit voorleggen
aan het bestuur. Het bestuur zal dan beslissen over de mogelijke
gevolgen. De polderregisseur functioneert voornamelijk als
vertrouwenspersoon of relatiebeheerder.
In het afgelopen jaar waren er wat wisselingen in polderregisseurs en hun werkgebieden. Johan Eggenkamp vertrok
en Kees van Valkengoed werd aangesteld als nieuwe polderregisseur. Johan Eggenkamp werkte jarenlang samen met
Peter Nagel in de Bunschoter polder. De helft van dit ervaren
koppel hield er dus mee op en de andere helft - Peter Nagel - is
in het voorjaar vaak te vinden op de boerderij van zijn zoon in
Drenthe. Er was een ervaren polderregisseur nodig om Johan
te vervangen en bij afwezig van Peter de zaken goed te kunnen
behartigen. Het bestuur vond in Henk van Twillert een goede,
ervaren polderregisseur om deze taak op zich te nemen. Voor
de polder in Eemnes is Ger-Jan van Loenen aan Gert Bieshaar
gekoppeld.
De werkgebieden zijn nu als volgt:
• De Bunschoter polders ten noorden van de Bisschopsweg/
Nijkerkerweg: Peter Nagel en Henk van Twillert.
• Het zuiden van de Bisschopsweg/Nijkerkerweg vallend onder
Baarn, Hoogland en Bunschoten: Kees van Valkengoed en
Toon van de Wolfshaar.
• De gehele Eemnesser polder: Gert Bieshaar en Ger-Jan van
Loenen.
• De droge dooradering in Hoogland-West: Toon van ‘t Klooster.
Op onze website kunt u formulieren vinden voor het melden
van ecologisch slootschonen, ruige mest, last- minute beheer en
snoeien. Op al deze formulieren kunt u de juiste polderregisseur
voor het gebied aanvinken, zodra u deze melding doet. Voor
het snoeien is deze keuzemogelijkheid er niet, deze meldingen
worden automatisch verzonden naar Toon van ’t Klooster.

Marcel Vedder
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Weidevogelbeheer 2018

De Resultaten

Wilhelm Bos

Alle stalkaarten van 2018 zijn verzameld en door het bestuur verwerkt, dus de resultaten over 2018 zijn bekend!
Nesten
2016

2017

2018

Verschil

1.498

1.591

1.700

109

Kievit

529

490

614

124

Grutto

321

181

135

- 46

Tureluur

187

97

59

- 38

Scholekster

94

67

90

23

1.131

835

898

63

76

52

53

1

Hectares

Totaal
Per 100 ha

Omdat dit het derde jaar is binnen het ANLb systeem, worden
nu bepaalde trends zichtbaar. Wat direct opvalt is dat het
aantal gevonden nesten licht is gestegen en het aantal
territoria dit jaar weer flink is toegenomen. Kijken we naar de
nesten dan zien we dat er in totaal 63 nesten meer gevonden
zijn dan vorig jaar. Deze stijging komt op naam van de kievit.
Daartegenover staat helaas opnieuw een grote afname van
grutto- en tureluurnesten.

Territoria
2016

2017

2018

Verschil

Hectares

340

383

387

6

Kievit

128

177

178

1

Grutto

174

182

205

23

Tureluur

84

104

149

45

Scholekster

33

27

36

9

Totaal

419

490

568

78

Per 100 ha

123

128

147

19

De territoria zijn ten opzichte van vorig jaar opnieuw gestegen.
Ook dit jaar werd er gemonitord volgens de Sovon methode.
De groep mensen die ons vorig jaar geholpen heeft van de
Vogelwerkgroep ’t Gooi, zijn ook in 2018 vijf keer het veld
ingetrokken om vogels te tellen op de percelen met uitgestelde
maaidatum. We zijn ze daar zeer dankbaar voor, want daardoor
weten we hoeveel vogels er nestelen op deze percelen. We zien
na drie jaar een duidelijke trend.

Onderaan de streep zijn we niet ontevreden, we zijn in Eemland
goed bezig voor de weidevogels. Dit is vooral te danken aan
de medewerking van de agrariërs die rekening houden met de
vogels gedurende het seizoen. Dat kan natuurlijk niet zonder
een goede samenwerking met de vrijwilligers die de nesten
opzoeken en de vogels monitoren. Het bestuur van Collectief
Eemland wil iedereen weer hartelijk bedanken voor de hulp en
goede samenwerking in 2018!
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Er werden in totaal 568 territoria gevonden, 78 meer dan vorig jaar. Omdat de
monitoring alleen op percelen wordt gedaan met zwaar beheer (uitgesteld
maaibeheer) kunnen we dus stellen dat er steeds meer vogels hun weg
vinden naar deze percelen. Die 78 broedparen mis je bij de gevonden nesten,
wat de daling gedeeltelijk verklaard. De grootste stijging van territoria is te
zien bij de grutto en de tureluur. De vogels konden deze superdroge zomer
wel wat nattigheid gebruiken en maakten gretig gebruik van de vijftig plasdras projecten in Eemland.
Conclusie: van de 46 grutto nesten die minder gevonden zijn, is de helft
verplaatst naar de percelen met uitgesteld maaibeheer. Bij de tureluur is dit
effect nog sterker, er zijn 38 minder nesten gevonden maar er zaten 45 meer
tureluurparen in de zwaar beheer percelen! Als we alle nesten en territoria
optellen dan zien we dat er per 100 hectare toch een lichte stijging is ten
opzichte van vorig jaar.
Territoria + nesten
2016

2017

2018

Verschil

1.498

1.591

1.700

109

Kievit

657

667

792

125

Grutto

495

363

340

-23

Tureluur

271

201

208

7

Scholekster

127

94

126

32

1.550

1.325

1.466

141

103

83

86
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Hectares

Totaal
Per 100 ha

Dit jaar lag de predatie met 23,5%
boven het gemiddelde van 18%.
De afgelopen tien jaar zijn uitgezet
in de grafiek rechts. Predatie is een
natuurlijk fenomeen, maar om de
weidevogelpopulatie in stand te
houden, of liever: te laten groeien,
willen we natuurlijk het liefst zo min
mogelijk predatie. Er waren in 2018 in Eemland meer vossen actief dan in
2017. Uit onderzoek blijkt dat de meeste predatie in de nacht plaatsvindt.
Momenteel werken we aan een aanvraag voor vossenrasters, omdat uit
jarenlang onderzoek blijkt dat de predatie binnen zo’n raster vrijwel nul is. En
dat zou goed nieuws zijn voor de weidevogels!
Een hogere predatie merken
we natuurlijk in het uitkomst
percentage. Vorig jaar was een
topjaar met een hele lage predatie
en daarmee gepaard gaand een
hoge uitkomst. In 2018 zitten we
met gemiddeld 73% uitkomst
iets onder het jaargemiddelde
gemeten over tien jaar, dat is
namelijk 78%.

Predatie voorkomen
In bepaalde gebieden viel een hoger percentage predatie te zien dan
voorgaande jaren. Voornamelijk de vos en marterachtigen waren de
boosdoeners. Om voor deze dieren het gebied minder aantrekkelijk te maken,
is een open landschap van groot belang.
Meehelpen? Maai opgroei rondom hekken en langs watergangen af.
Daarnaast zorgt het snoeien van bomen en bosschages voor minder dekking
voor predatoren.
De weidevogels zijn u dankbaar voor uw bijdrage!

Gerwout Netjes

De ervaring van de afgelopen jaren leert
dat er rondom de plas-dras projecten nog
veel weidevogels met kuikens aanwezig
zijn in de maand juni. De vogels trekken
naar de plas-dras toe vanuit de omliggende
percelen, om gemakkelijker aan voedsel
te komen en om beschutting te vinden
in het langere gras. De einddatum van
het plas-dras pakket is nu gesteld op 1
juni, maar we hebben gemerkt dat er dan
nog heel veel jongen van slechts enkele
dagen oud rondlopen. Daarom heeft
Collectief Eemland een nieuw plas-dras
pakket aangevraagd, dat ecologisch beter
aansluit bij de opgroeiperiode van de
weidevogelkuikens.
Vanaf 2019 kan iedere deelnemer ervoor
kiezen om een plas-dras pakket van 1
maart tot 1 juli af te sluiten, dus 1 maand
langer. De vergoeding voor dit pakket is
800 euro hoger, dus € 3200,- per hectare
voor de gemeten plas-dras oppervlakte.
Vraag naar de mogelijkheden tijdens de
komende evaluatie gesprekken.

Gert-Jan de Jong
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Kruidenstroken en derogatie
Ook het afgelopen seizoen koos een aantal deelnemende agrariërs
voor stroken met kruiden en bloemen langs de maïsvelden.
Een groot pluspunt voor flora en fauna! Kuikens vinden er dekking
en meer voedsel in de vorm van insecten. En het ziet er natuurlijk
ook nog eens schitterend uit.
Nadelig is echter dat veel deelnemers in de knoei komen met hun
derogatie. Deze stroken worden nog wel als bouwland gezien, met
als resultaat dat men minder maïs mag verbouwen.
Hier hebben we wat op gevonden! Binnenkort vinden evaluatiegesprekken plaats, vraag naar onze oplossing tijdens deze gesprekken.

Marcel Vedder

Pilot met FrieslandCampina
Versterken van natuur en landschap op melkveebedrijven
In 2018 zijn BoerenNatuur en FrieslandCampina gestart met
een pilot om de registratie van Natuur- & Landschapsbeheer
bij melkveehouders aangesloten bij FrieslandCampina
verder te professionaliseren en te vergemakkelijken.
De pilot is gestart met zes collectieven waaronder Collectief
Eemland. Vanaf de tweede helft van 2018 heeft de Duurzame
Zuivelketen (DZK) de pilot overgenomen.

Er werden dit voorjaar twintig melkveehouders in Eemland
benaderd met de vraag of ze mee wilden doen met deze
pilot. Zij hebben hun percelen ingetekend en de bedoeling
was dat er verder geen gegevens meer aangeleverd hoefden
te worden voor de indicator Natuur & Landschap in
melkweb. Helaas bleek dit door problemen met het ICT
systeem uiteindelijk wel nodig.
In 2019 zal de pilot uitgebreid worden. Het is de bedoeling
dat vijftien collectieven en vier zuivelbedrijven mee gaan
doen. De vier zuivelbedrijven zijn: FrieslandCampina, CZ
Rouveen, Cono en De Graafstroom. Collectief Eemland is
weer één van de deelnemende collectieven. Er zullen voor
deze uitgebreide pilot acht tot tien nieuwe deelnemers
gezocht worden in Eemland. In januari zullen deze melkveehouders benaderd worden voor een informatiebijeenkomst.

Uiteindelijk zal deze pilot per 1 januari 2020 een landelijk
dekkend registratiesysteem opleveren van agrarisch natuurbeheer bij melkveehouders. Dit systeem is dan beschikbaar
voor alle zuivelondernemingen en kan landelijk dienen als
voeding van de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij.

Wilhelm Bos
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Bemestingsvrije zone
Afgelopen voorjaar wees een NVWA-controleur ons
erop dat sommige percelen behoorlijk ver richting de
slootkant bemest worden. De bemestingsvrije zone is
50 cm vanaf de insteek van het talud. Denk hieraan om
eventuele korting op de GLB-toeslagen te voorkomen.

Gerwout Netjes

Nesten aantal verhogen
Wilt u het aantal nesten op uw bedrijf verhogen?
Denk dan eens aan de volgende zaken:
•

Plan rollen en slepen eerder in het seizoen
Rollen en slepen rond half april kan ervoor
zorgen dat er nesten verloren gaan.
Daarnaast vernielt rollen de gemaakte
kuiltjes, waardoor de vogels minder snel
leggen.

•

Maai overdag
In de nacht zijn nesten en kuikens niet te
zien, wat zorgt voor onnodige verliezen.

•

Zorg voor rust in de weilanden
Ga zo min mogelijk met quads en honden
over kavelpaden en door weilanden, dit
geeft verstoring en daarmee minder kans op
nesten.

Gerwout Netjes
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Barbecueën, Kennis maken en Bijpraten
Alle deelnemers van Collectief Eemland,
plus vrijwilligers en polderregisseurs waren
uitgenodigd voor een informele barbecue eind
oktober met als doel de verschillende partijen
eens bij elkaar te brengen. Met een mooie
opkomst van circa honderd man begon de avond
met een korte inleiding door gebiedscoördinator
Wilhelm Bos over de zaken die we op dit
moment doen en wat we willen gaan doen in de
toekomst. Ook de behaalde resultaten van het
afgelopen jaar kwamen in vogelvlucht aan bod.
Aansluitend kon men genieten van een heerlijke
barbecue met de nodige bijgerechten en drankjes
en ondertussen kennis maken met elkaar en
van gedachten wisselen over het werk van het
collectief. De sfeer van de avond was uitermate
goed te noemen en rond half twaalf keerde men
tevreden huiswaarts.
De barbecue vond plaats bij familie Huurdeman,
de Zuiderdeel in Baarn. Het bestuur dankt de
familie voor hun goede zorgen en ziet met
genoegen terug op deze avond.

Marcel Vedder

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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