Jaargang 23 | Nummer 2 | Najaar 2020

Inhoud
• Van de voorzitter

1

• Raar jaar

2

• Gedeputeerde maakt inhaalslag

2

• Resultaten weidevogelbeheer 2020

3

• Hoe platter, hoe beter

4

• Leuker én makkelijker

5

• Winterwerk = voorjaarsterk

5

• Testing testing, one two three...

6

• Vossenrasters

6

• POP3.2

7

• Prikbordberichten

8

Van de voorzitter
Hoe is het nu?
Deze vraag werd de afgelopen periode veelvuldig aan het
bestuur van Collectief Eemland gesteld. En dan vaak als
eerste de vraag: “Hoe is het nu met de voorzitter?” Welnu, het
nu 31 oktober en ik ben blij en dankbaar dat ik nog steeds zelf
een antwoord kan geven. Afgelopen juni werd ik naar huis
gestuurd met de boodschap: “Meneer Huijgen, wij kunnen
niets meer voor u betekenen, uw beenmerg maakt geen
bloedcellen meer aan, dus binnen afzienbare tijd bent u niet
meer in ons midden.” Daar sta je dan, je gaat verslagen naar
huis, regelt de boel en na afscheid te hebben genomen van

opengeblazen - een medicijn in te spuiten die de aderen
openhouden. Alles verloopt spoedig, vanaf 6 november krijg
ik - mits mijn conditie goed is - opnieuw chemokuren om de
ziekte van Kahler te bestrijden.

Hoe is het nu met de weidevogels?
Ook deze vraag kwam meerdere keren voorbij. Voor ons een
teken dat onze deelnemers ontzettend begaan zijn met de
weidevogels en niet alles om geld draait. Het antwoord op
deze vraag vindt u in onze nieuwsbrief, maar ik kan alvast
vertellen dat we in de lift zitten.

Hoe is het nu met de vossenrasters?
Over deze vraag moet ik nadenken, ik ben zelf niet bij het
plaatsen ervan geweest. Maar afgaand op de berichten
uit het veld was het een hels karwei, mede omdat vele
vrijwilligers het te gevaarlijk vonden om te komen helpen in
verband met corona. Volkomen terecht, de meesten zijn al
wat ouder en zitten in de risicogroep. Hoe dan ook, de rasters
stonden op tijd! Wat het exact heeft opgeleverd kunnen we
niet achterhalen, maar dát het werkt is een ding wat zeker is.

Hoe is het nu met de predatie?
Dit is een heikel onderwerp voor zowel het collectief als de
provincie, maar ook voor de deelnemers. We hebben op de
wildcamera’s veel verschillende predatoren gezien en zullen
dit in de overleggen met de diverse partijen meenemen.
Rest mij nog om de vicevoorzitter en de andere bestuursleden
enorm te bedanken voor alle taken die zij van mij hebben
overgenomen gedurende mijn ziekte en dat moeten ze nu nog
wat langer doen. Maar ik hoop binnen afzienbare tijd zaken op
te kunnen pakken, zodat ons bestuur weer voltallig is. Tot ziens
in onze mooie Eempolder!

alle dierbaren, ga je min of meer zitten wachten op het einde.
Maar dat einde kwam niet, ik voelde me eigenlijk steeds
beter en iedereen die me zag, zei: “Stef, wat zie je er goed uit!”
Dus maar weer contact opgenomen met het UMC en ik
mocht komen, want ze snapten er niks van. Nou, ik wel, want
wonderen gebeuren! Ik ben een traject ingegaan met als doel
mij te dotteren. Dit is zeer risicovol omdat mijn bloedwaarden
niet goed zijn, het dotteren kon echter niet langer uitgesteld
worden. Het was spannend, maar het is heel goed gegaan!
Door middel van een nieuwe methode is het risico gelukkig
beperkt gebleven. Het houdt in dat er geen stents zijn
geplaatst in de aderen (gaasachtige buisjes van metaal om
de aderen open te houden). De nieuwe methode is om tijdens
het dotteren - waarbij de aderen met ballonnetjes worden

Stef Huijgen

Raar jaar
Ook Collectief Eemland had afgelopen jaar te lijden van de coronacrisis. Dat begon met
de afmelding van vrijwilligers die de vossenrasters zouden zetten, waardoor veel werk op
weinig schouders terecht kwam. In de zomerperiode konden we door de maatregelen niet
op de gewone manier vergaderen. Er waren minder vergaderingen en bijeenkomsten, en
degenen die wel doorgingen verliepen digitaal. Zo konden we een aantal belangrijke
zaken wel bespreken en het scheelde in reistijd, maar toch is het absoluut niet ideaal.
Waar je normaliter kunt overleggen en je inbreng kunt delen, werden het nu meer
voordrachten. Het zal fijn zijn als we weer terug kunnen naar onze reguliere overleggen.
Het bestuur denkt na over de organisatie van de jaarlijkse evaluatie met de dan
geldende regels. Boven alles staat natuurlijk ieders gezondheid, die we op een goede
manier moeten waarborgen.

Gert-Jan de Jong

Gedeputeerde maakt inhaalslag
Afgelopen voorjaar zou gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht een werkbezoek brengen aan Eemland, maar dit
werd door de corona-uitbraak uitgesteld. Hoewel het aantal coronabesmettingen alweer stijgende was, was het woensdagmiddag
7 oktober toch zover dat we haar mochten ontvangen. Hanke bracht de ecoloog van de provincie - Frank Bos mee en een student
bos- en natuurbeheer uit Wageningen. Vanuit Collectief Eemland waren vier bestuursleden vertegenwoordigd. Een kleinere
groep zodat we voldoende afstand konden waarborgen.
Onze gebiedscoördinator Wilhelm gaf een presentatie aan het gezelschap over de ontwikkeling van het collectief, het aantal
hectares dat we in beheer hebben, de plas-drassituaties, het aantal nesten en de predatiedruk. Vervolgens ging het over de
toekomstdoelen van Collectief Eemland, die kort gezegd zijn: ‘Het beste collectief van Nederland blijven en nog beter worden’.

Knelpunten en kansen
Om dit doel te behalen is het van groot belang dat er een verdienmodel zit aan agrarisch
natuurbeheer. Het moet niet zo zijn dat deelnemers met het agrarisch natuurbeheer minder
verdienen dan met bijvoorbeeld het leveren van meer melk. Dan is het voor een deelnemer
veel minder lucratief en wil hij of zij logischerwijs veel minder doen. Dit interesseerde de
delegatie van de provincie en men dacht met ons mee over kansen en mogelijkheden. Ook
spraken we over de tegenstrijdigheden tussen natuurbeheer en bijvoorbeeld eiwit van
eigen land.
Een ander aandachtspunt om de toekomstdoelen te behalen is de predatiedruk. Afgelopen
jaar lag de predatie ontzettend hoog. Met name de hermelijn bleek een zeer actieve predator
van de nesten te zijn. Dit is bij de provincie aangekaart en er wordt gekeken naar mogelijkheden
om de predatie te verlagen.

Ingrediënten voor succes
De gedeputeerde vroeg ons hoe het kan dat in Eemland het weidevogelbeheer zo succesvol is. Een leuke vraag! Dat kan omdat
we gemotiveerde deelnemers hebben en het extensieve karakter van Eemland bijdraagt aan de mogelijkheden voor weidevogels.
Daarnaast zoeken we naar passende pakketten voor de deelnemers, die praktisch uitvoerbaar zijn. Ook zorgen we voor korte lijnen
door onder meer boeren in het bestuur. Dit heeft een bewezen positief effect, omdat we zo betere gesprekspartners kunnen zijn.
De gedeputeerde wil volgend voorjaar nogmaals naar Eemland komen. Het is de bedoeling om dan daadwerkelijk het veld in te gaan
en te genieten van de vele weidevogels en ons landschap!

Gerwout Netjes
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Resultaten weidevogelbeheer 2020
Het weidevogeljaar 2020 begon erg nat, maar vanaf de tweede helft van maart werd het droog; erg
droog. Zo droog dat er weinig bodemleven beschikbaar was voor de weidevogels. De kievit had al wel
vroeg eieren, maar sommige grutto’s en tureluurs zijn naar we vermoeden niet eens aan broeden toe
gekomen. Ze konden simpelweg niet voldoende voedsel vinden om vier eieren te produceren. Ook
landelijk hoorden we vergelijkbare verhalen over een heel slecht seizoen voor de weidevogels.
Maar in al deze droogte en ellende voor de
weidevogels boden onze 73 plas-drassituaties
gelukkig uitkomst! Hier was wel voedsel beschikbaar,
wat heel veel goedmaakte. En dat betekent dat
ondanks het kurkdroge seizoen de resultaten nogal
meevallen. Er zijn bijna 300 meer nesten en territoria
gevonden dan vorig jaar.

Resultaten 2020 per vogelsoort

Nesten 2020

Territoria
2020

Nesten +
territoria
2020

Nesten +
territoria
2019

Grutto

167

Kievit

754

Tureluur

66

Scholekster

124

Totaal

1111

Grutto

241

Kievit

224

Tureluur

149

Scholekster

28

Totaal

642

Grutto

408

Kievit

978

Tureluur

215

Scholekster

152

Totaal

1753

Grutto

364

Kievit

776

Tureluur

210

Scholekster

108

Totaal

1458

Als we naar de laatste ANLb jaren kijken (dus vanaf
2016) dan zien we een voorzichtig stijgende lijn.

Dat wil niet zeggen dat we helemaal in een
juichstemming moeten komen, want de predatie
was dit jaar wel heftig met 30%. Gemiddeld over de
laatste 10 jaar is dat 20% geweest.

Door deze hoge predatie zijn veel vogels met een
tweede legsel begonnen. Dit verklaart dus een deel
van de stijging van het aantal gevonden nesten. Maar
hoeveel jongen uiteindelijk vliegvlug zijn geworden
weten we niet. En daar gaat het wel om!
Hoe dan ook kunnen we concluderen dat 2020 best
een succesvol jaar was, ondanks het weer. Dank
aan alle agrariërs, eierzoekers, polderregisseurs en
monitoring mensen. We hebben er met elkaar weer
veel werk en een mooi jaar opzitten. Op naar 2021!

Wilhelm Bos
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Hoe platter,
hoe beter!
De afgelopen tijd zijn er heel veel boompjes
verwijderd in de Eemlandpolder. In een tijd
waarin de roep om bomen steeds groter wordt,
lijkt dit vreemd. Maar in ons gebied is het pure
noodzaak voor het behoud van de weidevogels.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk
dat weidevogels geen nesten maken in een straal
van 200 meter rondom een boom. Dus per boom
is dat 125.665 m2 oftewel 12,5 hectare waarop
de vogels niet willen broeden! Dit heeft te maken
met het feit dat bomen gebruikt worden door

De rode bomen zijn verwijderd, de groene moeten nog.
De situatie vooraf laat zien hoeveel negatieve invloed de
bomen hebben op het leefgebied van de weidevogels.

predatoren - zoals bijvoorbeeld de buizerd en de
kraai – als nestplaats en uitkijkpost.
Collectief Eemland heeft van de overheid veel
geld gekregen om de openheid in de polders te
bevorderen ten behoeve van het areaal voor de
weidevogels. We zijn gestart met het verwijderen
van bomen en boompjes (opschot). Vooral in
Hoogland-West is al veel verwijderd. Op de
kaarten voor en na is goed te zien wat het effect
is in areaal dat beschikbaar komt voor onze
vogels. Volgend broedseizoen plukken we hier de
vruchten van.
Helaas wil de gemeente Baarn niet meewerken
aan het verwijderen van vier grote populieren

Na het verwijderen van de bomen is het aaneengesloten areaal voor weidevogels vele malen groter.

aan de Grimmesteinseweg. Deze bomen zorgen
ervoor dat er 17,5 hectare land ongeschikt
is als weidevogelbiotoop. In 2019 kregen we
toezegging van de wethouder van de gemeente
Baarn dat de vergunning geregeld zou worden.
Kort voor het uitkomen van deze nieuwsbrief
kregen we bericht dat we de vergunning toch niet
krijgen. Een gemiste kans voor de toename van
weidevogels in dat gebied!

Wilhelm Bos
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Vier populieren maken 17,5 hectare land
ongeschikt voor weidevogels

Leuker én makkelijker
Om snel en gemakkelijk alles over je eigen beheer digitaal bij de hand te hebben is er een site ontwikkeld door
Boerennatuur, die gekoppeld is aan de site van ons collectief. Dit is mijnboerennatuur.nl.

Wat kan er met mijnboerennatuur.nl?

Hoe inloggen?

Waar is dat handig voor?

Om van mijnboerennatuur.nl gebruik te maken, neemt u
contact op met mij via e-mail of telefonisch:
simone.eggenkamp@collectiefeemland.nl
06-17383724

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op een interactieve kaart zien waar je beheer ligt.
Zien welk nummer het beheer heeft.
Per perceel bekijken welk beheer erop ligt.
Bekijken hoe lang het beheer loopt.
De pakketvoorwaarden inzien.
Documenten bekijken.
Meldingen bekijken( bijvoorbeeld van ruige mest).

Om de eerste keer te kunnen inloggen, ontvangt u een
e-mail met een inlognaam en een link. Als u op de link
klikt, verschijnt een nieuw scherm om direct een eigen
wachtwoord aan te maken (de link in de e-mail is maar
tijdelijk geldig).

KKM controles: snelle inzage in het beheer.
Perceelnummers opzoeken om het strooien van ruige
mest te melden.
Controleren of het collectief het beheer goed heeft
ingetekend.

Simone Eggenkamp

Winterwerk
=
voorjaarsterk
De weidevogels zijn vertrokken, het werk is klaar.
Of toch niet?
Juist in de herfst- en winterperiode kan iedere deelnemer
iets voor weidevogels doen, door de hekken te maaien.
Vaak zien we bij de wangen van de hekken hoog
opgroeiend gras, riet, brandnetels en andere hoge
planten. Deze rommelhoekjes zijn ideale schuilplekken
voor de hermelijn. En laten we nou net dit jaar heel veel
last hebben gehad van deze rover!

Maar ook in andere jaren waren hermelijnen actief in
onze polders. Door de hekken te maaien ontnemen we
ze dekking, waardoor ze zelf prooi worden. En dat is weer
goed nieuws voor de weidevogels, die in het voorjaar ons
landschap weer bevolken.

Wilhelm Bos
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Testing testing, one two three…
Elk jaar wordt een aantal pilots uitgevoerd om te kijken wat een bijdrage kan leveren aan weidevogelbeheer.
Die pilots zijn niet allemaal even bekend bij de deelnemers, in deze nieuwsbrief daarom aandacht voor de
pilots van 2020.

Vroeg-zaaien-vergoeding

Om kuikens op maïsland een goede
overleving te bieden is het belangrijk
dat er tijdig beschutting is. Het zaaien
van een kruidenrijke akkerrand om
maïsland is daarom belangrijk. Het
vroeg zaaien van maïs kan ook een
goede bijdrage leveren. Tijdens de
evaluaties hoorden we van sommige
deelnemers terug dat de vergoeding
ten opzichte van het aantal nesten en
het uit te voeren werk te laag is. Dit
is laag omdat er geen gewasderving
optreedt (in vergelijking met de
graslandpakketten). Om deelnemers
tegemoet te komen en een impuls te
geven aan de kuikenoverleving is een
vroeg-zaaien-vergoeding in het leven
geroepen. Dit houdt in dat wanneer
de maïs voor 25 april gezaaid wordt
er een vergoeding tegenover staat
van 75 euro extra per hectare plus 10
euro per nest dat op het moment van
zaaien aanwezig is.

Open structuur creëren

Voor weidevogelkuikens is het van
belang dat het gras niet te kort
is. Daarom worden er rondom de
plas-drassituaties, percelen met
kruidenrijk grasland en 1 juni
grasland gelegd. Echter, rond 1 juni
begint het gras al dicht en lang te
worden, waardoor kuikens moeite
hebben zich te verplaatsen. Om een
meer open structuur te krijgen zijn er
dit jaar op een aantal plekken proeven
uitgevoerd met extensief beweiden,
in plaats van 1 juni land. Op deze
percelen was de dierbezetting tot 15
juni tussen de 1 en 3 GVE per hectare.
Groot voordeel van weiden is dat er
extra insecten op deze percelen te
vinden zijn. Dit draagt uiteraard
weer bij aan het groot worden van de
weidevogelkuikens.

Paal en perk aan de vos
Binnen de POP3-regeling kregen we subsidie voor het plaatsen
van vossenrasters. Dat maakte het mogelijk afgelopen
seizoen 18 rasters te plaatsen rondom plas-drassituaties en
1 juni percelen. In eerste instantie hadden ongeveer twintig
vrijwilligers zich opgegeven om te helpen bij het plaatsen.
Door Corona hadden we de eerste dag tien afmeldingen en
kwamen er dus nog tien mensen meewerken. Op de tweede
dag waren daarvan nog drie over en op de derde dag waren er
geen vrijwilligers meer… We hebben dus met de mensen van
het bestuur alle rasters moeten plaatsen en dat was een best
karwei.
Na het plaatsen van de rasters hebben we overal de stroom
gemeten op het verste punt vanaf het stroomapparaat.
Daaruit bleek dat het stroomniveau vaak te laag was. >>
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Insectenlokkertje

Afgelopen jaar waren er bij Kees van
Valkengoed twee fraaie, bloemrijke
percelen te vinden als impuls voor het
aantal insecten. Deze percelen waren
goed zichtbaar in het landschap
en haalden dan ook de krant. De
vergoeding voor een bloemenveld is
vergelijkbaar met die voor kruidenrijk
grasland. De bloemen kunnen ook
als een rand van een grasperceel
ingezaaid worden. Op een zichtlocatie
levert dat ook nog eens een mooie
bijdrage aan ons landschap.

Geïnteresseerd om gebruik te
maken van één van deze pilots of
zelf een goed idee voor een pilot?
Dat horen we graag! Geef het aan
tijdens de komende evaluaties.

Gerwout Netjes

De lengte van het raster gaf blijkbaar toch teveel weerstand.
Besloten is om 18 extra stroomapparaten te kopen, zodat we
ieder raster konden splitsen en van twee apparaten voorzien.
Om een meting van de twee rasters te doen, zorgden we
ervoor dat de onderbreking is zo dicht mogelijk bij het hek/
de ingang van het perceel geplaatst werd. Dan is er zo min
mogelijk verstoring door veldbezoek. Ook zijn daarom de
stroomapparaten zo ver mogelijk in het veld geplaatst. Bij
de damovergangen brachten we stroken plastic onder de
rasters aan, om ervoor te zorgen dat de stroom niet via het
opgroeiende gras kon weglekken.

Plattelands
Ontwikkelings
Programma 3.2
Voor wie werkt aan de ontwikkeling van het
platteland als agrarisch ondernemer, namens een
natuur- en landschapsorganisatie of namens de
overheid is er een Europese subsidie, de POP3subsidie. Dit is een subsidieprogramma voor het
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de
agrarische sector in Nederland.
De omvang van deze regeling is maar liefst 9 miljoen
euro. Zoals in eerdere nieuwsbrieven al vermeld
heeft het collectief voor de eerste openstelling
een plan ingediend, en met succes! Het plan was
het op één na beste van Nederland en we hebben
een beschikking toegewezen gekregen van ruim
550.000 euro. Deze beschikking is bestemd voor
het plaatsen van vossenrasters, vergroten van de
openheid, een tweede drone en extra plas-dras
pompen.

De ervaringen waren wisselend. Soms bleef de stroom
lang aanwezig en soms was het de volgende dag al
verdwenen. Vaak bleek dan dat er één draad in het water
hing. Waarschijnlijk door een haas of misschien wel een vos
die in de draad was gesprongen. Controle blijft dus nodig
gedurende het seizoen.

Na de eerste openstelling bleek dat de subsidiepot
niet leeg was gekomen, er was 3,2 miljoen over.
Er kwam er een tweede openstelling en begin
juni leverden we een aanvullend plan in. Daarin
opnieuw een extra uitbreiding van het aantal plasdras pompen en maatregelen om de openheid van
het landschap verder te bevorderen. Verder hebben
we subsidie aangevraagd om de kruidenrijke
percelen te optimaliseren. Dit wil zeggen bekalken,
waar nodig egaliseren ter optimalisatie van de plasdrassituaties en herinzaai met een kruidenmengsel.
Onze deelnemers kunnen uiteraard zelf beslissen of
ze hiervan gebruik willen maken.
Inmiddels hebben we de uitslag binnen en zijn
we opnieuw in de prijzen gevallen. Van de dertig
te behalen punten sleepten we er maar liefst 26,7
binnen en dat resulteert in ruim 750.000 euro
subsidie voor de weidevogels in

Gerwout Netjes
Hebben de rasters effect gehad? Die vraag is heel moeilijk
te beantwoorden, omdat we niet overal camera’s kunnen
neerzetten om te zien of de vos wordt tegengehouden.
Maar niets doen is geen optie! In ieder geval hebben we veel
ervaring opgedaan met deze rasters en het plaatsen ervan.
We hopen dat we ze in 2021 opnieuw kunnen plaatsen, maar
dan wel heel graag met behulp van de vrijwilligers!
We willen in het nieuwe seizoen alleen de kruidenrijke percelen
met plas-drassituaties omrasteren. Afgelopen jaar bleek dat
de boeren hun percelen met 1 juni land vrij snel na die datum
willen maaien. Een raster en palen in de sloot bemoeilijken dat
en zoveel rasters weghalen binnen een dag lukt gewoon niet.
Zo leren we ieder jaar weer wat bij in de zoektocht naar de
beste manier van weidevogelbeheer!

“In zijn algemeenheid zeer goed plan in een zeer
goed en ambitieus gebied. Stevig accent op predatie.
Goede benadering kruidenrijk grasland. Aanpak
bomen op erven is bijzonder. Inzet van vaste mest en
steenmeel interessant.”
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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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