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Van de vicevoorzitter
Beste leden,
Ik neem namens het bestuur als vicevoorzitter de taak 
op me om in deze uitgave het voorwoord te schrijven. 
Zoals jullie wellicht weten heeft onze voorzitter Stef 
Huijgen enige tijd in het ziekenhuis gelegen met 
diverse gezondheidsklachten. Hij maakt een zware 
tijd door en de vooruitzichten zijn helaas niet erg 
goed. Wij wensen Stef en zijn familie en vrienden heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. We kunnen niet 
anders dan afwachten hoe het verder verloopt en 
nemen ondertussen de taken van Stef waar.

Regen tegen
Het jaar begon nat om niet te spreken van erg nat 
en daardoor kwam ons werkschema behoorlijk in de 
knel. Normaal gezien beginnen we in februari met het 
inrichten van de plas-dras situaties, maar we konden 
het land niet op. Dus werden de werkzaamheden 
doorgeschoven naar maart. Voor de vogels maakte 
dit uiteraard niet zoveel uit, want half Eemland was 
door de vele regen inmiddels een plas-dras situatie 
geworden. 

Lock-down
Ook het plaatsen van vossenrasters schoof op door de 
nattigheid. We hadden het werk begin maart gepland 
met een heleboel vrijwilligers. Toen we eenmaal het 
land in konden om de werkzaamheden uit te voeren 
gooide het coronavirus roet in het eten. Het viel niet 
mee om nog vrijwilligers te krijgen, wat natuurlijk 
volkomen begrijpelijk is. Dank voor degenen die toch 
kwamen helpen bij het plaatsen en we hopen dat er 
later in het jaar wel een grote opkomst is om de rasters 
op te ruimen.

We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de 
vossenrasters en het predatieonderzoek van Frank 
Majoor van Sovon. Hopelijk kunnen we met die 
resultaten het volgende seizoen nog meer verbeteren.

Uitersten
Op het moment van schrijven is het van kletsnat naar 
kurkdroog gegaan. Niet goed voor de grasgroei, maar 
ook voor de snavels van de weidevogels is de grond veel 
te hard. Je ziet dat de vogels hun toevlucht zoeken op 
de plas-draspercelen en dat die echt onmisbaar zijn 
voor ons gebied.

Deze nieuwsbrief staat weer boordevol interessante 
items. Dank aan alle schrijvers en ik wil namens het 
bestuur ook iedereen bedanken die meewerkt aan het 
goed verlopen van dit weidevogelseizoen.

Foto: Fred van Diem
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Geachte leden van het Agrarisch Collectief Eemland, 

 
Vorig jaar mocht ik tijdens een bezoek voor het eerst kennismaken met u en met uw gebied. Ik heb u toen gezegd 

dit jaar aan het begin van het weidevogelseizoen terug te willen komen voor een excursie. Helaas kan ik vanwege 

de coronacrisis die afspraak nu niet nakomen. Graag maak ik op een later moment nader kennis.   

 
Agrarisch collectief Eemland, Natuurmonumenten en de provincie Utrecht werken sinds jaar en dag intensief 

samen aan een sterke weidevogelpopulatie in Eemland. De provincie Utrecht hecht aan die samenwerking en 

aan de aanpak in Eemland, 
 
Die aanpak is namelijk heel succesvol. Dat blijkt uit de weidevogeltelling van 2019. De aantallen weidevogels zijn 

in Eemland de afgelopen jaren met 50% toegenomen. Hierdoor is Eemland één van de beste weidevogelgebieden 

van Nederland geworden.  
 
Dat komt mede door uw inzet: veel agrariërs nemen deel aan het natuurbeheer en uw innovatief agrarisch 

collectief heeft onder andere op veel plaatsen plas-drassituaties weten te realiseren. Daarnaast heeft ook het 

goede weidevogelreservaat in Eemland er aan bijgedragen dat er zoveel weidevogels in het agrarisch gebied 

broeden. 
 
Ik heb begrepen dat in uw midden ook zorgen leven en wel over het feit dat de aanwijzing van Eemland als 

International Bird Area (IBA) een voorportaal zou kunnen zijn voor een toekomstige aanwijzing als Natura-2000 

gebied. Navraag bij het Rijk (LNV), die hiervoor verantwoordelijk is, laat zien dat er absoluut geen sprake is van 

een mogelijke aanwijzing van nieuwe Natura-2000 gebieden, ook niet naar aanleiding van het uitbrengen van het 

rapport “International Bird Areas in The Netherlands 2019”. Ik onderschrijf dit. 

 
Zoals gezegd kom ik later graag op bezoek om meer over u, uw agrarische bedrijven, uw inzet voor de weide-

vogels en over de bewezen succesvolle samenwerking in Eemland te leren. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot, 

Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport en Bestuur   

Agrarisch Collectief Eemland 

Postbus 512 
3750 GM Bunschoten 
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Kijken, kijken… én kopen

In samenwerking met FrieslandCampina 
heeft het bedrijf Albron geïnvesteerd 
in het weidevogelbeheer in ons gebied. 
Albron is een bedrijf dat zuivel afneemt van 
FrieslandCampina voornamelijk voor kantines 
en horecagelegenheden. In overleg heeft 
Albron ervoor gekozen om een vogelkijkwand 
en een deel van de inrichting van een plas-
dras situatie te financieren. De vogelkijkwand 
is inmiddels geplaatst bij de familie Hoolwerf 
in Eemdijk. Hier ligt een grote plas-dras met 
daaromheen een rand met kruidenrijke 
akkerbloemen. De bedoeling is om ook nog 
een eiland voor kluten aan te leggen, maar 
door het natte voorjaar en de coronacrisis is 
dat opgeschoven tot na het vogelseizoen.
     
 Simone Eggenkamp
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Afgelopen voorjaar heeft de PR-werkgroep van 
Collectief Eemland gesproken met twee PR-
mensen van de fietsboot ‘De Eemlijn’. Deze boot 
vaart vanaf het voorjaar dagelijks door de Eem 
van Amersfoort naar Spakenburg of naar Huizen. 
Passagiers kunnen de fiets meenemen en zo 
genieten van een fraaie dag in Eemland. Aan boord 
wordt in het weidevogelseizoen duidelijk ervaren 
dat Eemland een succesvol weidevogelgebied is. 

Foto: AD

Collectief Eemland was totaal onbekend bij De Eemlijn als aanstichter 
van al dit moois en onze successen werden aan andere organisaties  
toegeschreven. Dat kan natuurlijk niet, dus we hebben afgesproken 
dat we gaan samenwerken om Collectief Eemland beter op de kaart te 
zetten. Zo zullen we enkele borden aanleveren voor op de boot, net als 
folders en ander informatiemateriaal. Ook ligt het in de verwachting 
dat we zelf enkele keren mee gaan varen in het broedseizoen, om als 
gids te vertellen wat onze missie is. Een mooie kans om het belang van 
agrarisch natuurbeheer te benadrukken bij een groot publiek!

        
Marcel Vedder
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Op 17 februari 2020 kwamen circa 75 leden bijeen voor de algemene ledenvergadering. 
Onze voorzitter opende de vergadering en de volgende punten kwamen aan bod:

IBA - het zijn onzekere en spannende tijden waarin de landbouw zich bevindt. Belangrijke 
zaken zoals het stikstofdossier en de aanwijzing van Eemland als Important Bird Area (IBA) 
houden het bestuur bezig. Veel IBA’s werden later omgezet naar Natura 2000 gebieden, iets 
wat het bestuur absoluut niet wil. Onze melkveehouders zijn in staat om ook zonder deze 
status optimaal voor de weidevogels te zorgen. Het Collectief heeft een 

schrijven van de provincie gekregen dat Eemland niet wordt 
aangewezen als Natura 200 gebied (zie ook deze nieuwsbrief). 

Cadeau - we hebben voor een vogelkijkwand € 20.000 toegezegd 
gekregen van het bedrijf ALBRON uit Amersfoort. Deze zal bij de 

plas-dras situatie van Hoolwerf in Eemdijk worden gerealiseerd.

Resultaten 2019 - gebiedscoördinator Wilhelm Bos geeft een toelichting op de 
resultaten van vorig jaar. De provincie heeft een inventarisatie laten uitvoeren en komt 
hoger uit qua territoria. Dit komt omdat zij ook percelen meenemen waarbij geen beheer 
door Collectief Eemland is afgesloten.
Vooruitzichten - voor 2020 hebben we 90 deelnemers die 2400 hectare weidevogelbeheer 
gaan uitvoeren. We hebben 72 plas-dras situaties en 23% uitgesteld maaibeheer. Hier komt 
afhankelijk van de situatie en grasgroei nog een aantal hectare last-minute beheer bij.

Verbetermaatregelen - we gaan invulling geven aan de maatregelen om het biotoop voor de weidevogels te verbeteren 
door extra plas-dras situaties en twintig vossenrasters aan te leggen en door bomen te verwijderen. Wildcamera’s 
worden ingezet om te achterhalen waardoor de predatie van de nesten wordt veroorzaakt, zodat we nog effectiever 
kunnen bestrijden. 
Bestuur - voor vier bestuursleden zat hun bestuursperiode erop. De vergadering stemde unaniem in met het verlengen 

van de periode. 
Superheld - Toon van de Wolfshaar is weidevogelheld 2020 vanwege zijn jarenlange verdiensten voor 

Collectief Eemland.

Na de pauze gaf Sovon een boeiende lezing over het onderzoek dat in 2019 plaatsvond 
in onder meer de Eemlandpolders. Ze volgden het wel en wee van verschillende families 
kieviten en de invloed van de plas-dras situaties op hun gedrag. Daarna werden veel 
ervaringen over beheer uitgewisseld tijdens een gezellige, informele nazit.

Het volledige verslag van de ALV 2020 is te vinden op onze website.

Gert-Jan Elbers

Nummer 1 
Het eerste kievitsnest in Eemland werd op 11 maart gevonden bij de familie Vedder in 
Bunschoten door Peter Blokhuis van weidevogelwerkgroep ‘De Marel’. Op 6 april vonden 
Jents Visser en Robert Sterken het eerste scholeksternest bij de familie van Gulik in 
Bunschoten. Op 10 april kwam Hein van Dam het eerste gruttonest tegen bij familie van 
Oostrum in Eemnes. En op 14 april vond Peter Blokhuis het eerste tureluurnest bij de 
familie Vedder in Bunschoten.

Van ‘De Marel’ ontvangen we bij deze blijde gebeurtenissen altijd een fraaie foto van 
vinder en vondst. Op de ledenavond worden de vinders geëerd en ontvangen zij een 
leuke waardebon. Collectief Eemland wil graag aandacht schenken aan de eerste legsels 
in de voorjaarsnieuwsbrief. Graag krijgen we in de toekomst ook meldingen en foto’s van 
andere werkgroepen bij de vondst van een eerste legsel. U kunt dit altijd aangeven bij 
uw polderregisseur of via een mailtje naar Marcel.Vedder@collectiefeemland.nl. We zien 
het graag tegemoet!

Marcel Vedder
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Vergoeding vroeg maïs zaaien 
Tijdens de evaluaties in het najaar van 2019 kregen we soms de klacht dat het pakket 

‘legselbeheer op maïs’ een vrij lage vergoeding kent. Wanneer er veel nesten liggen 
op de maïsgronden is de vergoeding niet in verhouding tot de hoeveelheid werk. De 
beheercommissie heeft zich hierover gebogen en naar een oplossing gezocht.

De moeilijkheid zit ‘m in het feit dat een kievit een nieuw legsel kan produceren nadat 
een nest verloren is gegaan. Dus als je een vergoeding per nest gaat geven, dan kan 

één paartje kieviten ervoor zorgen dat er drie keer een vergoeding wordt uitgekeerd. 
Daarnaast bestaat het probleem dat de jongen vaak net uit het ei zijn in de periode dat 

de agrariër gaat ploegen en zaaien. Deze kleine diertjes kunnen nog niet wegrennen, ze 
drukken zich op de grond en vertrouwen op hun schutkleur. Die is zo goed dat - zelfs als je 

weet dat ze er liggen - ze heel moeilijk te vinden zijn. Het gevolg is dan ook vaak heel ongelukkig, 
namelijk dat de jongen met het ploegen onder de grond verdwijnen.

We hebben met dit in het achterhoofd naar een oplossing gezocht. Die ligt volgens ons in de 
periode dat de legsels nog niet uit zijn. Nesten met eieren kun je immers verplaatsen in een 

schaaltje. De oplossing ligt er dan ook in, dat het zaaien vóór het uitkomen van de eieren 
gebeuren moet. Daarvoor is een nieuw (eigen) pakket ‘vroeg zaaien maïs’ ingesteld. 
Dit houdt in dat, wanneer je voor 25 april zaait, er een extra hectare vergoeding wordt 
gegeven van € 70,00 bovenop de standaardvergoeding van € 127,00 per hectare. 
Daarnaast is er voor ieder nest dat aanwezig is tijdens het zaaien een vergoeding van 
€ 10,00.

Dit jaar maakten veel boeren al gebruik van deze regeling, de droogte maakte dat 
natuurlijk ook goed mogelijk. We hopen dat veel vogels hiervan hebben geprofiteerd. 

Tijdens de evaluatiedagen in het najaar zullen we met de agrariërs bespreken of dit de 
juiste oplossing blijkt.

Wilhelm Bos

In 2019 draaiden we op twee percelen een pilot met 
vossenrasters. Met de benodigde resultaten uit deze 
pilot op zak zijn we dit jaar ‘echt’ aan de slag gegaan. Zo 
maakten we een aanpassing aan de constructie waarmee 
de draad verder boven de sloot hangt en zo minder snel 
gehinderd wordt door begroeiing. 

Op een koude zaterdag eind maart gingen we van start 
aan de Lodijk. Met behulp van een aantal bestuursleden 
en goedgemutste vrijwilligers stonden er iets na de 
middag al twee rasters. ‘s Middags maakten we nog een 
begin aan het derde raster en in de daaropvolgende week 
waren er iedere dag mensen bezig met het plaatsen. Door 
de coronamaatregelen waren er minder vrijwilligers die 
nog mee wilden en konden helpen. We hadden het doel 
20 rasters te plaatsen, het is ondanks de lagere opkomst 
toch nog gelukt er 18 te zetten.

De laatste tijd deden we ervaring op hoe we voldoende 
stroom kunnen houden op de rasters. We hebben 
een raster gehalveerd en een extra stroomapparaat 
geplaatst. Daarnaast zijn bij de dammen plastic matten 
geplaatst om de grasgroei tegen te houden. Wanneer 
er op plekken sprake was van erge opgroei - met name 
riet langs weteringen - is dit weggemaaid met een 
elektrische bosmaaier. Door al deze maatregelen hopen 
we de stroom beter op de rasters te houden gedurende 
het weidevogelseizoen. 

Hopelijk kunnen we aan het einde van dit seizoen 
concluderen dat alle arbeid vruchten heeft afgeworpen 
met nog meer vliegvlugge kuikens!

Gerwout Netjes

vossen - rasters - vossen - rasters - vossen - rasters
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Het broedseizoen in de landerijen
aan weerszijden van de Eem is
weer losgebarsten. De eerste nesten
met kievitseieren zijn gevonden en
gemarkeerd met stokken. Niet al te
dichtbij, want dat trekt ook weer
gasten aan die minder welkom
zijn. „Je moet sowieso niet te dicht
bij de nesten komen. Roofdieren
volgen je sporen”, vertelt Henk van
Twillert, een van de mannen van
Collectief Eemland. Vlakbij het
nest kievitseieren - het zijn er
keurig vier, zoals het hoort – schiet
een tureluur weg. „Tureluurs nes-
telen vaak vlakbij een kievit. Kievi-
ten zijn heel agressief tegen aan-
vallers, dus die tureluur zoekt die
bescherming een beetje op.”

Behalve de gebruikelijke stokken
aan weerszijden krijgt het kievits-
nest er dit jaar ook iets nieuws bij:
een paaltje met een camera. Met

duivenpinnen bovenop, om te
voorkomen dat een of andere bij-
dehante buizerd een mooie uitkijk-
plaats in de camera zou gaan zien.
Wat het nest vlak voor zijn snavel
niet heel kansrijk zou maken. „We
hebben negentien van dit soort
camera’s in bruikleen gekregen van
de Fauna Beheer Eenheid”, vertelt
gebiedscoördinator Wilhelm Bos
van Collectief Eemland. „Zijn we
heel blij mee.”

Rovers in beeld
De camera’s staan 24/7 aan en
maken automatisch foto’s als er
iets beweegt. Dergelijke cameraval-
len worden vaak gebruikt voor
onderzoek, en dat is ook in dit
geval de bedoeling. „We willen een
goed beeld krijgen van de predato-
ren die het voorzien op de weide-
vogels. Vossen en hermelijntjes zijn
een beetje de logische rovers in dit
gebied, maar we willen daar meer
over weten. Kraaien zouden trou-
wens ook goed kunnen. Maar in
welke mate slaan ze toe? Zijn het
vooral vossen? Of juist hermelijn-
tjes? Toch kraaien? Als we dat
weten kunnen we ook gerichter
maatregelen nemen. Bijvoorbeeld
ontheffing vragen om kraaien met
kooien te bestrijden.”

Bos sluit naast de ’usual sus-
pects’ ook andere roofdieren niet
uit: katten. „Die lopen hier ook

rond. Komen van de boerderijen.
Het zijn vaak half verwilderde
dieren die heel ver het land in
trekken. Ik heb een tijdje een ca-
mera op een bruggetje gehad, elke
nacht kwamen er vier katten voor-
bij.” Katten mogen afgeschoten
worden als ze meer dan driehon-
derd meter van de bewoonde we-
reld zijn, benadrukt Bos. „Maar ja,
ga je dat doen?”

Schieten op katten ligt wat ge-
voelig, het schieten van vossen en
kraaien is al jaren praktijk. Jaar-
lijks leggen zeventig vossen het
loodje. „En desondanks zijn er nog

steeds behoorlijk wat vossen in de
polder. We hebben zelfs twee jaar
achter elkaar een vossennest achter
op een erf gehad. Die boer doet
verdorie zelf aan weidevogelbeheer
ook nog.” Negen jongen dacht de
vos in kwestie groot te brengen,
maar dat is dus niet gelukt. „Dan
zie je die vos met al die jonkies op
een rijtje liggen, tja, daar word ik
ook niet blij van. Prachtige bees-
ten. Maar we kunnen ze hier niet
hebben. Niet zo veel in elk geval.”
Voor Bos is het wat dat betreft heel
simpel: het is de vos of de grutto.
Het aanpakken van de roofdieren

is voor Bos logisch. „We pompen
met zijn allen hier in Eemland
ruim een miljoen in het weidevo-
gelbeheer. Het zou raar zijn als je
die vogels dan aan de andere kant
allemaal laat opvreten.”

De mannen en vrouwen van
Collectief Eemland zijn afgelopen
week ook begonnen met het om-
heinen van de broedgebieden met
speciale vossenrasters. „We hebben
vorig jaren als pilot twee stukken
omrasterd, nu doen we er twintig.
Ja het liefst zouden we natuurlijk
alles doen, maar het kost geld he.
Er zijn wel regelingen voor, maar
je moet het eerst zelf investeren en
daarna krijg je het terug. En we
zijn niet zo rijk dat we alles in een
keer zelf kunnen voorschieten. Het
is per plasdrasgebied een kilometer
aan raster. Dus als we het geld voor
deze twintig terug hebben gekre-
gen kopen we er weer rasters bij
voor nog twintig broedgebieden.”

Vijf keer zo veel
Die broedgebieden in de Eempol-
der bestaan uit stukken land die
dankzij speciale pompen met zon-
nepanelen natter worden gehou-
den dan de rest van de polder.
Weidevogels houden namelijk van
nattere weilanden dan de boeren
voor hun bedrijf kunnen gebrui-
ken, dus het is zoeken naar iets
waar beide partijen mee kunnen

leven. En het plasdras zetten
werkt. „Van de negentig boeren die
aan weidevogelbeheer doen zijn er
nu zeventig die een stuk plasdras
hebben. Tellingen hebben aange-
toond dat op die stukken vijf keer
zo veel weidevogels zitten. En ze
zoeken het ook op. We hadden
vorig jaar een nest kieviten buiten
het plasdras-gebied. Die kievit is
met haar jongen 350 meter gaan
lopen om naar de plasdras te ver-
huizen. Ze zien dat het daar beter
is.” De natte stukken met een krui-
denrijk grasland eromheen worden
pas na 15 juni gemaaid. Weidevo-
gelparadijs dus.

Liefst vijf keer zo veel weidevo-
gels als op een gewoon weiland,
dat ontgaat ook vossen niet. „Van-
daar dat we die stukken nu alle-
maal willen gaan omheinen met
vossenrasters”, legt Bos uit. Het is
een ingenieus systeem dat de vos-
sen moet buitenhouden. Vier stren-
gen schrikdraad, net uit de kant
van de sloot, boven het water. De
stroom komt ook in dit geval van
zonnepanelen. „Expres boven een
sloot, want als je het op de oever
zet en het gras gaat groeien en
komt er tegenaan dan loopt je
stroom weg. En elke keer dat gras
weg maaien gaat ook niet want het
is stiltegebied.”

Eric Lorier

Als je het als
weidevogel nu
nog niet redt...

Camerabewaking bij de
nesten, kilometers lange
rasters met schrikdraad
rond broedgebieden,

pompen op zonne-energie die
water oppompen om stukken wei-
land plasdras te maken. Collectief
Eemland trekt dit jaar werkelijk
alles uit de kast om de weidevogels
een duwtje in de rug te geven. Als
je het als kievit, grutto, tureluur of
scholekster niet redt in de Eempol-
der, dan red je het echt nergens.

Wilhem Bos (links) en Henk van Twillert zetten een camera neer bij een kievits-
nest. FOTO’S CASPAR HUURDEMAN

Het vossenraster wordt net buiten de oeverrand geplaatst. Kwartet kievitseieren.

De Eemlandse boeren en vrijwilligers nemen dit jaar meer
maatregelen dan ooit om hun weidevogels te helpen

Het beschermen van de weide-
vogels is een belangrijk onder-
deel van het werk. Boeren kun-
nen op twee voorwaarden mee-
doen: er moeten aantoonbaar
nesten op hun land zijn, en ze
mogen minimaal tien procent
van hun land pas na 1 juni
maaien. Omdat dit late maaien
minder voedzaam gras en
daardoor minder melkproduc-
tie betekent, worden de boeren
voor dit inkomensverlies ge-
compenseerd. De boeren van
Collectief Eemland hebben on-
geveer veertienhonderd wei-
devogelnesten ’in beheer’. Ver-
spreid over de polder zijn er
naar schatting nog zo’n twee-
honderd nesten die het zonder
beheer proberen.

Het werkgebied - rond Eem-
nes, Eemdijk, Bunschoten-
Spakenburg, Baarn, Soest en
Hoogland-West - is te zien op
het kaartje. Gekleurde perce-
len zijn van boeren die mee-
doen. De verschillende kleuren
geven onder meer plasdras en
laat maaien aan.

Collectief
Eemland, 
wat is dat?
Collectief Eemland is een sa-
menwerkingsverband van ne-
gentig boeren en andere
grondgebruikers die zich geza-
menlijk inzetten voor agra-
risch natuur- en landschapsbe-
heer. En daarbij geholpen wor-
den door een onmisbaar leger-
tje van vrijwilligers. 

Precies plasdras
genoeg, laat
maaien, camera’s
op de nesten en
rasters tegen vos
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met kievitseieren zijn gevonden en
gemarkeerd met stokken. Niet al te
dichtbij, want dat trekt ook weer
gasten aan die minder welkom
zijn. „Je moet sowieso niet te dicht
bij de nesten komen. Roofdieren
volgen je sporen”, vertelt Henk van
Twillert, een van de mannen van
Collectief Eemland. Vlakbij het
nest kievitseieren - het zijn er
keurig vier, zoals het hoort – schiet
een tureluur weg. „Tureluurs nes-
telen vaak vlakbij een kievit. Kievi-
ten zijn heel agressief tegen aan-
vallers, dus die tureluur zoekt die
bescherming een beetje op.”

Behalve de gebruikelijke stokken
aan weerszijden krijgt het kievits-
nest er dit jaar ook iets nieuws bij:
een paaltje met een camera. Met

duivenpinnen bovenop, om te
voorkomen dat een of andere bij-
dehante buizerd een mooie uitkijk-
plaats in de camera zou gaan zien.
Wat het nest vlak voor zijn snavel
niet heel kansrijk zou maken. „We
hebben negentien van dit soort
camera’s in bruikleen gekregen van
de Fauna Beheer Eenheid”, vertelt
gebiedscoördinator Wilhelm Bos
van Collectief Eemland. „Zijn we
heel blij mee.”

Rovers in beeld
De camera’s staan 24/7 aan en
maken automatisch foto’s als er
iets beweegt. Dergelijke cameraval-
len worden vaak gebruikt voor
onderzoek, en dat is ook in dit
geval de bedoeling. „We willen een
goed beeld krijgen van de predato-
ren die het voorzien op de weide-
vogels. Vossen en hermelijntjes zijn
een beetje de logische rovers in dit
gebied, maar we willen daar meer
over weten. Kraaien zouden trou-
wens ook goed kunnen. Maar in
welke mate slaan ze toe? Zijn het
vooral vossen? Of juist hermelijn-
tjes? Toch kraaien? Als we dat
weten kunnen we ook gerichter
maatregelen nemen. Bijvoorbeeld
ontheffing vragen om kraaien met
kooien te bestrijden.”

Bos sluit naast de ’usual sus-
pects’ ook andere roofdieren niet
uit: katten. „Die lopen hier ook

rond. Komen van de boerderijen.
Het zijn vaak half verwilderde
dieren die heel ver het land in
trekken. Ik heb een tijdje een ca-
mera op een bruggetje gehad, elke
nacht kwamen er vier katten voor-
bij.” Katten mogen afgeschoten
worden als ze meer dan driehon-
derd meter van de bewoonde we-
reld zijn, benadrukt Bos. „Maar ja,
ga je dat doen?”

Schieten op katten ligt wat ge-
voelig, het schieten van vossen en
kraaien is al jaren praktijk. Jaar-
lijks leggen zeventig vossen het
loodje. „En desondanks zijn er nog

steeds behoorlijk wat vossen in de
polder. We hebben zelfs twee jaar
achter elkaar een vossennest achter
op een erf gehad. Die boer doet
verdorie zelf aan weidevogelbeheer
ook nog.” Negen jongen dacht de
vos in kwestie groot te brengen,
maar dat is dus niet gelukt. „Dan
zie je die vos met al die jonkies op
een rijtje liggen, tja, daar word ik
ook niet blij van. Prachtige bees-
ten. Maar we kunnen ze hier niet
hebben. Niet zo veel in elk geval.”
Voor Bos is het wat dat betreft heel
simpel: het is de vos of de grutto.
Het aanpakken van de roofdieren

is voor Bos logisch. „We pompen
met zijn allen hier in Eemland
ruim een miljoen in het weidevo-
gelbeheer. Het zou raar zijn als je
die vogels dan aan de andere kant
allemaal laat opvreten.”

De mannen en vrouwen van
Collectief Eemland zijn afgelopen
week ook begonnen met het om-
heinen van de broedgebieden met
speciale vossenrasters. „We hebben
vorig jaren als pilot twee stukken
omrasterd, nu doen we er twintig.
Ja het liefst zouden we natuurlijk
alles doen, maar het kost geld he.
Er zijn wel regelingen voor, maar
je moet het eerst zelf investeren en
daarna krijg je het terug. En we
zijn niet zo rijk dat we alles in een
keer zelf kunnen voorschieten. Het
is per plasdrasgebied een kilometer
aan raster. Dus als we het geld voor
deze twintig terug hebben gekre-
gen kopen we er weer rasters bij
voor nog twintig broedgebieden.”

Vijf keer zo veel
Die broedgebieden in de Eempol-
der bestaan uit stukken land die
dankzij speciale pompen met zon-
nepanelen natter worden gehou-
den dan de rest van de polder.
Weidevogels houden namelijk van
nattere weilanden dan de boeren
voor hun bedrijf kunnen gebrui-
ken, dus het is zoeken naar iets
waar beide partijen mee kunnen

leven. En het plasdras zetten
werkt. „Van de negentig boeren die
aan weidevogelbeheer doen zijn er
nu zeventig die een stuk plasdras
hebben. Tellingen hebben aange-
toond dat op die stukken vijf keer
zo veel weidevogels zitten. En ze
zoeken het ook op. We hadden
vorig jaar een nest kieviten buiten
het plasdras-gebied. Die kievit is
met haar jongen 350 meter gaan
lopen om naar de plasdras te ver-
huizen. Ze zien dat het daar beter
is.” De natte stukken met een krui-
denrijk grasland eromheen worden
pas na 15 juni gemaaid. Weidevo-
gelparadijs dus.

Liefst vijf keer zo veel weidevo-
gels als op een gewoon weiland,
dat ontgaat ook vossen niet. „Van-
daar dat we die stukken nu alle-
maal willen gaan omheinen met
vossenrasters”, legt Bos uit. Het is
een ingenieus systeem dat de vos-
sen moet buitenhouden. Vier stren-
gen schrikdraad, net uit de kant
van de sloot, boven het water. De
stroom komt ook in dit geval van
zonnepanelen. „Expres boven een
sloot, want als je het op de oever
zet en het gras gaat groeien en
komt er tegenaan dan loopt je
stroom weg. En elke keer dat gras
weg maaien gaat ook niet want het
is stiltegebied.”

Eric Lorier

Als je het als
weidevogel nu
nog niet redt...

Camerabewaking bij de
nesten, kilometers lange
rasters met schrikdraad
rond broedgebieden,

pompen op zonne-energie die
water oppompen om stukken wei-
land plasdras te maken. Collectief
Eemland trekt dit jaar werkelijk
alles uit de kast om de weidevogels
een duwtje in de rug te geven. Als
je het als kievit, grutto, tureluur of
scholekster niet redt in de Eempol-
der, dan red je het echt nergens.

Wilhem Bos (links) en Henk van Twillert zetten een camera neer bij een kievits-
nest. FOTO’S CASPAR HUURDEMAN

Het vossenraster wordt net buiten de oeverrand geplaatst. Kwartet kievitseieren.

De Eemlandse boeren en vrijwilligers nemen dit jaar meer
maatregelen dan ooit om hun weidevogels te helpen

Het beschermen van de weide-
vogels is een belangrijk onder-
deel van het werk. Boeren kun-
nen op twee voorwaarden mee-
doen: er moeten aantoonbaar
nesten op hun land zijn, en ze
mogen minimaal tien procent
van hun land pas na 1 juni
maaien. Omdat dit late maaien
minder voedzaam gras en
daardoor minder melkproduc-
tie betekent, worden de boeren
voor dit inkomensverlies ge-
compenseerd. De boeren van
Collectief Eemland hebben on-
geveer veertienhonderd wei-
devogelnesten ’in beheer’. Ver-
spreid over de polder zijn er
naar schatting nog zo’n twee-
honderd nesten die het zonder
beheer proberen.

Het werkgebied - rond Eem-
nes, Eemdijk, Bunschoten-
Spakenburg, Baarn, Soest en
Hoogland-West - is te zien op
het kaartje. Gekleurde perce-
len zijn van boeren die mee-
doen. De verschillende kleuren
geven onder meer plasdras en
laat maaien aan.

Collectief
Eemland, 
wat is dat?
Collectief Eemland is een sa-
menwerkingsverband van ne-
gentig boeren en andere
grondgebruikers die zich geza-
menlijk inzetten voor agra-
risch natuur- en landschapsbe-
heer. En daarbij geholpen wor-
den door een onmisbaar leger-
tje van vrijwilligers. 

Precies plasdras
genoeg, laat
maaien, camera’s
op de nesten en
rasters tegen vos
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In de voorjaarsnieuwsbrief van 2019 schreven we over de 
veertig miljoen euro die de staatssecretaris beschikbaar 
stelde voor de inrichting van de polders. Om uit die pot 
subsidie te krijgen schreven we een plan met daarin 
allerlei maatregelen om onze polder te optimaliseren 
voor de weidevogels. Met al die maatregelen kwamen 
we op een bedrag van ruim 8 ton. Hiervan is maar liefst 
€ 582.674,48 toegewezen aan Collectief Eemland.

Dit bedrag bestaat uit vergoedingen voor:
• Twintig plas-dras pompen (ca. € 100.000)
• Bomen verwijderen om openheid te creëren 

(ca. € 59.000)
• Vossenrasters (ca. € 390.000)
• Tweede drone (ca. € 26.000)
• Schrijven van het plan (ca. € 6000)

De pompen staan ondertussen te draaien. Er zijn ook 

al diverse bomen verwijderd, maar door het slechte 
weer kon nog niet alles gedaan worden. Een tweede 
drone is aangeschaft en er zijn de afgelopen maanden 
twintig vossenrasters geplaatst. We kunnen niet al 
het beschikbare geld opmaken, omdat ondertussen 
duidelijk is dat het plaatsen en vooral het onderhoud 
van de vossenrasters (te) veel tijd kost.

De overheid heeft nog niet alle subsidie uitgegeven, er 
komt een tweede mogelijkheid om geld aan te vragen. 
We gaan dat ook zeker doen en zetten dan in op nog meer 
openheid van het landschap door de erfbeplanting aan 
te pakken. Verder gaan we kijken of we het kruidenrijke 
grasland kunnen opwaarderen. Helaas is dat nu vaak 
niet echt kruidenrijk dus moet er een plan komen om 
meer kruiden en variatie te krijgen in het gewas. We 
gaan nu ook weer een gedegen plan schrijven en hopen 
daarmee extra geld beschikbaar te krijgen.

Wilhelm BosWilhelm BosWilhelm Bos

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er in juni rondom de plas-dras situaties nog veel weidevogels 
met kuikens aanwezig zijn. De vogels trekken naar de plas-dras toe vanuit de omliggende percelen, om 
gemakkelijker aan voedsel te komen en beschutting te vinden in het langere gras. De einddatum van het 
plas-dras pakket is nu gesteld op 1 juni, maar dan lopen er nog heel veel jongen van slechts enkele dagen 
oud rond. Daarom heeft Collectief Eemland een nieuw plas-dras pakket aangevraagd dat ecologisch beter 
aansluit bij de opgroeiperiode van de weidevogelkuikens. Dat pakket hebben we ook gekregen.

U kunt er nu nog voor 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 euro per hectare (voor de gemeten 
plas-dras oppervlakte). Wilt u hieraan meewerken laat het ons dan weten, voor de weidevogels is deze 
maatregel ontzettend belangrijk! 

Los van deze maatregel willen wij u vragen om bij het stoppen met pompen niet direct de ‘stop’ uit de 
plas te halen. Dan zakt het water veel geleidelijker weg en hebben de vogels er langer baat bij.

Bij voorbaat dank, 

Gert-Jan de Jong
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Eieren voor je geld 
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Beter laat dan ...
Sinds dit jaar zijn de uitrijregels rondom vaste strorijke 
mest veranderd. De uitrijperiode is nu 1 december 
tot en met 15 september in plaats van 1 februari tot 
en met 15 september. Dit geeft de mogelijkheid dat 
bijvoorbeeld eind januari toch vaste mest gestrooid 
kan worden op de uitgesteld maaibeheer percelen (als 
het land het toelaat).

Wanneer er de mogelijkheid is om te kiezen voor 
vroeg of laat strooien heeft de weidevogel wel een 
voorkeur. Als er half maart gestrooid wordt geeft 
dit meer regenwormen in de bodem in vergelijking 
met bemesten begin februari. Regenwormen zijn 
een belangrijke bron van voedsel voor de volwassen 
weidevogels. Later strooien zorgt er ook voor dat 
de grasgroei later op gang komt. Een minder zwaar 
en beter doorwaadbaar gewas is beter voor de 
weidevogelkuikens. Dus met later strooien slaan we 
twee vliegen in één klap!

Naast het moment van strooien heeft de soort 
bemesting invloed op de hoeveelheid regenwormen. 
Een bemesting met drijfmest geeft weinig rode en 
een vergelijkbare hoeveelheid grijze wormen ten 
opzichte van vaste mest. Rode wormen begeven zich 
meer aan de oppervlakte en zijn dus veel meer een 

bron van voedsel voor de kievit. De grutto kan met 
behulp van zijn lange snavel ook grijze wormen uit de 
grond trekken. Maar rode wormen hebben een hogere 
voedingswaarde dan grijze. Bemesting met vaste 
mest is dus beter voor de voedselvoorziening. Bemest 
daarom uitgestelde percelen niet met drijfmest, maar 
alleen met vaste mest. 

    
Gerwout Netjes

Om de biodiversiteit van de bermen te 
vergroten heeft het Collectief een aantal 
daarvan ingezaaid met kruidenrijke 
mengsels. Dit gebeurde onder andere 
bij de Bloklandseweg in Eemdijk. Deze 
weg werd volledig vernieuwd, waarbij 
de bermen zijn opgeknapt. 

Ook is er een strook naast het fietspad 
van Zevenhuizen naar de Laak ingezaaid. 
Hier ligt een stukje natuur met wat 
watertjes, waar we afgelopen winter 
verschillende struiken en boompjes 
weg haalden om de openheid van het 
landschap te behouden. Ook elders 
hebben we bomen verwijderd voor meer 
openheid.

We zijn benieuwd naar het resultaat voor 
de weidevogels en hopen dat gemeentes 
in de toekomst deze maatregelen gaan 
overnemen. Om dat te bewerkstelligen 
overleggen we met diverse gemeentes.

Lan
dschapsm

aatregelen
Simone Eggenkamp
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Bij de wilde beesten af…
Dit jaar staan er nogal wat wildcamera’s in de polders van Eemland. Er staan 50 
camera’s van Sovon ten behoeve van het onderzoek naar kieviten. En we hebben zelf 
19 camera’s in bruikleen van de Fauna Beheer Eenheid Utrecht.

De camera’s van Sovon staan zowel bij de nesten als op de overgangen bij dammen. 
Sovon doet dit jaar onderzoek naar de overleving van kievitkuikens, binnen en buiten 
de vossenrasters. Bij de dammen kijken ze of er vossen langs lopen.

De camera’s van Collectief Eemland staan op een groene metalen poot van circa één 
meter lengte en die staan altijd in het land op een nest gericht. We hebben deze 
camera’s in bruikleen van de Fauna Beheer Eenheid Utrecht gekregen, om te kijken 
welke beesten de eieren (of jongen) opvreten. We hopen zo de predatie in beeld te 
krijgen, waarna we passende maatregelen kunnen nemen. Tot nu toe hebben we vijf 
keer een hermelijn op de foto gezien, één keer een buizerd en één keer een hond!

Na het goede muizenjaar van vorig jaar, zijn er dit jaar helaas veel minder muizen. 
Predatoren zijn op zoek naar ander voedsel en veel hermelijnen doen zich nu te goed 
aan de weidevogels. Juist in deze droge periode kunnen de weidevogels dit echt niet 
gebruiken! We onderzoeken verder en beraden ons op maatregelen. Op de pagina 
hiernaast een artikel over dit onderwerp dat verscheen in de Gooi- en Eemlander.

Wilhelm Bos
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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), 
René Stalenhoef (penningmeester) en de leden: Wilhelm Bos, 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

In Eemnes langs de fietsroute Noord- en Zuid-Ervenweg had de fietser 
of wandelaar weinig idee van de plas-dras situaties die daar liggen. Alles 
lijkt voor de recreant even groen. Er zijn daarom nieuwe hekken geplaatst 
met informatieborden en zo hopen we meer interesse te kweken voor ons 
weidevogelbeheer. De hekken met borden zijn mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de gemeente Eemnes van drieduizend euro. Daarnaast heeft iedere 
veehouder/deelnemer een bijdrage gegeven en het collectief betaalde de rest. Zo 
zijn er in Eemnes al elf nieuwe hekken gezet. Nu hopen we dat de gemeenten 
Bunschoten, Amersfoort en Baarn ook willen bijdragen en dan kunnen we aan 
de andere kant van de Eem ook vijftien nieuwe hekken met informatieborden 
plaatsen.
    ~René Stalenhoef 

Zie je een vos lopen meldt dit 

dan direct via één van 

onderstaande nummers:

Eemnesser kant van de Eem: 

Theo Rigter 06 53 29 83 20

Bunschoter kant van de Eem: 

Jan Hoolwerf 06 57 66 75 94

Heb je problemen met de 
plas-dras pomp, neem 

dan contact op met René 
Stalenhoef op nummer 

06-22605192

Filmpje?

BoerenNatuur maakte een mooie 

film over het weidevogelbeheer van 

Collectief Eemland:

https://www.youtube.com/

watch?v=NLvN_6BIYRQ

of zoek in Youtube op: 

BoerenNatuur - weidevogels

Is it a bird? 

Is it a plane? 

It’s superdrone!

Momenteel vindt door Sovon opnieuw onderzoek plaats naar de overleving van kievitkuikens. Ze worden gezenderd waar-door het mogelijk is om ze te volgen. Dit laat helaas ook zien dat er al enkele jongen in een buizernest liggen (althans de zender). Op de ALV zal Sovon verslag doen van het complete onderzoek.

www.collectiefeemland.nl


