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Van de voorzitter
Ik schrijf dit voorwoord op 9 maart, het voorjaar staat
voor de deur, de boeren zijn druk met het uitrijden van
(ruige) mest en de geluiden van de weidevogels komen
van alle kanten binnen. We hopen dat het weer beter
wordt dan in 2020. Toen gingen we van heel nat naar
heel droog, waardoor de vogels veel problemen hadden
om voldoende voedsel binnen te krijgen en hun jongen
groot te brengen.

Meer voor beheer
Collectief Eemland heeft dit jaar 85 hectare extra
gebied in beheer genomen. Ook zijn er negen extra
plas-dras situaties gecreëerd. We zitten daarmee op 85
stuks totaal, een prachtig resultaat! Dit kan natuurlijk
alleen maar doordat er meer deelnemers komen of de
bestaande een uitbreiding willen van hun pakketten.
De evaluaties zijn dus ook dit jaar weer een groot
succes gebleken, iets wat de provincie overigens niet is
ontgaan.

Digitaal verhaal
Het bestuur vergadert tegenwoordig (net als iedereen)
via Zoom en Teams. Fysiek vergaderen is natuurlijk
veel leuker en gemakkelijker, maar het is helaas op
dit moment niet anders. Maandelijks hebben we een
bestuursvergadering via Teams. Daarnaast nog diverse
vergaderingen met gemeentes, provincie, RVO, en
anderen.

Controleur aan de deur
Ik hoop dat alle pompen draaien en dat de plas-dras
situaties voldoende vol staan, want de eerste controles
van de NVWA zijn alweer geweest. Met als gevolg dat
één plas-dras werd afgekeurd vanwege te weinig water.
Laten we er samen goed op letten dat dit niet weer
gebeurt, want het werkt nadelig in de vergoedingen
die we ontvangen.
Deze nieuwsbrief staat weer vol met berichten. Over de
POP3 subsidie, de werkzaamheden die daaruit volgen,
Vroege Vogels, wildcamera’s, plattelandscoaches,
jaarfinanciën,
verlenging
ANLb,
nieuwe
polderregisseurs en nog veel meer. Maar ook een
nagedachtenis aan Steven Nagel die 13 mei overleed
en een bericht van onze oud-voorzitter Warmelt, die zoals jullie ongetwijfeld weten - ernstig ziek is.
Tot zover mijn bijdrage, veel leesplezier en hopelijk tot
ziens op onze ALV. Voorlopig kan die vergadering niet
door gaan vanwege corona, maar het jaar is nog niet
voorbij...

Stef Huijgen

Wilhelm Bos

Kijk eens naar het vogeltje...
Collectief krijgt 30 camera’s van provincie

De Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) gaf vorig jaar 19 wildcamera’s in bruikleen aan het collectief. Die
waren bedoeld om de predatie van nesten in beeld brengen. En dat is goed gelukt! Op de website van
Collectief Eemland is een uitgebreid verslag te lezen met de resultaten. Zie hiervoor de tab ‘Downloads’ op
de site.

Resultaten in het kort

In 2020 zijn de camera’s 43 keer bij een nest geplaatst.
In 19 van die gevallen werden de eieren opgevreten. In
de grafiek is de verdeling per predator te zien:

de hermelijn. Als oorzaak kunnen we stellen dat 2019
een heel rijk muizenjaar was waardoor predatoren veel
jongen kregen. Dat resulteerde in veel hermelijnen en
dus ook in veel nestpredatie in 2020.

Nieuw onderzoek met meer camera’s

Dit jaar dienden we een verzoek in bij de provincie
om eigen camera’s te krijgen in plaats van geleende
exemplaren. De provincie bleek ons collectief graag te
steunen bij verder onderzoek. We kregen een gigantisch
pakket met de post, met daarin maar liefst dertig
camera’s die nu opgesteld staan in het veld.

Opvallend is dat de kraai niet gesignaleerd is als
predator en de vos maar één keer. Het overgrote deel
(63%) van de predatie kwam in 2020 voor rekening van

We hopen uiteraard dat we dit jaar heel
wat minder predatie zien. Maar áls
het gebeurt, is het goed te weten
door wie het gebeurt. Met die
informatie kunnen we betere
maatregelen tegen predatoren
nemen.

Provincie Utrecht biedt gratis plattelandscoach
Kun je wel wat begeleiding of coaching gebruiken bij bedrijfsoverdracht, asbestsanering, zon-op-dak, omschakelen naar
natuurinclusief, het zelf vermarkten in de korte keten, bedrijfsbeëindiging, verbreding met zorg, recreatie of horeca? Of heb je
misschien behoefte aan een beter contact met overheid, bank of natuurorganisatie?
De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld voor gratis
plattelandscoaches. Iedere agrarische ondernemer of erfeigenaar in de provincie
Utrecht krijgt de gelegenheid om zich te laten begeleiden door een onafhankelijke
coach, die de boerenpraktijk kent en hart heeft voor de toekomst van het Utrechtse
platteland. Zo’n coach staat maximaal 25 uur gratis tot beschikking van een
ondernemer om samen mogelijkheden te verkennen die bij het bedrijf en de
eigenaren passen. Vervolgens helpt de coach bij het maken van keuzes en de
ontwikkeling naar een duurzaam en rendabel toekomstperspectief.
Je kunt je online aanmelden op lami.nl/plattelandscoaches

Simone Eggenkamp
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Het belang van vroeg zaaien van maïs
Pilot 2020 wordt herhaald

Ik liep eens door de polder langs een perceel akkerland. De roep van vele kieviten vulde de
lucht, de nesten waren uitgekomen en de ouders druk bezig met de kuikens. Drie dagen
later kwam ik weer langs. De ploeg was over het land gegaan. Er heerste doodse stilte.
Maïsland is populair onder weidevogels, we zien
vooral veel kieviten erop broeden. De ervaring
leert dat wanneer het tijd is om het land
voor te bereiden op het zaaien van maïs er al
kuikens uit het ei zijn. Wanneer de ploeg
langskomt drukken de kuikens
zich tegen de bodem om
zichzelf te beschermen en
zijn daardoor niet meer
te zien. Met als gevolg
dat ze door de ploeg 30
centimeter onder de
grond belanden.
Om
de
desastreuze
gevolgen van de ploeg voor
te zijn, begonnen we in 2020
een pilot met het pakket ‘vroeg
zaaien maïs’ als aanvulling op het pakket
‘nestbescherming op bouwland’. Het pakket
houdt in dat er geploegd en gezaaid wordt als

de nesten nog niet zijn uitgekomen, dus vóór
25 maart. Na deze datum heerst er rust op
het perceel en hebben de kuikens veel meer
overlevingskans. Bijkomend voordeel is dat
er nu ook een betere vergoeding is voor de
nestbescherming op deze percelen.
Vorig jaar werd 86 hectare maïsland
vroeg ingezaaid en hierop werden
105 nesten beschermd. Oftewel
na alle bewerkingen waren er nog
105 nesten intact. Een kievit kan
na een mislukt nest nog twee keer
een nest met eieren maken, maar
de kans op succes wordt wel steeds
kleiner. Dus het vroeg zaaien is een
goede maatregel en de deelnemers die het
landwerk doen zijn zich nu ook bewuster van
het belang ervan.

René Stalenhoef
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Verlenging ANLb
Sinds de nieuwe ANLb periode verloopt het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via
agrarische collectieven. Oorspronkelijk zou deze periode zes jaar duren - van 2016 tot
en met 2021 - en tegelijk met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) eindigen.
Dat wil zeggen op 31 december 2021. Vanwege het later ingaan van het nieuwe GLB
wordt de huidige ANLb periode echter met een jaar verlengd. Dit houdt dus voor onze
deelnemers in dat het mogelijk is om het beheer met een jaar te verlengen.
De huidige ANLb contracten kunnen niet stilzwijgend worden verlengd. Tijdens de
evaluaties die in het najaar plaatsvinden kunnen jullie een nieuw contract tekenen. Als
jullie niet willen verlengen dan kunnen jullie dit aangeven.

Gerwout Netjes

Kascontrole 2020
Op dinsdag 6 april 2021 is de kas gecontroleerd door Gorus
van Oosterom en Pieter Brouwer. Zij hebben hem nauwkeurig
nagekeken en er bleken geen tekortkomingen. Tijdens de
eerstvolgende normale Algemene Leden Vergadering zal de
kascontrole 2020 geaccordeerd worden. Volgend jaar verzorgt
Alfons Breij samen met Pieter Brouwer de kascontrole. We willen
Gorus van Oosterom via deze weg bedanken voor zijn bijdrage in
de controle.

René Stalenhoef
Penningmeester

Collectief Eemland
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voor veehouderijbelangen en nog vele anderen. Vaak in
de rol van penningmeester en die rol vervulde hij ook in
het bestuur van ons collectief.
Wie herinnert zich niet de algemene ledenvergaderingen met Stevens uitgebreide toelichting
op de financiële stukken. Hij bracht zijn verhaal met
veel handgebaren, papieren heen geschoven, papieren
terug geschoven en een ogenschijnlijk grote mate
van nervositeit. Altijd tot op de cent kloppend en als
afsluiting applaus uit de zaal voor zijn bijdrage.
Steven was altijd op zoek naar manieren om het
verenigingsbelang te dienen en leerde ons dat ‘als
buitenstaanders zaken niet aangaan, dat ze die dan
ook niet aangaan’. Daarnaast was hij vooral een
doener: tot zijn op een na laatste jaar documenteerde
hij alle gevonden legsels van Eemland eigenhandig. In
het laatste jaar wilde hij het gezamenlijk doen, ‘zodat
we wisten hoeveel werk het wel niet was’.

Steven Nagel

Op 13 mei werden wij opgeschrikt door het
bericht van het overlijden van Steven Nagel.
Hij was van 2009 tot 2018 bestuurslid van
Ark en Eemlandschap, dat later overging in
Collectief Eemland.
Steven groeide op in het oude dorp van
Bunschoten op de boerderij, maar verhuisde
al lang geleden met zijn ouders naar de
boerderij aan de Bisschopsweg. Hier heeft hij
tot z’n 58ste gewerkt als melkveehouder. Bij
gebrek aan opvolging verkocht hij zijn bedrijf.
Voor hem geen probleem, hij stimuleerde zijn
kinderen juist om door te leren. Ook hijzelf
had niet de wens om tot zijn pensioen boer te
blijven, hij had nog genoeg andere dingen te
doen!
Tijdens zijn beroep als boer kende Steven al
tal van andere functies. Zo toonde hij grote
inzet in schoolbesturen, bij de Rabobank,
de reddingsbrigade (lokaal en landelijk), de
melkleveranciersvereniging, de vereniging

Na zijn afscheid bij Collectief Eemland toonde hij
nog inzet bij Korenmolen De Hoop in Bunschoten.
Daarnaast heeft Steven gedurende zijn hele leven
een rol gespeeld in zijn kerk en uiteraard ook in zijn
gezin. Als oppas, maar ook om te klussen. Alles altijd
in alle bescheidenheid. Aandacht zoals onze bronzen
afscheidsgrutto of zelfs zijn koninklijke huldiging, vond
hij overbodig.
Tot slot geldt voor een weidevogelvereniging natuurlijk
ook de vraag of Steven een beetje een weidevogelboer
was. Hierover zei hij zelf: “Als ik een nest gevonden heb,
sta ik er al met m’n klompen bovenop. Nee, als ik ga
zoeken kan ik beter samen met Elly in de trekker gaan.
Dan rijd ik en zoekt zij”.
Steven was een bijzondere, veelzijdige man met hart
voor mens, dier en natuur. Wij wensen Stevens vrouw,
zijn kinderen en zijn moeder veel sterkte toe met het
verlies.
Namens het bestuur,

Marcel Vedder
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Regionale
Energie
Strategie
Bunschoten
Beste deelnemers en leden van Collectief
Eemland,
Op 9 april 2021 stond er een ingezonden brief
in De Bunschoter van Bert van Valkengoed.
Daarin schrijft Bert dat hij een bijeenkomst
heeft bijgewoond van de RES van de gemeente
Bunschoten en dat er niemand vanuit de
boeren of Collectief Eemland aanwezig was.
Ik heb de behoefte om hierop te reageren.
Collectief Eemland was een aantal jaren
geleden al aanwezig bij de start van de
RES in Utrecht. Hier waren we samen met
Natuurmonumenten,

Vogelbescherming

Nederland, Eemland 300 en Stichting Behoud
de Eemvallei. Tijdens die start hebben wij
aangegeven dat: “Eemland vrij moet zijn en
blijven van windmolens en zonnevelden”.
De afgelopen jaren ben ik wel tien keer bij
dergelijke bijeenkomsten in de regio geweest
om daar steeds weer dit geluid te laten horen.
Volgens de ambtenaren soms ‘tot vervelens
toe’. Wij hebben onze standpunten zo vaak
toegelicht en verdedigd dat deze nu algemeen
bekend zijn bij de betreffende partijen. Dit is
de reden dat we bij de laatste RES bijeenkomst
niet aanwezig waren.
Ik ben het met Bert van Valkengoed eens dat
het kwart over twaalf is, maar wees ervan
overtuigd dat we de vinger aan de pols houden!

Stef Huijgen
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Eilandbewoners
In het voorjaar van 2020 bouwden we een mooie
vogelkijkwand bij de plas-dras c.q. ijsbaan van de gebr.
Hoolwerf aan de Vaartweg in Eemdijk. De plas-dras
situatie ligt daar al jaren en er komen steeds meer soorten
weidevogels, steltlopers en eenden voor. Zo komen er de
laatste jaren ook meerdere paren kluten voor, die verleden
jaar meerdere jongen grootbrachten. Om voor deze soort
meer en betere broedmogelijkheden te bieden hebben we
in het najaar van 2020 een schelpeneiland aangelegd in
het midden van de plas-dras. We hopen dat de kluten ook
dit jaar weer de plas-dras aandoen en gebruik gaan maken
van de faciliteiten die we voor hen gecreëerd hebben. Ga
in ieder geval eens met de verrekijker op pad, het is echt
een aanrader om de weidevogels te bekijken van achter
de vogelkijkwand.
Gert-Jan de Jong

Weidevogels in kaart

Provinciale telling door SOVON

Dit jaar zal er opnieuw een telling (monitoring)
plaatsvinden van alle weidevogels in de hele
provincie Utrecht, dus ook in heel Eemland. In 2019
was de vorige telling in opdracht van de provincie. Op
basis van die resultaten hebben we extra deelnemers
kunnen benaderen in de weidevogelrandzone. De
monitoring wordt verzorgd door drie medewerkers
van Sovon, te weten Frank Majoor, Dirk Prop en
Klaas Jager. Zij kunnen zich desgewenst legitimeren.
Om een goed beeld te krijgen zijn er vier telrondes
gepland:
Ronde 1:
tussen 20 maart en 10 april
Ronde 2:
tussen 11 april en 1 mei
Ronde 3:
tussen 1 mei en 20 mei
Ronde 4:
tussen 21 mei en 15 juni

Als de percelen te lang zijn om vanaf de weg een
goede telling te waarborgen, dan benadert de teller
de boer om te vragen naar de mogelijkheid om via
het kavelpad te tellen.
Momenteel bestaat ons gebied uit een
weidevogelkerngebied en een weidevogelrandzone
(respectievelijk paars en roze op het kaartje). De
randzone verdwijnt in 2023. Maar het kerngebied
wordt op basis van de telresultaten van dit
jaar vergroot. De huidige monitoring is dus erg
belangrijk voor ons gebied, omdat de resultaten
bepalen hoe groot het nieuwe kerngebied gaat
worden. In de nieuwe ANLb periode (2023-2028)
zullen naar verwachting alleen in het (nieuwe)
kerngebied contracten afgesloten worden. In de
gebieden zonder vogels kunnen boeren dan niet
(meer) meedoen.

Wilhelm Bos
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In 2020 namen we meer hectares in beheer, dus
kregen we een uitbreiding van ons ANLb budget.
Het aantal hectares was afgelopen jaar 2.483
en daar stond een vergoeding van € 1.094.370,tegenover. Dit bedrag kregen we van de provincie
voor weidevogelbeheer, waterdoelen en droge
dooradering.
In de tabel ‘kosten’ staat gespecificeerd waar het
totaalbedrag aan is uitgegeven. Tachtig procent is
uitgekeerd aan de deelnemers, de overige twintig
procent waren nodig om de kosten van sturing,
verzorging en uitvoering te dekken.

een foutje in de aanvraag, waardoor we € 11.979,niet kregen uitbetaald.
In Eemnes plaatsten we elf nieuwe hekken met ons
logo en een informatiebord. Hiervoor ontvingen
we € 3000,- van de gemeente Eemnes. En in
Bunschoten hebben we bij de ijsbaan ook zo’n hek
gezet. Friesland-Campina stelde geld beschikbaar
voor het vergroten van de biodiversiteit. Via
Albron - een afnemer van Friesland-Campina hebben we een gift ontvangen, waarmee we een
vogelkijkwand bouwden bij de ijsbaan.
Al met al sloten we 2020 positief af!

Door de POP3-regeling schaften we in 2020 een
drone en twintig kilometer vossenrasters aan, met
een totaalbedrag van € 126.000,-. Deze kosten
zijn in 2020 opgegeven en vergoed, dus blijven
ze buiten beschouwing van dit verslag. Wel zat er

OPBRENGSTEN
uitbetaling Anlb

René Stalenhoef
Penningmeester
Collectief Eemland

KOSTEN
€ 1.094.370,00

uitbetaling deelnemers

vogelkijkwand

€ 2.428,00

uitvoeringskosten

€ 84.308,00

contributie

€ 2.400,00

vossenrasters

€ 31.130,00

overige baten

€ 9.344,00

contributie boerennatuur

€ 20.082,00

algemene kosten

€ 19.831,00

plas dras

€ 15.736,00

biodiversiteit

€ 11.266,00

wildbeheer

€ 8.599,00

drone kosten

€ 8.086,00

pr en promotie

€ 6.889,00

verwijderen bomen

€ 4.447,00

niet uitbetaald pop3

€ 11.979,00

winst
totaal
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€ 879.020,00

€ 1.108.542,00

totaal

€ 7.169,00
€ 1.108.542,00

Nieuw talent in de tent
Collectief Eemland wilde graag uitbreiding in het aantal polderregisseurs. In de eerste plaats omdat we met vergrijzing te maken
hebben. Ten tweede hebben we behoefte aan intensievere controle in het voorjaar, voornamelijk gericht op predatie. En tot slot
denken we dat er meer mogelijkheden zijn om last-minute-beheer af te sluiten. Dat verlangt dus meer inspanning en advisering
door polderregisseurs. We vonden onze nieuwe talenten in Peter Blokhuis voor team Bunschoten-Bikkerspolder en Ralf van Soest
voor team Hoogland. Zij stellen zichzelf graag aan u voor en het bestuur kijkt uit naar een goede samenwerking met deze ervaren
heren.

Marcel Vedder
Ik ben Peter Blokhuis, sinds 2021 polderregisseur. Ik ben getrouwd met
Jannie, wij hebben vier zonen en acht kleinkinderen, vier jongens en vier
meisjes. Ik ben al een jaar of negen vrijwilliger bij weidevogelwerkgroep
‘De Marel’ waardoor ik ook al contact heb met Collectief Eemland. Mijn
tip voor het collectief is: Collectief Eemland mag best wat meer reclame
maken over wat ze samen met alle boeren
doen voor de weidevogels.

Mijn naam is Ralf van Soest, ik ben 35 jaar, woon in Baarn en heb een dochtertje
van twee. Ik ben actief als jager en weidevogelvrijwilliger in Hoogland. Mijn
tip voor het collectief is: Elk jaar is ander. Pas de pakketten of zaaidata daarop
aan. Dit jaar was het bijvoorbeeld beter om de maïs in Hoogland juist later
te zaaien, in plaats van de vergoeding voor vroeg zaaien. Verder denk ik dat
predatiebeheer nog beter kan. Maar verbeteringen kunnen altijd, anders wordt
het ook zo saai. Al met al denk ik dat we met z’n allen heel goed bezig zijn.

Vroege Vogels

Op vrijdagavond 30 april maakte ik mijn televisiedebuut
in het programma Vroege Vogels. In deze aflevering stond
het weidevogelbeheer in Eemland en Arkemheen centraal.
Naast mijn bijdrage deelden Vogelbescherming Nederland,
Natuurmonumenten en een aantal onderzoekers ook hun
visie en ervaringen uit het gebied.

te produceren. Daarnaast wilde ik aandacht vragen voor
een betere vergoeding/verdienmodel voor deelname aan
weidevogelbeheer. Beide zaken zijn volgens mij goed in beeld
gekomen. Wat er helaas uit is geknipt is dat ik en wij als
bestuur van het collectief trots zijn op de bereidwilligheid en
inzet van onze deelnemers voor de weidevogels.

De opnames vonden al eerder plaats, namelijk op dinsdag
16 maart. Om elf uur ’s ochtends stond de filmploeg op de
stoep en werd ik voorzien van een zendertje met microfoon.
Na een korte kennismaking ging de opname van start. Al
lopende richting de plas-dras vertelde ik over de impact
van weidevogelbeheer op het agrarisch bedrijf. We hebben
gepraat over hoe de Eemlandse boeren het weidevogelbeheer
toepassen en heel succesvol zijn.

Buiten de opnames om hebben Marcel Vedder en ik
goede gesprekken gevoerd over de stikstofdiscussie en
de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Op een aantal
vlakken hebben we de filmploeg hierover wat kennis kunnen
bijbrengen. Na de uitzending ontvingen we veel positieve
reacties, bedankt daarvoor! Ik denk dat ik goed heb kunnen
weergeven wat er speelt in Eemland en al met al was het een
hele leuke ervaring.

Mijn doel was om duidelijk te maken dat het goed mogelijk
is om zowel voor weidevogels te zorgen alsmede melk

Gerwout Netjes
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POP3 update

In iedere nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de voortgang van het POP3-project: nietproductieve investeringen voor akker- en weidevogels. In de vorige nieuwsbrief meldden we dat ons plan
voor de tweede openstelling is goedgekeurd. Inmiddels zijn we flink aan het werk gegaan. Er zijn tien extra
plas-dras pompen met zonnepanelen aangeschaft. Er is een goede start gemaakt met het verwijderen
van erfbeplanting, van de ingeplande 537 bomen zijn er 418 weg. En we hebben een extra drone kunnen
aanschaffen met de subsidie. Er is dus al veel gebeurd, maar er kan nog meer!
Erfbeplanting

Voordat we het plan schreven, hebben we onze deelnemers
benaderd of men bomen wilde laten kappen, om het gebied meer
openheid te geven. Deze inventarisatie leverde het mooie aantal
van 537 bomen op. Terwijl we de werkzaamheden uitvoeren,
worden we benaderd door deelnemers of het mogelijk is ook bij
hen bomen te laten kappen. Dit is hoogstwaarschijnlijk mogelijk,
we gaan daarvoor een wijzigingsverzoek indienen. Als er nog meer
deelnemers of burgers bomen willen laten kappen die aangrenzend
aan weidevogelgebieden staan, geef het dan aan ons door. Hoe meer
openheid, hoe beter! Opgeven kan via info@collectiefeemland.nl of
bij één van de bestuursleden.

Kruidenrijk grasland

Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland is en blijft een lastig
proces. Door weinig tot niet te bemesten daalt de grasproductie
op het perceel. Maar daarmee neemt nog niet automatisch de
kruidenproductie toe. Een aantal jaar geleden deden we daarom
een proef met het doorzaaien van kruiden. Dit geeft wisselende
ervaringen; op een aantal percelen zien we duidelijk een toename
van het aantal kruiden en op andere percelen maar weinig. Om
daadwerkelijk veel kruiden in een perceel te krijgen, moeten we
het grondiger aanpakken. Ook hier hebben we subsidie voor
aangevraagd.
De aanpak is als volgt:
Het nemen van een grondmonster.
Op basis van het grondmonster bekalken met steenmeel.
Waar nodig grondverzet toepassen om de plas-dras te optimaliseren.
Inzaaien met een kruidenrijk grasland mengel (in overleg met de
deelnemer).
5. Indien noodzakelijk pleksgewijs onkruid bestrijden, zodat de kruiden
voldoende kunnen ontwikkelen.
1.
2.
3.
4.

Subsidiekosten voorschieten

Voor iedere maatregel binnen de POP-regeling moet Collectief
Eemland de kosten voorschieten. Dit betekent dat we de
werkzaamheden moeten spreiden. Dit jaar kunnen we circa de
helft van de percelen optimaliseren, volgend jaar de andere helft.
We zullen rond eind mei, begin juni contact met jullie opnemen, om
de aanmelding voor deelname te regelen. Alleen percelen met het
pakket kruidenrijk grasland komen in aanmerking voor deelname.
Na aanmelding wordt er door het Collectief bekeken welke percelen
dit jaar geoptimaliseerd worden en welke volgend jaar.

Gerwout Netjes
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Aan de leden van Collectief Eemland,
Als oud-voorzitter bekijk ik de zaken van een afstand.

Dan over het Collectief: ik krijg de nieuwsbrief en

Daar zal ik straks meer over zeggen. Eerst wil ik jullie
mijn huidige situatie uitleggen. Ik heb in augustus
2020 de heftige diagnose ALS* gekregen. Ik had
in eerste instantie wat slikproblemen en begon
langzamer te praten, maar verder was er niet veel aan
de hand. Helaas ziet het er ondertussen heel anders
uit. Ik praat zeer moeizaam en word ondersteunt door
een spraakcomputer. Het slikken is lastig, ik heb nu
eiwitdrankjes ter vervanging van brood.

lees verschillende rapporten over Eemland. Ik hoor
en zie hoe het beheer zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld. Ik ben er zeer trots op dat het collectief
verder is gegaan op de ingeslagen weg. We zijn uniek
in ons beheer en een voorloper.

Ik moet mijn spieren proberen te ondersteunen en mag
niet afvallen. Maar toch worden de spieren aangetast,
vooral de spieren die het praten en eten aansturen.
Het lopen begint ook lastiger te worden. Volgende
week krijg ik een scootmobiel om meer te kunnen. Dit
voorjaar zie je mij wellicht in de polder rijden. Wiegertje
en ik vinden dat het te snel gaat. Maar je kunt het
proces niet beïnvloeden en bij iedereen verloopt het
anders. We worden goed begeleid en ondersteunt
door een ALS-team vanuit het Meander ziekenhuis in
Amersfoort.
Door Corona is het een groot probleem om bezoek
te ontvangen en op bezoek te gaan. Hopelijk worden
we binnenkort gevaccineerd en krijgen we meer
mogelijkheden. We genieten van elke dag en kijken
niet te ver vooruit.
* ALS is een dodelijke ziekte van zenuwcellen die vanuit de
hersenen de spieren aansturen, Met als gevolg dat de spieren
één voor één uitvallen.

Het bestuur doet er alles aan om dat zo te houden
en te versterken. Maar nu met de verkiezingen zie ik
verschillende bedreigingen op ons afkomen. Ik ben
daar bezorgd over. Want de politiek heeft geen kennis
van de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en de
mond vol met populistische kreten. Die frustreren en
dwarsbomen sommige processen. Ik hoor gelukkig ook
dat de provincie Utrecht jullie wel fors ondersteunt in
effectief beheer.
De combinatie effectief weidevogelbeheer met
inpasbaarheid en uitvoerbaarheid op het moderne
melkveebedrijf is en blijft de basis. Met marktconforme
vergoedingen voor die inzet moet het de komende
jaren gaan lukken. En dat is in elk gebied in Nederland
en Europa anders.
Jullie mogen op mijn steun rekenen maar helaas zal
dat door mijn ziekte zeer beperkt zijn. Ik wens iedereen
succes het komende voorjaar om weer goede resultaten
te behalen.

Warmelt Swart
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Dat zijn wel hele natte eieren...
Een vrijwilliger bracht ze over op een
schaaltje. Hopelijk heeft het effect.
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Ieder jaar rond
eind april, begin
mei meten we
de plas-dras
percelen in met
een GPS, om
ervoor te zorgen
dat deelnemers
de werkelijke
oppervlaktes
krijgen vergoed.
Gert-Jan Elbers
is er maar druk
mee, gelukkig
krijgt hij voor
de omvangrijke
klus hulp van
vrijwilligers Lars
en Ruud.
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