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Verslag Algemene Leden Vergadering van Collectief Eemland 

Datum: 17 februari 2020 

Plaats: de Deel Eemnes 

Aanwezig: + 80 leden 

Met kennisgeving afwezig: Jop Mendelts en Steven Nagel 

Opening door de voorzitter  

Stef Huijgen opent de vergadering en heet een iedereen welkom. Hieronder enkele punten die hij aanstipte: 

- Stef geeft aan dat het stikstofdossier het bestuur heeft bezig gehouden en bezig houdt. Het collectief 
heeft op basis van de ontwikkelingen de contacten bevroren met Natuurmonumenten en 
Vogelbescherming Nederland. Stef wil de contacten over bepaalde onderwerpen weer aangaan en 
vraagt de leden ervaringen met Natuurmonumenten en Vogelbescherming door de geven aan hem. 

- Het Eemland is aangewezen als Important Bird Area (IBA) door de Vogelbescherming tijdens een 
nieuw landelijk onderzoek in opdracht van LNV. Eemland is op basis van de aanwezige weidevogels 
aangewezen. In het verleden waren een aanwijzing als IBA een opstap naar aanwijzing Natura 2000 
gebied. De provincie heeft op verzoek van het collectief schriftelijk laten weten dat het niet de 
bedoeling is dat Eemland een Natura 2000 gebied zal worden. De voorzitter leest het schrijven van 
de provincie letterlijk voor. 

- We krijgen uit het fonds van Albron en Friesland Campina, € 20.000 voor het realiseren van een 
vogelkijkwand bij de ijsbaan van Hoolwerf. 

Notulen van de vorige ALV 8 april 2019  
De conceptnotulen worden door de vergadering goedgekeurd zonder op of aanmerkingen. 
 
Actualiteiten door de gebiedscoördinator Wilhelm Bos 

- Wilhelm geeft een toelichting op de resultaten van 2019. De provincie heeft ook een territoria 
inventarisatie laten uitvoeren en komt hoger uit dan de tellingen van het collectief. Dit komt omdat 
zij ook kijken naar percelen die niet bij het collectief in beheer zijn. 

- Voor 2020 hebben we 90 deelnemers die 2400 Ha weidevogelbeheer gaan uitvoeren met 72 plas-
drassituaties en 23% uitgesteld maaibeheer. Hier komt afhankelijk van de situatie en grasgroei nog 
een aantal ha last-minute beheer bij. 

- We hebben 23 deelnemers die meedoen met 131 km ecologisch slootschonen, 3,7 ha botanische 
randen en 7.2 ha kruidenrijke akkerranden. 

- 12 deelnemers onderhouden 1808 knotbomen. 
- Er komt een nieuw Z pakket voor het beheer van kieviten op maisland. 
- We gaan 20 vossenrasters zetten op basis van de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben 

opgedaan. 
- We hebben een beschikking gekregen voor bijna € 550.000 in het kader van de POP3 voor het 

verbeteren van de leefomgeving voor weidevogels. Voor dit geld gaan we meer plas-dras pompen 
aanschaffen, bomen verwijderen, vossenasters aanleggen en een tweede drone aanschaffen. Er komt 
een tweede openstelling waar we ook weer gebruik van gaan maken. Wij willen ons dan o.a. richten 
op het predator onvriendelijk maken van de erfbeplantingen. 

- Met de Wildbeheer eenheid Eemland en de Faunabeheereenheid Utrecht gaan we verder met de 
gecoördineerde preventieve predatiebestrijding. Via wildcamera’s willen we aantonen dat er een 
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ontheffing moet komen voor kraaienvangkooien. Daarnaast betalen we mee aan nachtkijkers voor de 
jagers. 

- Op dit moment zijn we actief bezig om de randzone blijvend bij het kerngebied te krijgen voor de 
komende subsidieperiode. Ook willen we in de komende periode een vergoeding voor het zetten en 
verwijderen van vossenrasters.  

Jaarcijfers 2019 toegelicht door de penningmeester René Stalenhoef  

René geeft een toelichting op de cijfers van 2019. Hieronder staan een belangrijke punten 

- Er is in 2019 voor meer plas-drassituaties uitgekeerd. 
- We moeten meer gebruik maken van de drone, omdat er een drone is en soms het zoeken van nesten 

niet lukt met vrijwilligers.  
- 2 % van het budget gaat naar BoerenNatuur. Vraag uit de zaal: wat doet BoerenNatuur? Antwoord 

Zij onderhouden het GIS systeem en overleggen met derden op landelijk niveau zoals met Friesland 
Campina. 

Kascontrole 2019  

De kascontrolecommissie bestaande uit: Richard Vedder en Goris van Oosterom hebben na controle alles in 
orde bevonden. Op basis van hun bevindingen wordt de penningmeester decharge verleent. De voorzitter 
bedankt Richard voor zijn inzet en Pieter Brouwer wordt aangesteld als het nieuwe lid voor de 
kascontrolecommissie 2020. 

Bestuursaangelegenheden  

Gerwout Netjes (bestuurslid) neemt de taak van de voorzitter over omdat de volgende bestuursleden 
aftredend zijn: Stef Huijgen (voorzitter), Marcel Vedder (bestuurslid), Gert-Jan de Jong (vicevoorzitter) en 
Wilhelm Bos ( bestuurslid en gebiedscoördinator). Alle vier zijn bereid opnieuw voor drie jaar een 
bestuurstaak te aanvaarden. De vergadering gaat akkoord met het verlengen van de bestuurstermijn van 
bovenstaande bestuursleden. 

Weidevogelheld 2020  

Toon van de Wolfshaar is al meer dan 20 jaar actief in het weidevogelbeheer en wordt benoemd als 
weidevogelheld van 2020. Hij is blij met de onderscheiding. Er zijn bloemen voor mevrouw van de Wolfhaar 
en voor Toon een oorkonde, een Spakenburgs hart en een bronzen beeldje van een grutto. 

Rondvraag  

De heer Kees Groenestijn:. Waarom is het hart (logo Collectief) van de nieuwe hekken is niet 
gegalvaniseerd? Gert-Jan de Jong: dit is gedaan om het logo beter uit te laten komen.  

Martin Hilhorst: Waarom zijn er alleen hekken in Eemnes geplaatst en niet in Bunschoten? 
Gert-Jan de Jong: Er zijn een beperkt aantal hekken langs de Noord en Zuid Ervenweg geplaats i.v.m.de 
fietsroute die daar loopt binnen de gemeente Eemnes. De gemeente Eemnes heeft ook een bijdrage geleverd. 
We hopen dat de andere gemeenten ook een bijdrage willen leveren. De hekken komen met info borden bij 
de verschillende plas-drassituaties te staan. 
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Lourens Jan Schaap: Wat doet het Collectief i.v.m. de regionale energiestrategie?  
Stef: We zijn bij elke bijeenkomst en staan op het standpunt: geen zonnevelden en windmolens. We doen 
onze best maar kunnen het mogelijk niet tegenhouden. 
 
Arend-Jacob Huijgen: Hoe is de stand van zaken van het mogelijk te ontwikkelen waterwingebied?  
Stef: We hebben met LTO samen gezeten bij een bijeenkomst over de plannen om extra 3 miljoen m3 
drinkwater op te pompen en wat ons standpunt als collectief is. Er komen mogelijk extra restricties waar we 
niet op zitten te wachten en weten niet wat de invloed en de maatregelen worden om de 3 miljoen m3 extra 
op te pompen. Kom naar het collectief als we iets voor je kunnen betekenen en hou goed in de gaten wat de 
ontwikkelingen zijn, is het advies van de voorzitter. 
 
Sluiting van het huishoudelijk gedeelte  

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit het huishoudelijk gedeelte van de vergadering. 

Inleiding door Frank Majoor en Erik Kleyheeg van Sovon naar aanleiding van hun onderzoek in 2019  

Wat is de invloed van de plas-dras op de overleving van jonge kieviet kuikens in drie gebieden in 
Nederland? Via zendertjes zijn de jongen kuikens gevolgd. Eén stel kuikens is via de Eemnesservaart naar 
een plas-dras aan de overkant gezwommen. Gekeken is waar mogelijk de dode kuikens die waren voorzien 
van een zender door zijn gestorven. Ook de koude nachten in mei hebben hun tol geëist. 
Landwerkzaamheden zijn mede oorzaak van sterfte. 27 volwassen en 69 kuikens zijn gevolgd. Steile oevers 
van sloten zijn een groot gevaar voor kleine kuikens. De sterftekans voor de eerste 12 dagen is op een plas-
dras lager en daarna hoger op percelen zonder plas-dras. De overlevingskans is te laag om de populatie in 
stand te houden. Er komen dus te weinig jongen groot, die vliegvlug worden. 

Erik geeft een toelichting op de zwaarte van het gewas op de plas-dras. Via satellieten is gekeken naar de 
biomassa. Er is na een tijd geen verschil van gewas rond de plas-dras en de directe omgeving. Door de plas-
dras is er 30% effectieve remming van grasgroei. Samengevat: 

- Plas-dras: geen aantoonbaar effect op conditie van de jongen. 
- Verwachte remming grasgroei op plas-dras lijkt niet voldoende op te treden. 
- Meer aandacht voor remmende werking van grasgroei door plas-dras. 
- Volgend jaar komt er meer onderzoek naar predatoren via extra tellingen en wildcamera’s binnen en 

buiten vossenrasters. 
 

Slot. 

De voorzitter bedankt de inleiders en wens hun veel succes met het onderzoek in Eemland tijdens het 
weidevogelseizoen 2020. Hij geeft aan dat het bestuur zich zal gaan buigen over hun resultaten. Die moeten 
vertaald worden naar praktische maatregelen in dienst van de weidevogels. 

Er is nog een gezellig informeel samenzijn en de voorzitter nodigt iedereen uit nog even te blijven. 

Er is voor iedereen een nestkast met logo van het collectief om mee te nemen en thuis op te hangen. 
Zodoende doen we ook nog iets voor andere vogels, dan alleen voor weidevogels. 


