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Meer dan 1 mln. voor mugjes en vliegen 
Hans van Keken 

Eemnes *  Dat boeren niet slag-
vaardig zijn zul je ze in Eemland 
niet horen zeggen. Tientallen van 
hen zorgen daar sinds kort voor 
bloemen en kruiden langs de 
slootranden. 
Kan allemaal dankzij subsidie 
vanuit de Europese Unie. Want als 
de consument maar moeizaam 
meer wil betalen voor zuivel, 
zoals bij minder intensief ge-
bruikt - en dus bloemenrijker -
weiland het geval zou zijn, moet 
het geld maar via een andere weg 
komen. 
Die vraag naar een diverser land-
schap komt oorspronkelijk voort 
uit samenwerking met vrijwilli-
gers die de gestage afname van 
het aantal weidevogels als grutto 
en tureluur in de polders van 
Eemland tot staan willen bren-
gen. Daarbij wordt steeds inten-
siever samengewerkt met agra-
riërs die er ook wel voor voelen. 
Zeker nu de mindere inkomsten 
door niet te maaien worden ge-
compenseerd door subsidies uit 
de provincie Utrecht. 
De vele tientallen vrijwilligers en 
boeren worden steeds professio-
neler in hun samenwerking. Twee 

jaar geleden is bijvoorbeeld ge-
zorgd voor metersbrede drassige 
stroken aan weerszijden van slo-
ten, wat goed is voor het bodemle-
ven (insecten) en zo voor meer 
voedsel voor vogels zorgt. De 
samenwerking is vorig jaar omge- 

doopt tot 'Collectief Eemland, 
een organisatie die zelf het van de 
EU afkomstige en via de provincie 
doorgesluisde geld verdeelt onder 
de deelnemende agrariërs. In 
totaal gaat het inmiddels om een 
bedrag van meer dan een miljoen 
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euro. Het staat in schril contrast 
met pogingen ondernomen in het 
kader van Eemland 3oo: een grote 
regionale conferentie om de be-
langen van de Eemlandse polder 
beter op de kaart te zetten, een 
initiatief van Natuurmonumen- 

ten. Een van de drie realistisch 
lijkende projecten is, kijken hoe 
bermen langs sloten bloemrijker 
kunnen worden. Het lijkt erop 
alsof dat maar moeizaam van de 
grond komt. 
Wilhelm Bos van Collectief Eem-
land weet van het plan. „Eigenlijk 
doen wij dat al lang, maar blijk-
baar zijn heel veel mensen daar 
nog niet van op de hoogte. Bij ons 
laten boeren in stroken langs de 
sloten bloemen groeien, ook door 
daar met beleid te maaien en het 
maaisel weg te halen, waardoor de 
grond verarmt en zo andere krui-
den krijgt." 
De bermen waar de projectgroep 
zich op richt lukt het volgens Bos 
nog niet echt om doorbraken te 
forceren, als het gaat om bloemrij-
kere bermen te krijgen. „Het gaat 
dan vooral om de bermen langs de 
wegen, die worden vaak door de 
gemeente beheerd. Met Eemnes is 
er inmiddels overleg, maar met 
gemeenten als Baarn en Bunscho-
ten schiet het minder op helaas." 
Geld blijft volgens hem toch voor-
al het probleem. „Het kost nogal 
wat om maaisel en voedselrijke 
bagger uit sloten weg te halen. 
Gemeenten willen dat niet beta-
len." 

De stroken langs de sloten in de Eempolder met meer variatie en dus leven. 
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