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Van de voorzitter
Sinds ik afgelopen april voorzitter ben geworden 
van het Collectief Eemland is er veel veranderd in 
mijn dagelijkse leven. Vergaderingen bijwonen en 
gesprekken met diverse instanties voeren zijn nu een 
wekelijks of zelfs bijna dagelijks ritueel, waar ik nog 
wel aan wennen moet. Nu valt het natuurlijk ook niet 
mee om Warmelt op te volgen als voorzitter, wat die 
man aan kennis en netwerken heeft opgebouwd in de 
loop der jaren, daar kan ik alleen maar van dromen. 
Maar ook dat is een nieuwe uitdaging voor mij, 
om met een frisse en nieuwe blik te kijken wat ons 
collectief allemaal voor de boeren doet en kan gaan 
doen in de toekomst. 

In de vele overleggen en vergaderingen valt mij 
steeds één ding op: Collectief Eemland staat zeer 
goed bekend bij veel collectieven en bij de provincie. 
Wij hebben onze zaken zo goed op de rails, dat veel 
collectieven zelfs een beetje jaloers op ons zijn! Dat 
is een verdienste van ons als bestuur, maar zeer zeker 
ook van onze boeren. Zij zijn immers de mensen waar 
het om draait bij weidevogelbescherming, natuurlijk 
in samenwerking met de vrijwilligers die de nesten 
opsporen en bijhouden. Door die samenwerking van 
boeren en vrijwilligers kan Collectief Eemland een 
goede broedplaats bieden aan de weidevogels. 

Dat wil niet zeggen dat we maar achterover moeten 
leunen en er vanuit moeten gaan dat alles vanzelf 
gaat. We moeten de vinger aan de pols blijven 
houden en in de gaten houden of alles goed verloopt 
gedurende het seizoen. Daarom wil ik de deelnemers 
aansporen om hun contracten nog eens goed door te 
lezen om zo te zien of we met zijn allen doen waar we 
voor getekend hebben. Ik begrijp dat de boeren niet 
op hun netvlies hebben wat wel of niet te doen, maar 
neem contact op met ons als bestuur als je het niet 
weet, zodat we geen verkeerde dingen gaan doen. 
De NVWA kijkt over onze schouder mee, en controleert 
heel veel (meer dan ons lief is). Als er iets afwijkt dan 
zijn de inhoudingen helaas niet mals, het gaat soms 
om grote bedragen. Wij als bestuur moeten boetes 
weer verhalen op de deelnemer, dus kijk alsjeblieft uit 
wat je wel of niet doet. 

Een mooie tool is de drone, door de inzet daarvan 
kunnen we in relatief korte tijd een groot gebied 
bekijken waar de weidevogels zitten en in samen-
werking met de vrijwilligers de nesten beschermen. 
We gaan ook volgend jaar weer met frisse moed aan 
de gang om zoveel mogelijk nesten te beschermen, 
zodat het aantal weidevogels toe kan nemen. 

Tot zover mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief. Veel 
leesplezier gewenst en we komen elkaar vast wel eens 
tegen in onze mooie Eempolder! 

N.B.: Het bestuur heeft besloten om in het najaar geen 
Algemene Ledenvergadering (ALV) meer te houden. 
We informeren de leden via de nieuwsbrief. In februari 
is er weer een ALV en wel op de zevende. Reserveer deze 
datum alvast in je agenda!



In memoriam Douwe Beukers
Op 26 april overleed onze polderregisseur Douwe 
Beukers, hij leed al lange tijd aan maagkanker. 
Nadat in eerste instantie een stuk van zijn maag 
was verwijderd, werd na een jaar toch duidelijk 
dat Douwe niet meer beter kon worden. Lange tijd 
zei hij dat hij nergens last van had en zich prima 
voelde. Hij heeft na de diagnose nog een mooie 
tijd gehad om te doen wat hij zo graag deed: het 
zoeken naar en beschermen van nesten én het 
observeren van weidevogels in de Bunschoter 
polders die hij zo lief had. 

In de laatste weken voor zijn overlijden werd 
Douwe uitgeroepen tot weidevogelheld 2017. 
De overhandiging van de oorkonde samen met de 
bos bloemen vond wegens zijn ziekte bij hem thuis 
plaats. Hij was er zeer trots op. Weidevogelheld 
ben je niet zomaar. Volgens de gegevens van 
weidevogelwerkgroep ‘de Marel’ van de laatste 
tien jaar was Douwe de vinder van het eerste:
• kievitsei 2011, 2012
• gruttonest 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
• tureluurnest 2011, 2014
• scholeksternest 2007, 2011, 2012

In 2011 had Douwe dus alle nesten als eerste! 
Ook vervulde hij al geruime tijd de functie van 
polderregisseur, totdat het door zijn ziekte niet 
meer mogelijk was. 

Jarenlang woonde Douwe met zijn vrouw Geertje 
en hun gezin aan de Groeneweg in Bunschoten. 
Samen kregen ze vier zonen en een dochter, 
later volgden tien kleinkinderen. De laatste jaren 
woonden Douwe en Geertje in een appartement 
in de Kerkemaat, aan de ‘nieuwe haven’, middenin 
Spakenburg. 

Douwe was iemand die naast het weidevogelwerk 
graag zong in het Noord-Veluwse streekmannen-
koor en hij heeft gedurende zijn leven regelmatig 
inzet getoond voor kerk en maatschappij. 

Douwe werd geboren op 13 december 1936, 
trouwde in 1960 en is in 2017 op 80-jarige leeftijd 
overleden. Namens Collectief Eemland is zijn 
uitvaart bijgewoond door Warmelt, Wilhelm, 
Simone, Johan, Rob, Toon van de Wolfshaar en 
Toon van ‘t Klooster. Zij hebben die dag de familie 
sterkte gewenst en wij doen dit nogmaals vanaf 
deze plaats. 

Het bestuur van Collectief Eemland
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Na het dramatische jaar 2015 klimmen we uit het dal en zijn 
er dit jaar mooie resultaten te melden! Het seizoen 2017 is 
voorbij, alle stalkaarten zijn verzameld en verwerkt in het 
landelijke systeem van boerenlandvogels.nl. Vorig jaar was 
vergelijken met voorgaande jaren moeilijk, omdat het gebied 
waarin we beschermen flink veranderd is. Binnen SNL hadden 
we circa 3.300 hectare, terwijl we nu binnen het ANLb stelsel 
nog 1.500 hectare over hebben. Omdat 2017 het tweede jaar 
is binnen ANLb, kunnen we in ieder geval het aantal nesten en 
territoria vergelijken met vorig jaar. 

Wat dan meteen opvalt is dat het aantal gevonden nesten 
flink is gedaald en het aantal territoria is gestegen. Totaal 
zijn er 144 nesten minder gevonden, waarbij in het oog 
springt dat bij de boeren rondom het reservaat van 
NatuurMonumenten 157 minder nesten zijn gevonden. 
De oorzaak zou wellicht kunnen liggen in het droge voorjaar 
waardoor veel grutto’s niet tot broeden zijn gekomen. 

Het is interessant om te kijken naar de predatie en hoeveel 
nesten er uitkwamen. Ook hier is goed nieuws te melden: 
de predatie was met 8,5% nog nooit zo laag. Als we naar de 
afgelopen tien jaar kijken dan zien we het volgende plaatje:

Bij 30 boeren zijn meer nesten gevonden, bij 32 boeren 
minder. Wat verder opvalt is dat de berekende territoria 
ten opzicht van vorig jaar stegen. Ook dit jaar werd er weer 
een monitoring gedaan volgens de Sovon methode met vijf 
rondes door dezelfde groep mensen van de vogelwerkgroep 
’t Gooi. In totaal vond men 490 territoria, 71 meer dan vorig 
jaar. Omdat de monitoring alleen op percelen wordt gedaan 
met “zwaar beheer” (dat wil zeggen uitgesteld maaibeheer) 
kunnen we dus stellen dat meer vogels de weg vinden 
naar deze percelen. De 71 territoria meer mis je natuurlijk 
bij de telling van de nesten, wat een deel van de daling 
van gevonden nesten kan verklaren. De grootste stijging van 
territoria is te zien bij de kievit, wat verklaart kan worden 
door de vele plas-dras situaties in Eemland. Kieviten houden 
immers van nattigheid!

Zelf in 2014 - het jaar met de vele muizen - was de predatie 
niet zo laag als in 2017. Heel gunstig dus voor onze 
weidevogels en misschien verklaart dat ook meteen het 
hoge percentage van de uitgekomen nesten, namelijk 85%. 
Uit het veld kwamen ook diverse berichten van veel vogels 
met vliegvlugge jongen. Dat is nieuwe aanwas die in 2018 
misschien onze polders weer gaat bezoeken!

SNL ANLb

2015 2016 2017 Verschil

Hectares 3277 1498 1530 32

Nesten Kievit 919 407 490 83

Nesten Grutto 326 311 181 -130

Nesten Tureluur 175 177 97 -80

Nesten Scholekster 150 84 67 -17

Nesten Totaal 1570 979 835 -144

Nesten per 100 ha 48 65 55 -11

Resultaten weidevogelbeheer 

2017 Wilhelm Bos
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Even voorstellen... Nieuwe polderregisseurs
Na vele jaren in het bestuur van Collectief Eemland (toen 
nog Ark & Eemlandschap) te hebben gezeten, ben ik dit jaar 
begonnen als polderregisseur. Omdat ik daarvoor coördinator 
van de polderregisseurs was, kon ik deze functie gemakkelijk 
van Douwe Beukers overnemen. Johan Eggenkamp trok in het 
begin met me op en maakte me wegwijs in de praktische kant 
van het polderregiseursschap. Het is een hele andere functie dan 
een bestuursfunctie. Ik zit nu tussen de boeren en het bestuur 
in, maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk met elkaar doen. 
De contacten met de boeren ervaar ik als zeer prettig en ook het 
minder vergaderen, maar meer tijd doorbrengen in de polder 

voelt als heel aangenaam. Doordat 
ik nogal wat tijd op de boerderij van 
Tijmen in Beilen doorbreng, is het 
wel eens moeilijk om genoeg tijd in 
Bunschoten aanwezig te zijn. Ik hoop 
via de functie van polderregisseur en 
de vele bedrijfsbezoeken die daarbij 
horen, de contacten bij te houden 
en zo mee te maken dat ook hier de 
bedrijven door gaan met ontwikkelen.

Peter.Nagel@collectiefeemland.nl
06-25154170

De meeste kennen mij als melkveehouder en oud-bestuurslid 
van de vroegere agrarische natuurvereninging Ark & 
Eemlandschap. Dit najaar heeft het Collectief Eemland mij 
gevraagd om als polderregisseur aan de slag te gaan. 
Ik hoefde daar niet lang over na te denken. De boeren/
beheerders hadden mij al vaak verteld hoe actief ze bezig waren 
met het beheer. Nu mag ik dit met eigen ogen aanschouwen.
 In april 2015 kwam Sharon Dijksma op ons bedrijf kennismaken 
met onder andere het plas-dras beheer. Daarbij is aangegeven 
dat dit door het gehele  gebied zou gaan plaatsvinden. 
Het lijkt mij prachtig om dit van dichtbij te zien gebeuren. 
Voorlopig ben ik actief als 
ondersteuner van Johan 
Eggenkamp. Een pracht uitdaging 
waar ik met enthousiasme 
naar uitkijk. Mijn aandacht zal 
waarschijnlijk naar hetzelfde 
uitgaan als dat van Johan en 
mochten jullie iets onder mijn 
aandacht willen brengen dan 
hoor ik dat graag!

06-23165501
keesvanvalkengoed@hetnet.nl

Extra zonnepanelen ten behoeve van de greppel plas-dras situaties
Binnen het Collectief Eemland zijn 62 deelnemers betrokken 

bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb 

2016-2021). Van deze 62 deelnemers zijn er 43 die in 2016 

gestart zijn met een greppel plas-dras ten behoeve van 

het weidevogelbeheer. Deze natte situaties zijn in 2017 

onderzocht door Alterra en dit heeft het rapport “De waarde 

van greppel plas-dras percelen voor weidevogelkuikens” 

opgeleverd. 

Uit dit rapport komt naar voren dat de greppel plas-dras 
percelen vijf keer meer weidevogels met jongen herbergen 
dan vergelijkbare percelen zonder plas-dras. Een zeer positief 
resultaat waaruit blijkt dat deze maatregel een heel goed 
alternatief kan vormen voor hoogwaterpeil in de sloten van 
de gehele polder. We zijn dus in Eemland aantoonbaar op 
de goede weg met het onder water zetten van greppels! 
Collectief Eemland heeft nu enige jaren ervaring opgedaan 
met deze greppel plas-dras situaties en de bijbehorende 
pompen. Uit de controles van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat lang niet alle 
beheereenheden plas-dras voldoen aan de gewenste en 

afgesproken oppervlaktes. Dit speelt vooral in 
het voorjaar als de zon nog niet zo krachtig is 
en het bovendien vaker bewolkt weer is. De 
pompen draaien dan minder krachtig en geven 
geen of onvoldoende water om de afgesproken 
oppervlaktes vol te pompen. Later in het jaar 
als de zon vaker, langer en krachtiger schijnt, 
draait de pomp goed maar ondervinden we 
problemen zodra het groeiende gras schaduw 
geeft op de zonnepanelen. Hierdoor draaien 
de pompen langzamer en leveren dus minder 
water. Om deze twee problemen op te lossen 
gaat Collectief Eemland iedere plas-dras 
pomp voorzien van een tweede zonnepaneel 
en daarnaast voor ieder paneel een rubberen 
mat leggen, om zo de grasgroei tegen te gaan. 
De aanvraag voor subsidie ligt momenteel bij 
de provincie, in het voorjaar worden de extra 
zonnepanelen en matten geleverd.

Gert-Jan de Jong
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Velduilen in de Westelijke Eempolder
Na het mooie broedsucces met vier nesten van velduilen in 2014, 
waren er ook dit jaar velduilen te zien in de Eempolder. In de maand 
april werden op één avond tegelijkertijd negen velduilen vliegend in de 
Zuidpolder waargenomen. Er werd gebaltst wat aangaf dat er mogelijk 
nesten konden zijn of komen. De balts bestaat uit hoge vluchten met 
vleugelgeklepper en een soort van boe-geroep van het mannetje. Vanaf 
begin mei leek het (door observaties) dat er twee of drie broedplekken 
waren. Uiteindelijk werden er twee nesten tussen het hoge gras op de 
grond gevonden. 
Op 12 mei werd het eerste nest met zes eieren tijdens het maaien door 
een oplettende boer gevonden. Een andere oplettende boer ontdekte 
het tweede nest (met toen nog twee eieren) op 20 mei. De percelen 
werden vanaf dat moment min of meer bewaakt door een aantal 
vrijwilligers van de vogelwerkgroep ‘t Gooi. En verder was er uiterste 
geheimhouding bij een kleine groep over deze plekken. Er werd alles 
aan gedaan om verstoring te voorkomen. De gevonden nesten zijn 
beschermd door in overleg met de boeren de maaidata uit te stellen 
op de betreffende percelen, totdat de jongen vliegvlug waren. Er werd 
gezorgd voor financiële compensatie voor de boeren. Het maaien werd 
uitgesteld totdat het laatste jong het nest had verlaten. Ondertussen 
waren voornamelijk Ger-Jan van Loenen en Gert Bieshaar vaak te 
vinden in de polders om de gedragingen van de velduilen waar te 
nemen en vast te leggen. 
Muizen zijn de voornaamste voedselbron van de velduilen. Er was dit 
jaar geen sprake van een muizenexplosie zoals in 2014, maar lokaal 
waren wel veel muizen aanwezig. Er zijn dit jaar in de Eempolders tien 
jonge velduilen uit het ei gekropen. Toen de jongen ongeveer 14 dagen 
oud waren werden de nesten bezocht om de jonge uilen te ringen. 
In totaal werden tien jonge velduilen geringd, samen met het 
broedende volwassen vrouwtje. Volgens waarnemingen zijn er in 
ieder geval acht vliegvlug geworden. De boeren hebben geweldig 
meegewerkt om het broeden van de velduilen tot een groot succes te 
maken. Hulde voor hen! 

Dank aan Roelof Molenaar, natuurfotograaf, voor de prachtige beelden 
op deze pagina.
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Greppel Plas-Dras
Afgelopen jaar vond er een onderzoek plaats in de Eempolders 
naar het effect van greppel plas-dras op weidevogels met 
jongen. Dit onderzoek werd als stage uitgevoerd door Tim 
Visser onder leiding van dr. TCP Dick Melman, dr. Ralph Buij en 
Alex Schotman van Alterra. In deze korte samenvatting twee 
belangrijke conclusies uit het rapport.

1Zowel de grutto, de kievit als de tureluur maken 
meer gebruik van percelen met greppel plas-dras 
dan van percelen zonder. Op de percelen met 
greppel plas-dras komen meer kleine én meer grote 

insecten voor dan op percelen zonder. De vegetatiestructuur 
van percelen met greppel plas-dras is geschikter voor 
foeragerende weidevogelkuikens dan die van percelen 
zonder. Dit komt ten eerste door de gemiddelde dichtheid 
van de vegetatie die op percelen met greppel plas-dras lager 
is, wat ten goede komt aan de doorwaadbaarheid van de 
vegetatie. De tweede oorzaak ligt in de grotere variatie aan 
dichtheden van vegetatie binnen de percelen met greppel 
plas-dras. Deze variatie is waardevol, omdat de kans dat een 
deel van het grasland geschikt is als foerageergebied voor 
een weidevogelkuiken toeneemt, naarmate het aanbod van 
verschillende vegetatiestructuren toeneemt.

Op basis van bovenstaande resultaten kan worden 
geconcludeerd dat percelen met greppel plas-dras een 
aantrekkelijker foerageerhabitat voor weidevogelkuikens 
vormen dan percelen zonder greppel plas-dras.

Uitgezet in een grafiek blijkt dat er vijf keer (!) zoveel 
weidevogels met kuikens voorkomen op percelen met 
greppel plas-dras dan op vergelijkbare percelen zonder 
greppel plas-dras gedurende alle onderzoeksperiodes, 
drie in totaal.

2De continuïteit van de maatregel greppel plas-dras 
is belangrijk omdat de waarde van de percelen 
toeneemt naarmate de ouderdom van een greppel 
plas-dras toeneemt. Zowel het aantal insecten 

kleiner dan vier millimeter, als het aantal insecten groter 
dan vier millimeter neemt toe naarmate de ouderdom van 
de greppel plas-dras toeneemt. Ook het aantal kievitten met 
kuikens neemt toe naarmate de ouderdom van een greppel 
plas-dras toeneemt, mogelijkerwijs samenhangend met de 
voorkeur voor korte vegetaties.

Dit onderzoek is duidelijk een belangrijke opsteker voor het 
gevoerde beleid in Eemland waarbij van de 61 deelnemers, bij 
45 een greppel plas-dras situaties is aangelegd. 

Het hele onderzoeksverslag van Tim is te lezen op onze website 
en is te vinden onder de knop downloads.

!Tim Visser komt op onze Algemene Ledenvergadering 
van 7 februari 2018 zijn onderzoek toelichten. Noteer 
deze datum alvast in je agenda!

Sanctiemaatregelen 
In 2016 waren er twee deelnemers ANLb die te vroeg hadden gemaaid. We hebben toen als Collectief de hand over het hart gestreken 
en het beheer van 15 juni terug gezet naar 1 juni. Dat was een eenmalige actie, er is duidelijk gemaakt dat we dit de komende jaren 
niet meer doen en dat bij te vroeg maaien de vergoeding niet zou worden gegeven voor dat perceel. Helaas gingen ook in 2017 weer 
twee deelnemers de fout in. Dit heeft grote consequenties voor de vergoeding, omdat het percentage zwaar beheer zakt en daarmee 
de vergoeding per hectare. Een dergelijke fout werkt dus door over alle hectares! Let goed op wat je doet en maai niet te vroeg! 

Sommige deelnemers lieten het afgelopen jaar hun pomp en zonnepaneel (weer) maanden lang in het land staan. In de “Gebruiks-
overeenkomst zonnepomp” - die iedere deelnemer met een greppel plas-dras heeft getekend - staat dat de pomp en het paneel 
worden opgeruimd na het seizoen. Na 1 juni mogen pomp en zonnepaneel nog een tijdje blijven staan zodat de vogels van de plas-
dras situatie kunnen profiteren, maar op 1 juli moeten de pomp en het zonnepaneel verwijderd en opgeborgen zijn. Het bestuur 
heeft besloten om een boete van 200 euro te zetten op het te laat verwijderen van de pompen. Deze boete wordt ingehouden op de 
vergoeding.

Het bestuur van Collectief Eemland 
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Predatie Beheer
In Eemland broeden heel veel weidevogels, maar van de 
nesten (die worden opgezocht door onze vrijwilligers) 
blijkt ieder jaar weer een behoorlijk deel gepredeerd 
te zijn. We kennen heel veel predatoren, zoals de kraai, 
kauw, vos, hermelijn, buizerd, reiger, wilde kat, gewone 
kat, hond, ooievaar en ekster.

Hoewel de vossenpopulatie in Nederland stabiel is, zien 
we in Eemland een toename van het aantal burchten en 
geschoten vossen.
Figuur: de vossenpopulatie in Nederland is stabiel. 
Bron: NEM (Zoogdierenvereniging, CBS, WUR)

Op landelijk niveau zien we een stabiele populatie 
vossen. In Eemland en de provincie Utrecht blijkt 
het aantal vossen echter toe te nemen. De huidige 
beheersinspanningen hebben niet geleid tot een afname 
van het aantal waargenomen vossenburchten. Dit kan 
naast goede vossenjaren ook worden veroorzaakt door 
immigratie vanuit omliggende WBE’s en provincies. 

Collectief Eemland heeft vorig jaar onderzocht of we wat 
kunnen doen aan deze predatiedruk. We hebben overleg 
gehad met de wildbeheereenheid Eemland (WBE). 
De WBE bestrijkt het hele werkgebied van collectief 
Eemland. Uit dit overleg kwam dat we een premie 
uitloofden (stimulering) voor iedere geschoten kraai, 
kauw of vos. Aan het eind van het jaar werd de balans 
opgemaakt en toen bleek dat er meer dan 1000 kraaien 
en kauwen en 37 vossen geschoten zijn. 

De jager die het grootste aantal predatoren geschoten 
heeft, krijgt van ons een prijs. Daarnaast verzorgen 
we een barbecue voor alle jagers als dank voor hun 
inspanningen. Hoewel we niet hard kunnen maken dat 
de maatregel effect heeft gehad, noteren we dit jaar wel 
een hele lage predatie, namelijk 8,5%. We hopen dat de 
predatie nog verder afneemt en dat er in de toekomst 
meer kuikens groot kunnen worden, zodat we meer 
weidevogels krijgen.

René Stalenhoef
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Weidevogelkring en cursus weidevogelbeheer
Via de nieuwsbrief wil ik graag aandacht besteden aan het volgende: Collectief 
Eemland gaat samen met andere partijen proberen om de weidevogelkring weer 
op te starten. Als Collectief hechten wij er veel waarde aan om minimaal twee keer 
per jaar bij elkaar te komen met de volgende partijen: gemeenten, wildbeheer-
eenheid, LTO, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en misschien nog ander partijen 
die mee willen doen. We willen daarbij kijken hoe alles loopt en of we elkaar kunnen 
versterken en aanvullen wat weidevogelbescherming betreft. In het verleden was er 
al een dergelijk overleg, maar dat is op een gegeven moment gestopt. Waarom is niet 
duidelijk, maar het lijkt ons als Collectief zeer zinvol om weer te beginnen. 

In het nieuwe jaar willen wij - in samenwerking met Natuurmonumenten - een cursus 
van een dag of een dagdeel gaan geven om boeren en pachters te instrueren hoe om te 
gaan met weidevogelbeheer. We hebben het vermoeden dat sommige deelnemers nog 
niet helemaal duidelijk is wat weidevogelbeheer inhoudt en wat wel of niet kan 
en mag, zoals bemesting, tijdstip van maaien en andere werkzaamheden. De pachters 
van Natuurmonumenten zouden de cursus verplicht moeten volgen. In samenwerking 
met Natuurmonumenten en in overleg met Jan Roodhart willen we zelf een cursus 
aanbieden, die veel korter is en meer toegespitst op Eemland en zijn boeren.

Wordt vervolgd!    Stef Huijgen

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Collectief Eemland 
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Wijziging pakketten in 2018
 
BoerenNatuur heeft in samenwerking met de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RvO) gekeken naar de regels 
en pakketten voor het agrarisch natuurbeheer. Ze willen 
- net als wij - de regels vereenvoudigen. Voor 2018 zijn al veel 
regels aangepast. Niet alles is op ons beheer van toepassing, 
maar we zien wel een versoepeling van de meeste regels.

 Een aantal zaken die voor de deelnemers van belang is:
• De periode van niet snoeien is verlengd naar 15 juli 

(voorheen van 15 maart - 15 juni).
• Het percentage slootschonen is gewijzigd van 75% naar 

100%. Dit is geen versoepeling, het is een verordening 
volgens de waterwet.

• Achteraf melden van kuikenvelden is vanaf 2018 
toegestaan. Voorheen moesten ze vijf dagen van tevoren 
worden gemeld, dit mag nu tot vijf dagen na aanvang. 

Verder is er een aantal zaken versoepeld in de administratie 
van het collectief. En er zijn diverse regels veranderd van 
beheereis naar beheervoorschrift. Het voordeel daarvan is 
dat de NVWA voorschriften niet hoeft te controleren. Dat 
scheelt weer controleurs op het erf!

Formulieren op de website 

Op de website collectiefeemland.nl hebben we een tab 
opgenomen met daaronder diverse formulieren om de 
meldingen gemakkelijker en sneller te maken. Er staan 
formulieren voor het melden van het uitrijden van ruige 
mest, last-minute beheer, ecologisch slootschonen en 
snoeiwerk. Na het invullen van een formulier krijg je een 
e-mail met de ingevulde gegevens als bewijs van de 
melding. Daarnaast gaat een e-mail naar de gebieds-
coördinator en naar de polderregisseur. De betreffende 

polderregisseur komt dan 
langs om het uitgevoerde 
beheer te controleren en een 
formulier in te vullen waarop de 
handtekeningen kunnen worden 
gezet. Door deze formulieren 
wordt het melden een stuk 
sneller en voorkomen we boetes 
wanneer een melding te laat 
verwerkt wordt. Meldt dus in het 
vervolg - en het liefst op de dag 
dat het beheer is uitgevoerd - via 
onze website.

www.collectiefeemland.nl


