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Van de voorzitter
Kom mensen en luister en hou nu je bek
Het water dat komt jullie al tot je nek
En geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je hemd
Probeer het maar niet te vermijden
En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt
Want er komen andere tijden

Dit is een lied uit de jaren zestig van Boudewijn de 
Groot. Daar moet ik aan denken bij het tikken van dit 
voorwoord. Want wat is er veel gebeurd en gebeurt nog 
steeds in deze tijd, voor iedereen in het algemeen en 
ons collectief in het bijzonder.

Stikstofdossier = hoofdpijndossier
Het stikstofdossier hangt als een zwaard van Damocles 
boven ons hoofd, ondanks het rapport van de heer 
Remkes. We zullen de gevolgen ook zeker in Eemland 
gaan merken, we weten alleen nog niet op welke 
manier. En daar wringt de schoen wat ons betreft! We 
zijn in de gelukkige omstandigheid dat we (samen met 
de LTO) bij de provincie aan tafel zitten om dit handen 
en voeten te geven. Het probleem is dat de provincie 
ook niet weet wat er allemaal moet en gaat gebeuren. 

Ze hebben wel door laten schemeren dat er in Eemland 
waarschijnlijk geen piekbelasters zijn, dus dat is 
positief. Maar hoe nu verder?  In Eemland boeren we 
niet intensief en doen we al heel veel voor de natuur. 
Dus eigenlijk zouden ze, als we naar de resultaten kijken, 
ons met rust moeten laten wat de stikstof betreft. Dit 
blijft nog wel even een hoofdpijndossier, maar wij 
zitten erbovenop en zijn een goede gesprekspartner bij 
de provincie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Goede gesprekken
Dan onze vrijwilligersavond in Concordia. Wat een mooie 
opkomst en mooie avond! In een zeer ontspannen sfeer 
knoopten we met elkaar vele gesprekken aan. Ik hoop 
dan ook dat we als boeren, vrijwilligers, dronepiloten, 
polderregiseurs en bestuur weer goed zijn bijgepraat 
en dat we elkaar in de toekomst kunnen vinden als 
we elkaar nodig hebben. Ook richting Concordia onze 
complimenten: het was zeer goed én voor herhaling 
vatbaar.

Droeve berichten
Ik eindig met de droevige dingen die ook in ons 
collectief gebeuren, namelijk het overlijden van Ronald 
van den Hoven en van Werner Brouwer. We wensen de 
nabestaanden alle kracht toe in deze moeilijke tijd. Ook 
denken we aan Arno van den Hengel en zijn gezin, die 
in een hele moeilijke tijd zitten. Houd vol en weet dat 
er veel mensen aan jullie denken!

In deze nieuwsbrief leest u onze gebruikelijke afsluiting 
van het seizoen met de resultaten, een verslag van 
de netwerkavond, een grondig onderzoek naar 
bodemgeschiktheid en nog vele andere nieuwtjes en 
wetenswaardigheden. Ik wens u weer veel leesplezier en 
een mooie winter toe. Tot ziens in de polder!
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Grondige 
kennis
Op 2 november vond het eerste deel van een 
bodemcursus plaats, gegeven door wij.land 
en kosteloos voor de cursist door een POP3-
subsidie. Het eerste deel werd gehouden 
door René  Jochems op Zorgboerderij de 
Veldmuis in Eemdijk. René komt zelf van 
oorsprong van een gemengd bedrijf uit 
Zundert. Hij leerde hoe de bomenteelt in 
die streek de zandgrond helemaal heeft 
uitgeput. Later werkte hij onder andere 
in chemische bestrijdingsmiddelen. De 
kennis die hij opdeed gebruikt hij nu om 
de kwaliteit van de bodem te verbeteren. 
Op een toegankelijke manier legde René 
uit hoe de bodem vaak verdicht is en 
zonder bodemleven. En hoe de bodem het 
beste kan zijn: met een goede structuur, 
voldoende zuurstof en koolstof, mineralen, 
et cetera. 

Op 29 november volgt het tweede deel 
van de cursus en horen we wat we kunnen 
doen om de bodem te verbeteren. Na de 
cursus hebben we de mogelijkheid om een 
grondmonster in te sturen voor analyse. Aan 
de hand daarvan kunnen we geadviseerd 
worden in de behoeften van het perceel. Zo 
werken we toe naar een gezondere bodem 
die met minder input hetzelfde of meer 
oplevert. Ruwvoerkwaliteit én kwantiteit 
zijn direct gekoppeld aan bodemgezondheid 
is hierbij de regel. 

Wordt vervolgd!  Marcel Vedder

Ook het aantal gevonden nesten en territoria 
neemt ieder jaar toe. Er zijn jaarlijks wel wat 
schommelingen, waarschijnlijk veroorzaakt door 
factoren als het weer en de predatie, maar over 
de jaren heen zien we toename. De afgelopen 
zeven jaar is de trend 2% toename per jaar. Als 
je dat afzet tegen de landelijke trend van 5% 
afname per jaar, dan kunnen we trots zijn. Boeren 
en vrijwilligers in Eemland krijgen dit samen toch 
mooi voor elkaar! 

In de predatie van de afgelopen zeven jaar zien we 
grote verschillen. Soms is dat te verklaren door een 
jaar met veel muizen, waarop dan meer gejaagd 
wordt. Soms is het moeilijker te verklaren. De 
gemiddelde predatie is 13,5%. Dit jaar zaten we daar 
duidelijk onder.
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Ook het aantal gevonden nesten en territoria 
neemt ieder jaar toe. Er zijn jaarlijks wel wat 
schommelingen, waarschijnlijk veroorzaakt door 
factoren als het weer en de predatie, maar over 
de jaren heen zien we toename. De afgelopen 
zeven jaar is de trend 2% toename per jaar. Als 
je dat afzet tegen de landelijke trend van 5% 
afname per jaar, dan kunnen we trots zijn. Boeren 
en vrijwilligers in Eemland krijgen dit samen toch 
mooi voor elkaar! 

Steeds meer vogels verhuizen naar zwaar beheer, 
de percelen waarop het maaien wordt uitgesteld 
ten behoeve van de vogels. Voor de duidelijkheid: 
nesten worden gezocht op legselbeheer. Daar 
kunnen we de percelen op, maar op percelen 
met zwaar beheer geldt rust. Bij zwaar beheer 
monitoren we vogels en hun gedrag vanaf de weg. 
Dit doen we vijf keer in het seizoen, om zeker te 
weten of er nesten zitten. Zo weten we dat de 
weidevogels de percelen met kruidenrijk grasland 
en plas-drassituaties zo interessant vinden dat ze 
daarnaartoe verhuizen, een goede trend!

Ieder jaar krijgen we meer deelnemende boeren en 
breiden boeren het ANLb gebied uit. Het zwaar beheer 
breidt ook uit, maar het percentage blijft ongeveer 
hetzelfde (ca 22%). In 2023 start een nieuwe ANLb-
periode van zes jaar. De ontwikkeling daarvan is 
spannend. Tijdens de komende evaluaties kijken we 
of we het huidige beheer kunnen voortzetten. Het 
kan ook zijn dat er verschuivingen gaan optreden door 
bijvoorbeeld de ecoregeling, waar boeren ook aan 
moeten voldoen.

We hopen uiteraard dat de positieve trend in Eemland 
van de afgelopen jaren, zich ook in de komende ANLb 
periode voorzet!

Wilhelm Bos

Afgelopen seizoen was het droge weer opnieuw een belangrijke factor voor 
de weidevogels. Het begon in maart, de zonnigste maartmaand ooit met 
245 uur zon tegen normaal 146 uur. Het was dan ook extreem droog. Alleen 
op de laatste dag van maart viel er sneeuw en konden we kieviten in de 
sneeuw op hun nest zien zitten. Ook in april was het droog, op de eerste 
tien dagen na. Wel was het die maand vrij koel. De daaropvolgende maand 
was in de eerste helft zeer droog, daarna kwamen er onweersbuien. Juni was 
weer heel wisselvallig met droge periode tussen de natte dagen. Hoe dan 
ook: het droge weer in de lentemaanden gaf maar weer eens goed aan hoe 
belangrijk de plas-drassituaties zijn voor de weidevogels: het trekt ze aan en 
ze vinden er voedsel. We zijn dan ook ontzettend blij met onze boeren die dit 
jaar maar liefst honderd plas-drassituaties creëerden! In de afgelopen zeven 
jaar van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is het aantal plas-
drassituaties iedere jaar gestegen.
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Boeren groepsapp
Sinds de afgelopen lente hebben we een groepsapp met alle deelnemers. Door 
deze app is het bestuur in staat om snel veel mensen te bereiken. In de groepsapp 
plaatsen we uitnodigingen, maar vooral ook herinneringen voor een vergadering 
of bijeenkomst. Ook komen er meldingen in over beheer, bijvoorbeeld wanneer 
de plas-draspompen klaar moeten staan, wanneer je wel of niet maaien mag en 
allerlei andere handige zaken. Het is niet de bedoeling dat het een groepsapp is 
waarin iedereen kan reageren, alleen het bestuur kan berichten plaatsen. Dit om 
het overzichtelijk en niet storend te houden. 

Het bestuur stelt het erg op prijs als u lid bent of wordt van deze groep. Als dit nog 
niet zo is, laat het even weten bij ondergetekende.

       Marcel Vedder

De evaluaties komen er aan, het bestuur gaat dan in 
overleg met de deelnemers. We bespreken de resultaten en 
het verloop van de afgelopen periode. En we gaan samen 
bekijken wat we de aankomende periode gaan doen. Het zal 
een hele puzzel worden om het nieuwe Gemeenschappelijke 
Landbouw Beleid (GLB) en het Nationaal Strategisch 
Plan (NSP) in te passen. Wat wel makkelijker wordt is het 
ondertekenen van contracten met bijlages. In het vervolg 
doen we dit digitaal. Dat scheelt een hoop tijd en papieren 
heen en weer sturen.

Hoe werkt het?
Het collectief zet een document klaar, deze ontvangt u via 
de mail. In de mail staat een link die naar de website van 
Signhost verwijst. Hier kunt u het document bekijken en wel 
of niet akkoord gaan. Bij akkoord kunt u met de muis een 
handtekening zetten. Een handtekening tekenen met de muis 
valt niet mee. Dit geeft niet, het gaat om de automatische 

unieke code die wordt meegestuurd. Die vormt het bewijs 
van de ondertekening.

Bij akkoord ontvangt u twee e-mails met:
1. Het getekende contract met een digitale handtekening 

van alle ondertekenaars.
2. De transactiebon met hierop onder andere het moment 

van ondertekenen en de unieke code.
Dit kunt u bewaren. Het collectief zorgt ervoor dat het 
document ook in mijnboerennatuur.nl komt te staan. Zo kunt 
u het op meerdere plekken terugvinden. Bij niet akkoord of 
wanneer er iets mis is met het contract, krijgt het collectief 
automatisch de afwijzing binnen en kunnen we contact 
opnemen met elkaar om het op te lossen.

Simone Eggenkamp

Digitaal ondertekenen 
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Tot op de bodem uitgezocht
Op veel plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met het inzaaien van kruiden om kruidenrijk grasland te krijgen. 
De opkomst van het zaad en het in stand blijven van de kruiden blijkt weleens een uitdaging. Daarom leek het ons 
verstandig om naast de methode van zaaien ook te kijken naar de bodemgeschiktheid. Als je mais of een ander gewas 

op je perceel wilt telen, neem je immers ook vaak eerst een bodemmonster om te kijken of je 
perceel wel geschikt is.

We kwamen in gesprek met Leo Bil, werkzaam bij Soilmasters en voorzitter van Bloeiend 
Boerenland. Hij heeft veel verstand van kruiden en de bodem. Soilmasters heeft voor ons 
bodemmonsters genomen en geanalyseerd. Kort gezegd is 
hun visie om te kijken naar de onderlinge verhouding in 
de bodem en dan specifiek naar de calcium-magnesium 
verhouding. De optimale Ca-Mg verhouding is 69 : 11. Uit 

het monster blijkt dat met name het aandeel calcium veel 
te laag is. Dat geeft het perceel een lage pH van 5,3. Om 

kruiden goed te laten groeien is een pH van 6 noodzakelijk. 
Daarnaast valt op dat het percentage uitwisselbare waterstof erg hoog is. Dit maakt dat er 

verhoudingsgewijs (fors) minder calcium, magnesium en kalium aanwezig is in de bodem. 

Om de gewenste verhouding in de bodem te krijgen moet met name het aandeel uitwisselbare waterstof naar beneden en het 
calcium  en magnesium aandeel omhoog. Door te bemesten met Duwamag kalk (57 ZBW 18% MgO (ZBW 
= zuurbindende waarde)) verhoog je voornamelijk calcium, maar ook een beetje magnesium. Want als je 
alleen de calcium behoorlijk verhoogt, krijg je weer een te laag aandeel magnesium. Met Limkal kalk (50 
ZBW 0% MgO) wordt alleen het aandeel calcium verhoogd. Door zo gericht te bemesten komt de grond goed 
in balans en geef je kruiden een goede start.

Nu is de grote vraag: zien we verschillen per polder? Jazeker! In Bunschoten en Eemnes-Zuid zijn 
meer veenbodems aanwezig. Dit zorgt dat het aandeel uitwisselbare waterstof (veel) te hoog ligt. 
Hier is een forse bemesting met voornamelijk Duwamag en een beetje Limkal noodzakelijk. In 
Eemnes-Noord is de grond al een goed eind op weg. Hier moet met name het aandeel calcium 
iets hoger, dus bemesten met Limkal. In Hoogland is de bodem vaak al redelijk in balans. Met 
een beperkte gift Duwamag en Limkal krijgen we de grond in goede conditie. 

Al dit belangrijke voorwerk heeft voor mooie resultaten gezorgd. Verspreid door de Eempolder is 
inmiddels ruim 100 hectare land bekalkt en met kruiden ingezaaid. Dit zorgt voor prachtige plaatjes!

        Gerwout Netjes

Dutch Cuisine is trekker van het programma 
Biodiversiteit op je Bord. Het doel daarvan is om 
producten van boeren die een positieve bijdrage 
leveren aan behoud of herstel van biodiversiteit 
te promoten bij horeca en cateraars. Dit 
programma voert Dutch Cuisine momenteel uit 
in de provincie Utrecht in samenwerking met drie 
horecagroothandels. 

Voor dit initiatief is Dutch Cuisine op zoek naar 
Utrechtse boeren die zich op het gebied van 
biodiversiteit positief onderscheiden (of een 
duidelijke ambitie hebben om dat te doen) en die 
bovendien potentieel geïnteresseerd zijn om aan 
de horecagroothandels te leveren. Geïnteresseerde 
bedrijven kunnen zich melden bij victor@dutch-
cuisine.nl (06-41471858).

Victor de Lange
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In het afgelopen 
seizoen broedden er 
voor er eerst stelt-
kluten in Eemland. 
Steltkluten zijn zeld-
zaam in Nederland. Het 
paartje had een nest 
van drie kuikens.

Iwan Vermeij 
spotte deze 

prachtige velduil
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Verrassing!
       We hebben na de primeur van het broedsucces 
van de steltkluut nog een primeur in Eemland. 
Voor het predatieonderzoek naar hermelijnen 
is een wildcamera geplaatst. Die liet een 
onverwachts een hele andere marterachtige 
zien: een otter!

Otters en hermelijnen zijn allebei roofdieren, 
maar hebben een heel andere leefomgeving 
en eetpatroon. De hermelijn jaagt vooral op 
kleine zoogdieren en pakt ook wel eens een 
vogel, kuikens of vogeleieren. Voor Eemland 
is de hermelijn een serieuze predator, we 

hebben ‘m al vaak op de beelden gezien, 
terwijl hij ‘s nachts de nesten leegrooft.

Daar hoeven we bij de otter gelukkig niet 
bang voor te zijn, die eet voornamelijk vis. Hij 
(of zij) heeft het blijkbaar naar zijn zin, want hij 
kwam meerdere keren langs op de beelden 
van de wildcamera. Of op alle 
foto’s dezelfde otter staat 
is niet te ontdekken. En 
of deze in Eemland 
blijft, moeten we nog 
even afwachten.

Als je een stage doet bij 
Collectief Eemland (en 
je vergeet je camera niet 
mee te nemen), kan het 
zomaar gebeuren dat 
je foto’s maakt waar 
menig natuurfotograaf 
stikjaloers op is. Well done 
Lars!!
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Voor mijn onderzoek gebruikte ik de warmte-camera die onder de drone wordt bevestigd. 
Deze camera wordt al gebruikt bij het zoeken naar nesten. Via een vooraf gemaakt 
vliegplan vloog de drone op de automatische piloot over een speciaal voor dit onderzoek 
aangelegde test plas-dras. De camera maakte tijdens de vlucht overlappende foto’s. Deze 
foto’s werden vervolgens verwerkt door speciale software, die de foto’s aan elkaar hecht. 
Zo wordt er één overzichtsfoto gecreëerd van de plas-dras. De temperatuurverschillen van 
water, vochtige bodem en droge bodem zijn goed te zien op de thermische overzichtsfoto. 
En daarmee kan in de software de oppervlakte worden bepaald. 

Om de oppervlakteberekening van de beelden te beoordelen is de test plas-dras ook 
ingemeten met een handheld gps. De metingen zijn met elkaar vergeleken. Tussen 
de twee berekende oppervlaktes zit een klein verschil. Dit is acceptabel omdat twee 
metingen van dezelfde situatie met de handheld gps altijd een paar procent van elkaar 
zullen afwijken.  

De eerste resultaten zijn dus veelbelovend.
De methode: 

 ▹ geeft een betrouwbaar en duidelijk overzicht van de plas-drassituatie;
 ▹ heeft geen verstoring in het gebied; 
 ▹ kost minder tijd en fysieke inspanning, waardoor alle plas-drassituaties in het een 

kortere periode ingemeten kunnen worden;
 ▹ is niet gebonden aan verschillen van opmeten door menselijke interpretatie.

Aankomend voorjaar meten we nog tien verschillende plas-drassituaties in met de drone. 
Elk plas-dras is namelijk anders. We vergelijken die resultaten met de huidige methode. 
En als de resultaten constant en betrouwbaar blijven, wordt deze meetmethode in het 
vervolg standaard voor alle plas-drassituaties. 

Lars Dubbeldam

Inmeten van plas-drassituaties met de drone

Voor mijn studie toegepaste biologie heb ik afgelopen seizoen een stage gedaan bij Collectief Eemland. 
Ik deed onderzoek naar de mogelijkheden om plas-drassituaties in te meten met behulp van een drone. 
De huidige methode van inmeten gaat via een klein gps-apparaat in de hand (handheld gps) waarmee 
vrijwilligers om de plas-dras heen lopen op de grens van het drassige deel en droge grond. Zo wordt de 
oppervlakte bepaald. Een flinke klus want als alles is opgemeten is er door de vrijwilligers zo’n 120 kilometer 
gelopen! Dit kost veel tijd en fysieke inspanning en heeft bovendien als nadeel dat de methode verstoring 
geeft in het veld. Ook kunnen resultaten afwijken door subjectieve interpretatie. Het inmeten met een 
drone zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. 

8



Beleef de lente  
seizoen 2022 

In de vorige nieuwsbrief stonden we stil bij de camera 
van ‘Beleef de Lente’, die dit jaar voor het eerst bij 
boerenlandvogels stond en wel in Eemland! We waren 
te gast op het bedrijf van Robert en Simone Eggenkamp 
en daar bleken meer vogels te zitten dan ze zelf dachten! 
De camera registreerde dag en nacht en Romke Visser 
maakte vrijwel iedere dag een kort filmpje van wat er 
die dag was gebeurd. Een waar huzarenstukje!

Even wat cijfertjes:
 ♥ Dit seizoen zijn in totaal 121 korte filmpjes geplaatst.
 ♥ Willen jullie ze de komende wintermaanden 

terugkijken? Trek er dan maar 5 uur, 38 minuten en 
28 seconden voor uit.

 ♥ De filmpjes zijn in totaal zo’n 247.100  keer bekeken. 
Gemiddeld dus zo’n 2042 keer per filmpje.

 ♥ Best bekeken was ‘De 3 musketiers’ ( jonge 
scholeksters 5.999 keer) en ‘Vrijheid!’ (grutto jongen, 
5.963 keer).

We kunnen terugkijken op een mooi seizoen met 
prachtige beelden. We hebben veel mooie, positieve 
reacties gekregen op zowel de filmpjes als op het werk 
van de boeren. Het heeft voor veel (meer) begrip gezorgd 
bij veel burgers en dat is altijd goed!

Wil je de filmpjes terug kijken?
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/
filmpjes/bekijken/boerenlandvogels-2022

Wilhelm Bos

De test plas-dras

De ingemeten plas-drassituatie

Overzichtsfoto van de dronebeelden
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Als de kat van huis is…
Op 4 april 2022 vond het Landelijk Zwerfkattencongres 
plaats. Deelnemers waren het ministerie van LNV, Stichting 
Zwerfkatten Nederland en Stichting Dierenlot. Met dit congres 
gaf het ministerie invulling aan de aangenomen moties in de 
Tweede Kamer. Deze moties behandelden het stoppen van 
de jacht op katten. Dierenhulpverleners, natuurorganisaties 
en overheden willen schade en overlast door zwerfkatten  
voortaan diervriendelijk oplossen. 

De missie van Stichting Zwerfkatten Nederland is om 
Nederland in 2040 zwerfkattenvrij te hebben. Het doel is geen 
aanwas van zwerfkatten en voorkomen dat een huiskat een 
zwerfkat wordt. Zonder huiskatten zouden er namelijk geen 
zwerfkatten zijn. Om het zwerfkattenprobleem op te lossen 
willen de organisaties twee dingen: 
1) Preventie aan de voorkant: geen aanwas van zwerfkatten 
door voortplanting en voorkomen dat een huiskat een 
zwerfkat wordt. 
2) De aanwezige zwerfkattenkolonies verminderen tot nul.
Dit wil men bereiken door huiskatten te steriliseren en 
zwerfkatten te vangen en elders onder te brengen.

In 2022 is begonnen met het steriliseren van katten in de 
Lopikerwaard. Al snel bleek dat er meer katten geholpen 
konden worden dan er aangeboden werden. Daarop werden 
wij gevraagd om ook in Eemland bekendheid te geven aan 
dit project. Via de mail heeft Collectief Eemland het nieuws 
verspreid en diverse boeren hebben hun katten al gratis 
laten steriliseren of castreren. De actie is inclusief vaccineren, 
chippen, ontwormen en eventueel ontvlooien!

Katten kunnen nog steeds aangemeld worden. De stichting 
heeft zelfs een mobiele sterilisatie-auto - de katopia - die 
ingezet wordt als er veel katten aangeboden worden. Het 
komende jaar worden vangkooien gebruikt om verwilderde 
katten te vangen. Deze katten worden gesteriliseerd en 
gesocialiseerd om in andere gebieden een nieuw leven te 
beginnen als boerderij- of huiskat. Eventuele kittens worden 
ook gesocialiseerd en als huiskat geplaatst bij een gezin.

Door deze acties wordt het aantal wilde katten hopelijk sterk 
gereduceerd. Ook in Eemland zien we op de wildcamera’s dat 
er helaas behoorlijk wat katten in de polder lopen. Dit jaar 
konden we bijvoorbeeld een kat waarnemen die de eieren 
van een kievit uit het nest gooide, waarna het nest uiteraard 
verlaten werd door de vogel. Het is niet duidelijk welk aandeel 
de kat precies heeft in de predatie. Maar door deze sterilisatie 
en herplaatsing hopen we dat het probleem flink vermindert.

Wil je ook een ‘servicebeurt’ voor je katten? 
Mail of bel dan met: 
Stichting Zwerfkatten Nederland                                         
Monique de Kruijk (Coordinator Provincie Utrecht)
utrecht@stichtingzwerfkattennederland.nl
06-25050503

Wilhelm Bos

Netwerkavond
Op 10 oktober hield Collectief Eemland weer een 
netwerkavond om deelnemers, vrijwilligers uit het 
veld en het bestuur informeel in contact te brengen. 
Onze vrijwilligers zijn onder andere eierzoekers, 
monitoringsmensen, vossenrasterbouwers en 
dronevliegers. De avond vond plaats in de zaal van 
Concordia in Hoogland. De avond werd geopend 
door onze voorzitter Stef Huijgen. Hij heette iedereen 
welkom en legde uit wat de bedoeling was. Ook 
stond hij stil bij enkele gebeurtenissen die indruk 
hebben gemaakt in Eemland, zoals het overlijden 
van twee boeren en een zware hersenoperatie voor 
een derde boer.

Aansluitend liet Wilhelm Bos ons zien wat de 
afgelopen jaren aan weidevogelbeheer hebben 
opgeleverd. Tot slot vertelde Gerwout Netjes nog 
over de inzet van POP3-subsidies en wat onze 
plannen met die subsidies zijn voor de toekomst. Dit 
allemaal in nog geen half uur, want we hadden korte 
‘spreekbeurten’ beloofd.

Zo’n 140 deelnemers werden vervolgens verrast 
met een heerlijk koud en warm buffet. Samen eten, 
drinken en het lopen door de zaal zorgde voor een 
fijne sfeer. Er werden volop contacten gelegd en veel 
zaken besproken. Het bestuur kijkt terug op een zeer 
geslaagde avond en dankt iedereen voor zijn of haar 
inbreng en belangstelling.

Marcel Vedder
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POP3 project
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we met 
de tweede openstelling van de POP subsidie al 
een goed begin gemaakt hadden: de pompen en 
verbodsborden waren allemaal aangeschaft en 
de helft van de te verwijderen bomen gekapt. De 
andere helft van de bomen zijn in september en 
oktober gezaagd. We hebben daarmee in totaal ruim 
duizend bomen weggehaald en vele hectares extra 
weidevogelbiotoop gecreëerd. Met het inzaaien van 
de kruidenrijke percelen is in de herfst van 2021 en 
het voorjaar van 2022 een begin gemaakt. Afgelopen 
zomer waren de omstandigheden ideaal om de 
grondbewerking voor de kruidenrijke percelen te 
doen. Loonbedrijf Post, met ondersteuning van Van 
Dijk, ging flink aan het werk in de Eempolder. En in 
totaal werd ruim tachtig hectare ingezaaid. 

aangevraagd

gew
ijzigd

gerealiseerd

Kruidenrijk inzaaien 186 Ha -51 Ha 103 Ha

Plas-dras pompen 10 +10 20

Bomen erfbeplanting 537 +505 1042

Verbodsborden op 
hekken 400 0 400

Voor de tweede openstelling gold in eerste instantie 
dat we voor eind 2022 alles moesten realiseren. 
We hebben met RVO overlegd en zoals het er nu 
naar uitziet kunnen we een gedeelte van onze 
activiteiten doorschuiven naar 2023. Daarmee is 
het mogelijk om nog ruim dertig hectare kruidenrijk 
grasland in te zaaien. We hebben hiervoor inmiddels 
weer een aantal belangstellenden. Heb je zelf nog 
interesse om een kruidenrijk perceel opnieuw in te 
zaaien, neem dan contact met ons op.

Gerwout Netjes
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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), 
Wilhelm Bos (secretaris), René Stalenhoef (penningmeester) en de 
bestuursleden: 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

Een witte kwikstaart vond haar perfecte 
nestplek onder de motorkap van de 
mengvoerwagen bij Gijs van Laar.

scholekster 
aapt koekoek 

na...Koekoek!

Net op tijd weg...

Op 8 juni ging het bestuur op bezoek bij Gruttoland 
in Wommels. Eigenaar Murk Nijdam begon ooit met 
één plas-dras. Door het succes ervan bouwde hij het 
uit tot een waar vogel- én spottersparadijs. Via 
een verscholen gang kwamen we uit in kijkhutten 
midden in de plas-dras en stonden we met de 
neus nét boven de waterspiegel. Hierin en in de 
omliggende weilanden wemelde het van de kieviten, 
grutto’s, kluten, tureluurs, scholeksters enzovoort. 
Wij hebben onze ogen uitgekeken en zijn weer flink 
geïnspireerd. Een aanrader voor de liefhebber!

Pontje

G
ezenderde herm

el
ij

n

www.collectiefeemland.nl


