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tevredenheid stemmen. Vooral omdat er 
in deze relatief kleine oevergebiedjes ook 
nog broedgevallen zijn van de Fuut en de 
Kluut (10 broedterritoria op De Helling), 
een broedgeval van de Kleine Plevier 
(Wolkenberg) en een Gele Kwikstaart 
(wederom op De Helling). Verder een 
Blauwborst en een Snor, nestelend op de 
Wolkenberg.
De boswachter, die het beheer van Jan 
Roodhart hee  overgenomen, is Haije 
Valkema. Hij kent deze vogelrijke gebieden 
goed, weet wat er zich afspeelt en is zeker 
bereid om suggesties ter verbetering toe 
te passen. Met name over ‘Het Zwarte 
Noord’, aan de overkant van de Eem, 
met het pontje naar de overkant en dan 

rechtsaf, maakt de auteur zich zorgen. 
Als er bij het overvliegen van een Buizerd 
geen alarmerende broedvogels opvliegen, 
dan is hier duidelijk wat aan de hand. 
Onderzocht moet worden, onder andere 
met cameravallen, of hier regelmatig 
predatie plaatsvindt. Zo ja, door welke 
dieren of roofvogels. Zou de inrichting en 
de waterhuishouding mee kunnen helpen 
om meer schuilgelegenheid te creëren 
voor de broedvogels en hun jongen? Dit 
stukje buitendijks gebied was het hele 
voorjaar zompig nat. De pullen die hier 
uit het ei kropen waren een gemakkelijke 
prooi voor ‘afhalers’ van elders. Geen 
wonder dat de Grutto en de Kievit hier 
drastisch achteruit zijn gegaan.
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Met een ploeg van 42 vrijwilligers 
en minstens zoveel meewerkende 
boeren wordt duidelijk dat er een hele 
organisatie schuilgaat onder de term 
‘weidevogelbeheer’. Het is verheugend 
dat de samenwerking van vrijwilligers en 
boeren in zo’n goede harmonie gestalte 
krijgt in de Eempolders. 
Bij het Collectief Eemland, waar Gert 
Bieshaar en Ger-Jan van Loenen optreden 
als polderregisseur, is er sprake van een 
toenemende bereidheid van de boeren om 
mee te werken.  Het aantal vrijwilligers liep 
dit jaar weer op. Helaas werkte de koude, 
natte meimaand niet bepaald mee aan een 
goed broedsucces.
Hoe stop je de dalende trend? Vergeleken 
met 1990 is het broedsucces van de Grutto 
en de Scholekster met 70% gedaald; de 
Kievit zakte met 50% en de Tureluur met 
10%. Welke acties zijn al ondernomen om 
het tij te keren? De auteurs gaan uitgebreid 
in op deze vraag.
Gebleken is dat een combinatie van de 
genomen maatregelen, het zgn. ‘zwaar 

beheer’, helpt bij weidevogelbescherming. 
Daarbij hoort ook het plas-dras zetten van 
percelen. Van de 1883 hectare die door 
het Collectief Eemland beheerd wordt (3 
bij 6 km) valt de hel  onder zwaar beheer. 
Zo’n 750 ha bestaat uit grasland met 
legselbeheer. Blij  een klein deel over voor 
bouwland (243 ha, voornamelijk maïs). 
Provincie en Rijk stellen via het Collectief 
Eemland middelen beschikbaar voor de 
meewerkende boeren. Want het moet 
duidelijk zijn dat het geven van een plek 
aan de weidevogels moet passen binnen 
het verdienmodel van de boeren.
Is dan de conclusie dat dit weidevogel-
beheer (nog) niet werkt? Zeker niet! De 
auteurs van dit rapport wijten de daling 
in 2021 aan het koude, natte voorjaar. De 
predatie was maar 14%, terwijl die over 
de periode 2018 – 2020 gemiddeld 23% 
was. Ik heb bewondering voor de inzet 
van de vele vrijwilligers en hun goede 
samenwerking met de betrokken agrariërs. 
Het rapport is het lezen waard!
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Gert Bieshaar (links) & Ger-Jan van Loenen (rechts) tijdens presentatie van de film over het weidevogelwerk en de cijfers 2021.
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