
Wensplan ondersteund door meer dan 10.000

vogelbeschermers

Actiecomite

”Redt de Weidevogels in Eemland”

dringt aan op herziening van streekplan

Relatienota

In de zogenaamde relatienota plus de bijbe-

horende stukken heeft de rijksoverheid geld

beschikbaar gesteld voor aankoop respectie-

velijk beheer van 1000 ha in Eemland. In het

bovengenoemde streekplan wordt echter

slechts 33 ha in Eemland als natuurgebied en

752 ha als 'agrarisch gebied met landschaps-

oecologische waarde’ beschouwd. Het comi-

té 'Redt de Weidevogels in Eemland’ dringter

bij Provinciale Staten van Utrecht op aan een

beleid te voeren dat gericht is op een veilig-
stelling van de weidevogelstand en de werk-

gelegenheid in het volledige 1000 ha grote,

met behulp van relatienotagelden te be-

heren gebied in Eemland. Hiertoe moet het

door de rijksoverheid beschikbaar gestelde

geld naar de mening van het comité besteed

worden voor het voeren van een integratiebe-

leid op kleine agrarische bedrijven.

Werkgelegenheid
Het voeren van een beleid zoals hierboven ge-

schetst, zal niet alleen leiden tot een consoli-

dering of zelfs verhoging van de weidevogel-
stand, maar ook tot het behoud van de werk-

gelegenheid voor het merendeel van de nu

nog in Eemland aanwezige 400 boeren. Wordt

het op grootschaligheid berustende land-

bouwbeleid uitgevoerd zoals dit in de op sta-

pel staande ruilverkaveling wordt aange-

hangen, dan leidt dit tot een halvering van de

boerenstand in Eemland.

Het actiecomité meent, dat het een taak van

de provinciale overheid is zowel de natuur-

waarden als de werkgelegenheid in Eemland

veilig te stellen via het verwerven van gron-

den en deze toe te bedelen aan natuurbe-

schermingsorganisaties en kleine agrarische

bedrijven.

EempolderZuid met een zogenaamde ’waai’, 12 juli 1980.

In de voorgaande afleveringen van ’Het Vogeljaar’ is de actie 'Redt de weidevogels in Eem-

land’ al enkele malen in het daglicht geplaatst. Het organiserende comité heeft nu een open

brief geschreven aan de leden van de Provinciale Staten van Utrecht. In deze brief worden de

standpunten van het comité uiteengezet en wordt aangedrongen op een herziening van het

streekplan Utrecht-Oost, dat in 1978 door Provinciale Staten van Utrecht is vastgesteld. Binnen

de grenzen van het streekplangebied bevindt zich onder andere Eemland, het weilandgebied

waar zowel de weidevogels als de kleinere boeren worden bedreigd door een op handen zijnde

ruilverkaveling.

Wat zijn nu de grieven van het comité ten aanzien van dit streekplan?

Foto: Jaap Taapken.



Boerderijen en infrastructuur

De waarde van de Eempoldersis vooral gele-

gen in het open karakter van het gebied. Een

belangrijke voorwaarde ook voor de aanwe-

zigheid van een hoge weidevogelstand. Het

streven moet, zo vindt het actiecomité, ge-

richt zijn op het handhaven van dit open ka-

rakter van het landschap. Daartoe dient de

rijksoverheid of eventueel de provincie niet al-

leen de bouw van nieuwe boerderijen te subsi-

diëren, maar ook het opknappen van bestaan-

de bedrijven. Het comité pleit tevens voor het

instellen van stiltegebieden in de Eempol-
ders, iets waar de weidevogelstandén de rus-

tige extensieve recreatie bij gebaatzijn.

Wensplan

De door het comité gewenste natuur- en be-

heersgebieden alsmede de beoogdeplaatsen

van eventueel nieuw te bouwen boerderijen
zijn aangegeven op het wensplan zoals dit

door het actiecomité is ontworpen. Dit wens-

plan, dat ook was afgedrukt in het aprilnum-

mer van ’Het Vogeljaar’, maakt deel uit van de

folder die door het comité wordt verspreid.

Het wensplan wordt gesteund door een sterk

groeiendaantal natuurbeschermers. Het aan-

tal op handtekeningenlijsten verzamelde ad-

hesiebetuigingen is inmiddels de tienduizend

gepasseerd. Het aantal opgestuurde ant-

woordkaarten, welke deel uitmaken van de

folder en waarop men eveneens zijn/haar

handtekening kan plaatsen, bedroeg begin
juli 1350. De reacties bereiken het comité uit

het gehele land, waaruit blijkt dat de achter-

uitgang van de weidevogelstand niet alleen

een regionaal probleem is. Het comité hoopt,
dat nog vele reacties en adhesiebetuigingen

zullen volgen. Folders en handtekeningenlijs-

ten zijn aan te vragen door een kaartje te

sturen naar het Comité 'Redt de Weidevogels
in Eemland’,postbus 159, 3730 AD De Bilt.

Financiële bijdragen

Diverse instanties, waaronder de Stichting

'Het Vogeljaar', alsmede vele particuliere vo-

gelbeschermers hebben hun instemming met

de actie kracht bij gezet via een financiële on-

dersteuning. Dit heeft geleid tot de vorming
van een fonds dat nu ongeveer f 35.000,- be-

vat.

Wakkere Dijk, EempolderNoord, 6 Juli 1980. Foto: Bert Bos.

Foto: Jaap Taapken.Eempolder Zuidof Eemnesserpolder, 12 Juli 1980.



Ook u kunt uw bezorgdheid over de gang van

zaken in Eemland kenbaar maken door het

plaatsen van uw handtekening op een ant-

woordkaart of handtekeningenlijst of door

het storten van een geldelijke bijdrage op gi-
ronummer 256070 tnv de Actie Redt de Wei-

devogels in Eemland te Nieuwegein. In de

volgende aflevering van 'Het Vogeljaar’ hoopt
het comité nadere mededelingen te kunnen

verstrekken over de besteding van de binnen-

gekomen gelden.

Comité 'Redt de Weidevogels in Eemland’, postbus 159,

3730AD De Bilt.030-765 552.

Eempolder Noord, met gezicht op Eemnes, 6 juli 1980. Foto: Bert Bos.

Eempolder Zuid, met gezicht op bomenrij langs Eem, 12Juli 1980. Foto: Jaap Taapken.


