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Vogelkijkhut Eemland geopend

Dreigende luchtenwaren ons deel. Schapen en wind trotseerden de genodigden tijdens een

wandeling vanaf de theetuin Eemnes tot aan de boorden van het Eemmeer. Over eeuwenoude

dijkjes trokken we doorhet weidse polderlandschap, langs de parelketting van waaien die de

turbulente geschiedenis weerspiegelen van overstromen en droogmolen, verliezen en herwinnen

Poul Hulzink

Ook de inmiddels zeer zeldzaam geworden

kemphaan is weer aan het broeden. Vematting,

bemesting en stil laten liggen van landbouw-

kundige bewerkingen tijdens de broedtijd zijn
de cruciale factoren. Natuurmonumenten

verstaat hier dekunst van goed beheer in het

480 ha grote gebied. Zij biedt natuur en land-

schap volop nieuwe kansen. De wandelroute

over de dijkjes èn de vogelkijkhut bieden de

bezoekers een fantastisch panoramaen een

rijke natuur.

Udo Hassefras, beheerdervan Natuurmonu-

menten, roemt bij de opening van de vogel-

kijkhut, de aanpak van de plaatselijke
beheerder Jan Roodhart die met de lokale

boeren zoveel als mogelijk is samenwerkt bij
het beheer van het reservaat.

Rondom het reservaat doen ook veel boeren

aan weidevogelbescherming. En dat valt niet

altijd mee binnen hun intensieve agrarische

bedrijfsvoering. Dit is een formule waar het

totaal nadrukkelijk meer is dan de som van de

afzonderlijke delen. Het gaat in Nederlanderg

slecht met de weidevogels. De grootschalige
overheidssteun in Nederland aan boeren voor

weidevogelbeheer is, vrees ik, niet efficiënt en

effectief genoegom de weidevogels definitief

te behouden.Geef mij dus maar een paar

reservaten met beheerders zoals hier! En niet te

vergeten meewerkendeboeren eromheen. Ik

hoop danook dat Eemland zich nog verder zal

ontwikkelen en uiteindelijk hèt bolwerk in

Nederland van de weidevogels zal blijven.

De vogelkijkhut staat aan de waterkant van het

Eemmeer en biedt zicht op alle watervogels die

hier voorkomen. Neem vooral een verrekijker

mee, wantje kan ver kijken en de vogels zitten

niet altijd dichtbij. Prachtige wandplaten
vertellen alles over vogels. Nico de Haan en

Hans Dorrestein onthulden een wandpaneel

waarop is aangegeven dat samenwerking bij

instandhouding van dit belangrijke erfgoed
centraal staat.
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Tja, winnen en verliezen zullen we vandaag

zien, is ook nu weer actueel. Eemland, eens

een zeer vogelrijk en nat gebied waar de

boeren ploeterden en waar de weidevogels
floreerden. Dan de naoorlogse tijden van

landbouwvooruitgang, gekenmerkt door

verdroging en een scherpe daling van de

natuurwaardenmet de weidevogels voorop.

Maar in deze polder herwint Natuurmonumen-

ten het geïncasseerde verlies van de afgelopen
decennia. In het weidevogelreservaat worden

spectaculaire broedvogeldichtheden gehaald
voor diverse soorten weidevogels met de

koning van de weidevogels, de grutto, voorop.


