VAN DEN HOORN NAAR HOESELT NETJES

Den Hoorn
Eemdijk

Wat doen veehouders aan agrarisch natuurbeheer?
Via Facebook houdt het Collectief Eemland burgers
op de hoogte. Op bezoek in: Eemdijk.
TEKST INGE VAN DRIE

Hoeselt
In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

Met een telelens

weidevogels spotten

De vondst van het eerste kievitsei, een luchtfoto van een van de
plasdraspercelen, een artikel in het AD over de weidevogeldrone.
Via Facebook houdt het Collectief Eemland burgers op de hoogte
van wat er speelt op het gebied van agrarisch natuurbeheer. ‘Veel
mensen hebben daar geen idee van’, zegt Gerwout Netjes, veehouder in Eemdijk en bestuurslid van het collectief. ‘In de maatschappij
bestaat soms het beeld dat veehouders “betongras” kweken en dat
we niks doen aan biodiversiteit. Dit is een mooie manier om de
sector in een goed daglicht te stellen.’
Samen beheren de veehouders in Eemland – het gebied tussen
Bunschoten, Baarn en Eemnes – zo’n 1600 hectare grasland. In het
voorjaar barst het er van de kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. Alleen al bij Netjes, die 165 koeien melkt en zelf zo’n 80 hectare gras in het gebied heeft, nestelden er afgelopen jaar 40 tot 45
vogelparen. In tegenstelling tot andere gebieden in Nederland loopt

de weidevogelstand hier niet of nauwelijks terug, geeft Netjes aan.
‘Misschien omdat veel veehouders in het gebied meedoen aan het
weidevogelbeheer. Er zijn hier bijvoorbeeld best veel veehouders
met plasdraspercelen en kruidenrijk grasland. We merken dat de
vogels daar graag op afkomen.’
Facebook is een van de manieren die het Collectief Eemland gebruikt om te laten zien wat er gebeurt. Maar de natuurvereniging
brengt ook persberichten uit, zoekt zelf de media op en er zijn plannen om bordjes te plaatsen langs fietspaden. En die pr werkt, stelt
Netjes vast. ‘Als burgers horen wat we allemaal doen, zijn ze vol lof.’
Als Netjes in het voorjaar op het land bezig is, geniet hij van de
vogels die om de trekker vliegen. ‘Dat is voor mij echt een teken dat
het voorjaar weer begint.’ Ook veel fietsers komen af op de buitelende kieviten en de roepende tureluurs. ‘Soms zie ik ze zelfs met
een telelens vanaf de dijk de vogels spotten.’
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