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De corona hee* ons in herfst en winter zwaar aangepakt. Excursies konden niet georganiseerd en 
bijeenkomsten moesten via mobiele telefoon of computer verlopen. Toch hebben wij verschillende 
ac?viteiten door laten gaan: op 16 november hebben wij gediscussieerd over biodiversiteit en 
weidevogelbeheer. Daarnaast hebben wij commentaar geleverd op het beleid van Eemnes. Vlak 
voor Kerst hebben Peter Uitendaal en Dirk van de Veen een wandeling gedaan op de plek waar 
misschien zonnepanelen in Baarn worden aangelegd. Laatste nieuws: de regio Amersfoort hee* 
het Groen Groeit Mee Pakt op 7 februari ondertekend.  

Groen Groeit Mee Pakt 

De opgave van dit Pakt is met groen meegroeien door de toename 
van bewoners (210.000 mensen erbij) en woningen (150.000 nieuwe 
huizen erbij). Het meegroeien houdt onder andere in: 600.000 
bomen, 1015 ha recrea?egebied en 2210 ha recrea?eve verbinding. 
Dat is een forse groei. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van 
Essen: “We hebben in onze provincie heel veel plannen voor 
woningbouw. Voor een fijne en gezonde toekomst zal het groen net 
zo hard mee moeten groeien. Met dit pact onderstrepen we het 
belang hiervan. In deze corona?jd hebben we gezien hoe belangrijk 
het is om vlakbij het huis te kunnen wandelen en recreëren. We 
hebben groen en blauw in de buurt nodig om gelukkig te 
zijn.” GroenGroeitMee programma


Biodiversiteit 

In november hebben ongeveer 20 belangstellende inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, 
Blaricum en Baarn meegedaan met een zoom-bijeenkomst van Eemland300. Thema: het vergroten 
van de biodiversiteit, en in het bijzonder het verzorgen en vermeerderen van de weidevogels in de 
Eempolders.  

Tussen Bunschoten en Eemnes nestelen en foerageren veel weidevogels. De gru\o is de ambassa-
deur voor het gebied Eemland. De weidevogels genieten van het water, van de dras-plas projecten 
van de boeren. de insecten die erop af komen en de wormen die in de grond bivakkeren, zijn pret-
?g voedsel voor de vogels. Dit goede nieuws hee* Gert-Jan Elbers aan leden en belangstellenden 
van Eemland300 dinsdagavond gebracht. Verder hee* Walter Jaal?nk verhaald hoe hij in het 
Kromme Rijn gebied het landschap mooier hee* gemaakt. Hij is landschapscoördinator voor de zes 
gemeenten (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, De Bilt, Houten en Utrechtse Heuvelrug) rond de 
Kromme Rijn. Om het landschap mooier te maken zijn drie ac?viteiten ondernomen: herstel van 
de landschapselementen door lokale producten te introduceren, herstel en aanleg van kleine land-
schapselementen, en uitvoering van Beeldeals (in samenwerking met Triodosbank) waar bloemen-
zaden, graskruiden, bermbeheer, voorlich?ng bloeiende windsingels en heggen aanleggen als ac?-
viteit zijn ondernomen. 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/veel-aanknopingspunten-voor-utrechtse-ambities-regeerakkoord


Bermbeleid Eemnes 

Het gaat niet goed met het ecologisch berm- en 
slootbeheer van de daarvoor aangewezen bermen in 
de Eemnesser polder. Hoewel de uitbundige groei van 
distels, zuring, brandnetels en Europese berenklauw 
langs de Vogelboulevard (Noord Ervenweg) door 
sommige burgers best leuk wordt gevonden, wekt het 
huidige bermbeheer bij boeren en de beheerder van 
Natuurmonumenten grote ergernis. De bermen in 
een agrarisch gebied en zeker in een belangrijk wei-
devogelgebied vragen echt een andere aanpak dan 
het ecologisch bedoelde bermbeheer dat nu door 
Eemnes wordt gevolgd. Zie verder onze hoge verwach?ngen medio vorig jaar. 

Het bermbeheer verloopt helaas niet goed. In de uitvoering moet veel beter samengewerkt wor-
den met de belanghebbenden en deskundige lokale par?jen. Het nu gevolgde bermbeheer gaat 
namelijk in tégen de adviezen van de gebruikers uit de polder, zorgt voor overlast, leidt nauwelijks 
tot verschraling en kan zelfs averechts werken voor de weidevogelpopula?e. De overlast kan op 
deze manier voor boeren en weidevogels vele jaren aanhouden. De uitvoering van het beheer 
wijkt in vrijwel alle opzichten af van wat was vastgelegd in het beleidsplan. De gemeenteraad van 
Eemnes zou deze maand een evalua?e van het beleid bekend maken. Zie ook onze website. 

Kerstwandeling 

Vlak voor Kerstmis hebben Peter Uitendaal en Dirk van de Veen 
een toelich?ng gegeven op de loca?e voor mogelijke zonnepane-
len in Baarn. Het filmpje is gemaakt door Ad Heessels, de klimaat 
burgemeester van Baarn en gepubliceerd door RTV Baarn. Hier 
kan je de wandeling in het geheel zien.

https://eemland300.nl/eemnes-gaat-bermen-mooier-maken/
https://eemland300.nl/bermbeheer-beneden-de-maat/
https://klimaatburgemeesterbaarn.nl/klimaat-vs-natuur/

