
 Nieuwsbrief april 2022 

Wij hebben sinds twee jaar geleden weer een seizoen zonder veel last van corona. Dat betekent 
dat we nu excursies kunnen gaan organiseren. De eerste is al over twee weken. Wij blijven alert 
over het beleid van gemeenten. Dit keer is de gemeente Bunschoten aan de beurt. Met Instagram 
hebben wij nu 66 deelnemers. Met mooie foto’s kunnen wij nog veel meer lieAebbers 
interesseren. Wie levert een foto met tekst er bij? 

Eerste excursie van 2022 

Excursie bij de waaien van Eemnes  

De Vereniging Eemland300 organiseert op vrijdagavond 13 mei 2022 19.30-21.30 uur een excursie 
bij de ‘waaien’ van Eemnes. De dijkdoorbraakkolken langs de voormalige Zuiderzeedijk hebben van 
de provincie Utrecht de status van ‘aardkundig monument’ gekregen. Natuurmonumenten 
beheert hier een groot natuurreservaat, waar allerlei weidevogels broeden. De oevers van het 
Eemmeer zijn eveneens beroemd vanwege hun vogelrijkdom en daarom heeQ het randmeer de 
status van Natura2000-gebied. 

De excursie wordt begeleid door drie gidsen: natuurgids Nelleke Bary vertelt over de weidevogels, 
WetlandWacht Ria Esscher geeQ aan hoe zij zich inzet voor de vogels van Eemland en 
landschapsgids Kees de Heer geeQ een minicursus landschapslezen. 

Deelname is graWs. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee. Je kunt je voor deze excursie 
aanmelden via email (communicaWe@eemland300.nl). Je ontvangt dan een email over het 
startpunt van de excursie. 
  
Roofvogels in Bunschoten? 

De familie Se]els wil een Roofvogelpark inrichten aan de Groeneweg 24 in Bunschoten. Het college 
van BenW heeQ geen bezwaar over dat iniWaWef. In de raadsvergadering van 19 mei 2022 zal de 
gemeenteraad worden gevraagd in te stemmen met een “Verklaring van geen bezwaar” voor het verlenen 
van de omgevingsvergunning voor het realiseren van het genoemde roofvogelpark.  

Namens de indieners van diverse zienswijzen heeQ Philip Kroon van de SWchWng Natuur  en 
Milieuzorg Noord West Veluwe ingesproken (mede namens Vogelbescherming Nederland) in de 
Commissie Ruimte. Kroon heeQ duidelijk aangegeven waarom het ongewenst is dat dit 
roofvogelpark wordt gerealiseerd. Kroon heeQ alle leden van de Commissie Ruimte aangesproken 
om als een goed rentmeester om te gaan met de unieke polder Arkemheen (Natura 2000 gebied) 
en de Eempolders.  

De vereniging Eemland300 heeQ eveneens een zienswijze ingediend tegen de oprichWng van dit 
roofvogelpark. Als Eemland300 zijn wij van mening dat de realisaWe van een roofvogelpark niet 
past in een gebied direct grenzend aan de Arkemheenpolder. Deze polder is een Natura 2000 

mailto:communicatie@eemland300.nl


gebied en een zeer belangrijk broedgebied voor weidevogels. Het poldergebied rondom 
Bunschoten is uniek en moet beschermd worden tegen dit soort iniWaWeven. 

Verder speelt mee dat het houden van (roof)vogels in kleine kooien niet meer van deze Wjd is. 
Ondanks alle juridische haken en ogen rond dit project is het anno 2022 niet gepast om dit soort 
acWviteiten als gemeente toe te staan. 

De vereniging Eemland300 wil dat in de vergadering van 19 mei de gemeenteraad niet akkoord 
gaat met de verklaring van geen bezwaar. Daarvoor zijn er te veel bezwaren. 

Foto’s van leden gevraagd 

Schoorvoetend zijn we begonnen met foto’s en berichtjes op Instagram. Wij willen meer foto’s. 
Daarom vragen wij foto's van onze leden waar zij aspecten van Eemland uitdrukken. Mail naar: 
communicaWe@eemland300.nl. 


