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Deze maand hee* weer veel nieuws opgeleverd. Zo hee* Kees Eek orchideeën in zijn weide 
gevonden. Verder hebben de ministers Van der Wal en Harbers hun plannen gelanceerd om meer 
water in Nederland vast te houden, aanzienlijk minder sDkstof en een beter klimaat realiseren. 
Astrid Kant hee* ons ook ingewijd over de GruHo. En de GruHo is ook  binnenkort nog te zien in 
een film uit bein juli uitkomt. TensloHe bekijken wij of we met de provincie en gemeenten meer 
lokaal eigen producten kunnen produceren en verkopen aan Eemlanders. 

Succes voor Kees Eek 

Nog deze maand hee* Kees Eek de brede orchis 
(officieel: Dactylorhiza majalis) gesignaleerd, 
terwijl hij aan het maaien was. Wereldwijd zijn er 
ruim 20.000 soorten, in Nederland en Belgie 
ongeveer 40 soorten en 18 geslachten. Dankzij 
voorzichDg maaien en veel plasdras projecten 
van CollecDef Eemland is de grond veel gunsDger 
voor deze orchideeën. Een aanwinst in 
biodiversiteit. 

De Gru/o: lezing en film 

Astrid Kant hee* 22 juni ons voorgelicht over het wel en wee van de gruHo. Haar conclusie is zeker 
dat het wee de meerderheid hee* boven het wel. Toch 
zijn er lichtpunten, waarvan er een is in Eemland dankzij 
het CollecDef Eemland. Astrid Kant, weidevogel-
beschermster in hart en nieren, hee* de aanwezigen 
meegenomen in de wereld van de weidevogels. Al vele 
jaren fotografeert zij vanuit een schuilhut het geheime 
leven van de weidevogels in het voorjaar. De vele unieke 
foto’s vertellen eigenlijk al het verhaal.  

Vanuit de vergadering werden de inspanningen van het Collectief Eemland in de Eempolders voor 
het weidevogel beheer toegelicht door Kees Eek uit Eemnes. Kees maakte duidelijk dat het in de 
Eempolder goed gaat met de weidevogels. Door het plas-dras systeem in combinatie met actief 
agrarisch beheer en vossenrasters slaagt men erin het aantal succesvolle broedpogingen te 
vergroten. 

Film Grutto

Op 7 juli 2022 gaat de film Grutto in première. De film zal in meerdere bioscopen in het land te 
zien zijn. Ruben Smit, de maker van de film, raakt volgens hem de grotere thema's zoals 
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klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.  Daarom gaat Ruben Smit op 29 juni al naar 
het Binnenhof waar hij de première van de film zal vertonen aan Kamerleden. Ruben: "Ik ben zelf 
helemaal geen politicus, maar besef dat het verhaal van de grutto het bewustzijn helpt te vergroten 
en de problemen actief op de agenda kan zetten. Dat is een rol die ik graag op me neem."

Kaarten première Gru2o! 

Meer dan s;kstof 

Kranten en andere media hebben het sDkstof en de ondergang van de boerderijen uitgebreid 
aangekondigd. Maar als je de stukken en de presentaDes van de ministers leest of hoort, krijg je 
een ander beeld.  

Op een conferenDe van Natuurmonumenten in Amersfoort hee* Mark Harbers, Minister van 
infrastructuur en waterstaat, een open en duidelijk verhaal 
geleverd waarin hij voor 2027 de afgesproken EU-normen 
voor water moet geerealiserd hebben. Deze EU normen zijn 
door Nederland in 2000 ondertekend en vervolgens niet 
nagekomen. Hij vertelde ook dat Nederland kampioen is in 
uitstel van maatregelen vergeleken met alle landen in Europa. 
De komende jaren zal Harbers dit soort acDes moeten tegen 
gaan. Bovendien hee* hij het plan NaDonaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG) medeondertekend. Voor hem gaat 
het niet alleen over water, zoals het voor ChrisDanne van der 
Wal (Minister voor Natuur en SDkstof) niet alleen gaat om 
sDkstof. Het gaat hem en haar over het NPLG. Dat is een 
breder maar ook moeilijker opgave. Het gaat over “Een vitaal 
landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust 
watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspecDef 
voor de landbouw.” En dat willen de ministers doen met alle 
parDjen: naast het Rijk en de 12 provincies waterschappen, 

gemeenten en de maatschappelijke partners. Dat betekent werk aan de winkel voor veel 
belangenorganisaDes in alle gebieden. 

In een boekje van Natuurmonumenten Nederland Waterland zijn nog verbeteringen gesuggereerd 
voor de waterkwaliteit: oevers minder verharden, meer kronkelende waterstromen, minder 
bemesten, minder gewasbeschermingsmiddelen en voorkomen lozing industriele stoffen.  

Nederland waterland – De stand van ons water, Réne Didde, Natuurmonumenten, 2022 

https://www.pathe.nl/film/26138/grutto-de-reis-van-onze-nationale-vogel?bioscoop=ede#agenda
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Korte Kringloop 

Het wordt nu serieus werken om het landschap natuur, water en klimaat aan te pakken en te 
verbeteren. De minister van Landbouw wil samen met de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat deze drie opgaven geintegreerd in het NaDonaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
aanpakken. Onder aanvoering van het Ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
wordt samengewerkt aan een regieorganisaDe voor de uitvoering van het plan. Deze organisaDe 
hee* als missie Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen om te komen tot een 
succesvolle en slagvaardige uitvoering van de verbetering van het landelijke gebied volgens de in 
het NPLG opgenomen doelen. Op een heleboel plaatsen schrijven de ministers dat in de 
gebiedsaanpak andere oplossingen kunnen worden gegeven zolang het doel niet verandert. Het 
gaat de ministers om het geheel. Dat is een breder maar ook moeilijker opgave. En dat willen de 
ministers doen met alle parDjen: naast het Rijk en de 12 provincies waterschappen, gemeenten en 
de maatschappelijke belanghebbenden.  

Eemland is een gebied

Het bovenstaande betekent werk voor veel belangenorganisaDes in alle gebieden in Nederland. 
Eemland is zo’n gebied: ongeveer 90 boeren (CollecDef Eemland), veel geinteresseerde burgers 
individueel en in belangenorganisaDes (Natuurmonumenten, Eemland300, Vogelvereniging), 
gemeenten en het waterschap. Verder is er veel geld beschikbaar om aan de slag te gaan.  

Tot nu toe zijn de boeren van CollecDef Eemland 
succesvol: het werken aan de plasdrasplekken om de 
weidevogels in grote getale te lokken om te gaan 
broeden. Een groot aantal boeren is boos over de 
kaart met strenge doelen.  Als zij het plan hadden 
gelezen, konden zij zien dat de provincies kunnen 
afwijken van de uitvoering van de doelen.   

Als boeren in hun gebied een betere oplossing 
weten, dan kan dat. Het onderzoek dat daarvoor 
nodig is, moet wel onahankelijk zijn zoals dat van 
het RIVM.  Volgens de NRC is veel onderzoek over 
sDkstof gedaan door grote industrieën zoals De Heus, Agrifirm en ForFarmers (hHps://www.nrc.nl/
nieuws/2022/06/22/veevoeders-lobbyen-tegen-het-sDkstoleleid-en-steunen-de-boeren-
a4134225). Deze bedrijven hebben ook de protesten gefinancierd: dat is geen onahankelijkheid. 
Dat zullen de parDjen voor de gebiedsaanpak niet accepteren.  

Droom van Eemland300

Als vereniging Eemland300 zouden wij willen dat minstens 30 boeren kleinschalig gaan boeren: dat 
wil zeggen producten in Eemland produceren en rechtstreeks aan de inwoners van Eemland en 
omstreken leveren. Veel bedrijven aan de rand van Eemland (Hoogland West en de rand van Soest) 
doen dit al. Ook gebeurt dat ten oosten van Amersfoort en richDng Barneveld. Met de provincie, 
alle betrokken mensen en organisaDes kunnen we in de komende jaren deze omwenteling 
realiseren.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/22/veevoeders-lobbyen-tegen-het-stikstofbeleid-en-steunen-de-boeren-a4134225
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/22/veevoeders-lobbyen-tegen-het-stikstofbeleid-en-steunen-de-boeren-a4134225
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/22/veevoeders-lobbyen-tegen-het-stikstofbeleid-en-steunen-de-boeren-a4134225
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Foto’s van leden gevraagd 

We zijn de afgelopen maanden begonnen met foto’s en berichtjes op Instagram en TwiHer. Wij 
hebben van Instagram nu 55 volgers en 11 volgers van TwiHer. Met TwiHer berichten veel 
gebruikers tekst. Als je TwiHer geinstalleerd hebt op je iPhone of iPad, dan kan je zoeken met „Wie 
te volgen”: dan vul je in „Vereniging Eemland300” en dan ontvang je alle berichten over onze 
vereniging.  

Foto’s van onze leden en belangstellenden zijn welkom om ze op Twitter en Instagram te 
publiceren en te vertellen hoe mooi de Eemlandpolders zijn. Mail je foto en/of tekst naar: 
communicatie@eemland300.nl.


