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Tekst inspraak brief weidevogels eemland 

lk wil graag de brief toelichten die door het samenwerkingverband agrarisch en 
particulier natuurbeheer Utrecht aan uw college is gestuurd om aandacht te vragen 
voor de problematiek van de weidevogels in de maatpolder. 

Mijn naam is Rob Meijers en ik ben teamleider landschap en natuur van Landschap 
Erfgoed Utrecht. lk sta hier echter namens het samenwerkingsverband. De Utrechtse 
anv"s, LTO-N en Landschap erfgoed utrecht hebben anderhalf jaar geleden de 
handen ineen geslagen en zijn gaan samen werken om onze gezamenlijke doelen 
voor agrarisch en particulier natuurbeheer te realiseren. Bovendien heeft in dit 
specifieke geval Natuurmonumenten, die de weidevogelreservaten in Eemland 
beheerd, zich ook aangesloten bij ons initiatief. 

lk wil allereerst het unieke karakter van het weidevogelgebied de maatpolder 
benadrukken. In mijn ogen, en met mij vele anderen, is dit het meest waardevolle 
natuurgebied van Utrecht en een van de belangrijkste Nederlandse en Europese 
wiedvogelgebieden. 
In enkele decennia tijd is door een hele goede samenwerking tussen boeren en 
Natuurmomenten een gebied ontstaan, met de grootste dichtheid weidevogels 
(vooral grutto's) op agrarisch land van Nederland én waar de boeren ook nog een 
boterham met hun melkveebedrijf kunnen verdienen. 
Het gebied wordt dan ook terecht in de weidevogelvisie gebruikt als perspectief voor 
alle weidevogelgebieden in de provincie. 

In de brief wordt uitgelegd dat een jaarlijkse subsidie van 60.000 euro voor één jaar 
wordt stop gezet door de provincie. De afgelopen 2 jaar is deze subsidie wél 
uitgekeerd en ook in 2013 is erin voorzien. Aileen in 2012 zou geen subsidie worden 
uitgekeerd. 
Na het versturen van de brief is ondertussen 30.000 euro door de provincie 
toegezegd. Dit is te weinig. Het resterende bedrag moet echt op tafel komen. 
Weidevogels kun je niet een jaar niet of maar half beheren. Alle deskundigen zijn het 
daar over eens. 

Het is voor ons, als samenwerkingsverband, ongebruikelijk dat we op deze manier 
aan de bel trekken. Wij koesteren al jaren de goede communicate over en weer met 
de provincie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk 
Hier is echter echt iets mis gegaan en dat kunnen we niet laten gebeuren. De 
gedeputeerde heeft altijd gezegd dat hij zich op de meest waardevolle en kwetsbare 
gebieden zal nchten. Als dat zo is, dan staat de Maatpolder bovenaan zijn lijstje en is 
het niet te begrijpen dat er voor één jaar geen geld is. 

Het lukt mij niet om in woorden uit te leggen waarom de Maatpolder zo'n bijzonder 
natuurgebied is. Je moet het zien om te geloven. Daarom wil ik, namens de boeren in 
het gebied de leden van de commissie graag uitnodigen om te komen kijken. De 
komende tijd is de maatpolder op z'n mooist en als u de tijd er voor vrij kunt maken, 
beloven wij u een unieke natuurervaring.



1 Graag brief toelichten 

Mijn naam is rob meijers 
Namens het samenwerkingsverband 
In dit specifieke geval heeft natuurmonumenten 
Unieke karakter belangrijkste utrechtse natuurgebied 
Een van de meest waardevolle nlen eu weidevogelgebieden 

Enkele decennia door goede samenwerking 
Grootste dichtheid aan weidevogels in Nederland 
En waar boeren boterham kunnen verdienen 

In de brief wordt uitgelegd 60.000 
Afgelopen 2 jaar wel en vanaf 2013 ook weer 
Ondertussen is 30000 toegezegd 
Te weinig. Weidevogels kun je niet een jaartje niet of half 
beheren 
Deskundigen 
Wij vragen u daarom dringend om alsnog de resterende 30.000 
ter beschikking te stellen 

Als samenwerkingsverband ongebruikelijk 
Koesteren de goede communicatie zowel bestuurlijk als 
ambtelijk 
Nu is er echt iets misgegaan 
De gedeputeerde zegt altijd dat hij zich richt op de meest 
waardevolle en kwetsbare gebieden 
Maatpolder bovenaan z'n lijstje niet te begrijpen 

Het lukt mij niet om in woorden uit te leggen 
Graag namens de boeren
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