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Soest, Baarn - Eemland krijgt een grondbank, zodat vanaf volgend jaar land geruild
kan worden om de vogelstand een impuls te geven. Een onderzoek met een proef dit jaar
van Universiteit Wageningen wijst uit dat zo'n grondbank haalbaar is en resultaten kan
opleveren.
De Eemlandse grondbank wordt de eerste van deze soort in Nederland. Het Eemland is
landelijk gezien een van de beste weidevogelgebieden, maar niet alle voor weidevogels als
grutto en tureluur geschikte percelen worden vogelvriendelijk beheerd, bijvoorbeeld door na
het broedseizoen te maaien. Dat komt omdat lang niet elke grondeigenaar of pachter daar zin
in heeft, ook al staan er vergoedingen van de provincie tegenover.
Dit jaar is er een eerste proef geweest om grond onderling te ruilen, zodat boeren die
wel vogelvriendelijk willen werken percelen krijgen waar ook echt vogels komen. Voor de
hand ligt dat niet, want eigenaren, zoals gemeenten, hebben er niet altijd belang bij, weet
Warmelt Swart, voorzitter van de agrarische natuurvereniging Ark en Eemlandschap. ,,Maar
we hebben afgelopen maanden gesprekken gevoerd met Amersfoort, Bunschoten en de
kerken in Eemnes, die ook veel grond hebben. Gemeenten zijn niet altijd meteen positief om
natuurbeheer toe te staan, maar na overleg bleek de bereidwilligheid toch groot.'' Er is
inmiddels zo'n drieduizend hectare weidevogelgebied in Eemland.
Swart verwacht dat dit areaal het komende jaar met vele tientallen hectares kan
worden uitgebreid. ,,We zien veel mogelijkheden. Ook met Soest en Baarn gaan we
overleggen.''
Aan het onderzoek werd deelgenomen door zo'n vijftig boeren. In elk geval is
gebleken dat de wet- en regelgeving zo'n grondbank niet tegenhoudt. Niet alleen bij
weidevogels, maar bijvoorbeeld ook bij klompenpaden, wandelroutes door weilanden, kan
grondruil handig zijn omdat ook daar niet elke boer meteen enthousiast voor is.

