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Verslag Algemene Ledenvergadering  

Agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap 

Datum: woensdag 16 april 2014 

Plaats: Rietboerderij Eemdijk 

Aanwezig: aantal leden?, Joachim van der Valk (Vogelbescherming) 

Afwezig met kennisgeving: F. Rigter – Goris, T. van Middelaar, Jop Mendelts, Gert-Jan Elbers, 

Udo Hassefras (Natuurmonumenten). 

Notulist: Annette den Hollander 

 

Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet de spreker van de avond welkom: dhr. R.W. Krol 

(gedeputeerde van de provincie Utrecht). Dhr. Bart Krol is formeel de opdrachtgever voor het 

agrarisch natuurbeheer in Eemland. 

 

Aanbod agrarisch natuurbeheer Eemland 

Peter Nagel ontmoette 6 jaar geleden Bart Krol, maar had niet door dat hij een bestuurder van 

de provincie was. Bart Krol opperde in die tijd het idee om het voorstel aan de provincie op 1 

A4-tje te zetten. 

Warmelt pakt een A4-tje waarop staat “Aanbod: 2000 ha effectief weidevogelbeheer” en over-

handigt dit aan Bart Krol. Maar wat zal de reactie hierop zijn van de provincie: een stapel papie-

ren met regelgeving. Moet het bestuur daarmee naar de boeren? 

Eemland wil de eindverantwoordelijkheid en afspraken met de provincie maken over de voor-

deur. Het aanbod is verder uitgewerkt in een brochure van 8 pagina’s, welke eveneens wordt 

overhandigt aan Krol. 

 

Agrarisch NatuurBeheer (ANB) moet inpasbaar en uitvoerbaar zijn in de huidige bedrijfsvoering 

van de boeren in Eemland. Doel is de weidevogelstand op niveau houden en waar mogelijk ver-

sterken.  

In 2013 was het voorjaar 3 weken later dan normaal. In 2014 is het voorjaar 3 weken eerder 

dan normaal. De regels van SNL zijn veel te star en gebaseerd op het gemiddelde, maar het 

gemiddelde bestaat in de praktijk niet. Het gebied doet het verzoek om de regels flexibel toe te 

passen met betrekking tot het beheer. 

 

Reactie van dhr. Bart Krol 

ANB in Nederland en in de provincie Utrecht is de laatste tijd lastig geweest. Meerdere partijen 

hebben gezegd dat je niet zoveel aan het agrarisch natuurbeheer hebt. Waar we nog meer last 

van hebben is het Rijk en het nieuwe natuurbeleid. Het was de boer de laatste niet altijd duide-

lijk of het Rijk of de Provincie het aanspreekpunt was. ANB is onderdeel geworden van het ge-

wone natuurbeheer. Krol stelt dat het goed is om agrarisch natuurbeheer en gewoon natuurbe-

heer te combineren met als aanspreekpunt de provincie. 
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In Nederland zijn afspraken gemaakt waaruit blijkt dat agrarisch natuurbeheer niet meer een 

overeenkomst is met de individuele boer. Er gaan afspraken worden gemaakt met collectieven. 

Sommige collectieven zijn groot, zoals Vallei & Horstee. Sommige collectieven zijn kleiner, zo-

als in Eemland. ANV A&E heeft aangegeven het prima zelf te kunnen. Mede omdat ANV A&E 

een enthousiaste vereniging is met goede resultaten, denkt Krol dat dit mogelijk is, maar hij 

stelt wel dat Eemland het nog waar moet gaan maken. Er moet een afspraak komen waarin 

staat wat er ongeveer moet gebeuren met vertrouwen aan de voorkant. Dit is best bijzonder in 

vergelijking met vroeger. 

Dit betekent ook dat als je buurman iets doet wat niet past in het ANB, je daar iets van mag 

zeggen. De essentie van een collectief is a ‘group of farmers’. Collectief Eemland is die groep. 

Krol stelt dat het collectief in Eemland ambitieus is en dat het nog best spannend gaat worden. 

 

Natuurbeheer is gedecentraliseerd (net zoals de zorg). De provincie moet meer doen met min-

der geld. Dit heeft direct effect op hoe de provincie omgaat met (agrarisch) natuurbeheer. 

 

Eemland heeft goede papieren en het beheer is succesvol. Dat is knap, want naast succesvol 

weidevogelbeheer, zijn er ook bedrijven met een hoge productie. Het aanbod van ANV A&E is 

een deelname van 75 agrarische bedrijven (waarvan 45 actieve melkveehouders) aan het wei-

devogelbeheer vanaf 2016. Dit zijn volgens Krol 75 goede en succesvolle ondernemers. Nu 

moeten er nog goede afspraken gemaakt worden over oppervlakten (hectares) en financiën (eu-

ro’s). Aan het eind van dit proces staat er een collectief, met een stevige uitgangspositie met 

veel betrokken agrariërs, maar het kan zijn dat de provincie niet alle centen bij elkaar kan 

sprokkelen. 

 

Vraag Peter Nagel:  

Minder bureaucratie, meer geld naar de boeren. 

Reactie Bart Krol:  

Er is al minder bureaucratie, omdat er al heel veel ambtenaren uit zijn gegaan. Er zijn echter 

ook minder middelen (geld) beschikbaar. 

 

Vraag Stef Huigen:  

Was er vorige week op het provinciehuis sprake van wantrouwen? 

Reactie Bart Krol:  

De natuur in het landelijk gebied kan niet zonder toekomstbestendige agrariërs. Dit heeft Krol 

ervaren in zijn functie als wethouder in Soest en als gedeputeerde van de Provincie. Krol vind 

afspraken maken aan de voordeur de essentie van het collectief. Hoeveel hectare, met welke 

resultaten, voor hoeveel geld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het collectief. Er wordt 

getoetst op het resultaat. Eemland gaat over het resultaat en moet er voor zorgen dat de resul-

taten goed zijn en kloppen. Er moet wederzijds vertrouwen zijn, waarbij je elkaar op zaken kan 

aanspreken. Na 6 jaar moet het beter gaan met de weidevogels in Eemland. 

Krol gelooft niet dat er wantrouwen is op het provinciehuis richting de boeren. Overheden heb-

ben wel soms de neiging om controles uit te voeren. Krol vindt het belangrijker om resultaten te 

zien, maar hij weet ook dat resultaten ieder jaar anders kunnen zijn door bijvoorbeeld weersom-
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standigheden. In grote lijn weten we ongeveer waar we naar toe moeten voor succesvol weide-

vogelbeheer.  

 

Vraag Peter Nagel 

Als we afspreken 15 mei te maaien, maar de omstandigheden zijn zo dat er 10 mei al gemaaid 

kan worden, kan dat dan? 

Reactie Bart Krol 

Dat moet kunnen en dat gebeurd ook al in de huidige situatie. We proberen al met een verstan-

dige manier met elkaar om te gaan, omdat we (provincie en collectief) hetzelfde doel hebben. 

Toelichting Warmelt 

Last minute beheer is gericht op later maaien. Kan last minute ook vroeger maaien zijn? Mede 

door de zachte winter en de stikstoflevering van de bodem, is de grasgroei dit jaar vroeg op 

gang gekomen. Als bijvoorbeeld het gras te hoog is, kan dit voor jonge weidevogels nadelig 

zijn. 

Reactie Bart Krol 

Krol is geïnteresseerd in het resultaat. Voor de overheid zou een maaidatum van een week later 

of een week vroeger niet zoveel uit mogen maken. Er kan een vrijheid ingebouwd worden. Een 

voorwaarde is dat het goed gaat met de boer en dat het goed gaat met de weidevogels. 

Reactie Warmelt 

Er moet aandacht zijn voor voedsel en veiligheid voor de weidevogel, de volwassen en de kui-

kens. Ook plas/dras is hier een belangrijk onderdeel in. Maar hoe zwaarder het beheer, hoe 

kostbaarder. Dit gaat een cruciaal punt worden waar afspraken over gemaakt moeten worden. 

Op dit moment wordt hiernaar een onderzoek naar gedaan (in de vorm van een ecologische 

toets) door Alterra. 

 

Vraag Pieter Kuijer 

We kunnen geld en energie steken in het weidevogelbeheer en enorm ons best doen, maar er 

zijn vossen. Er moet op provinciaal niveau iets veranderen aan de ganzen, kraaien en vossen. 

Anders kan het weidevogelbeheer nog wel eens lastig worden.  

Reactie Bart Krol 

In Utrecht doen we wat we kunnen binnen de landelijke regels. De provincie staat het jagen op 

de vos het gehele jaar toe. De meerderheid van de Provinciale Staten vind dat het mag, maar 

de Tweede Kamer denkt er anders over. 

De gans is in heel Nederland een groot probleem. In de Eemnesserpolders zitten enorm veel 

ganzen. Het G7 akkoord is uit elkaar geklapt, maar Krol wil gewoon doen wat er in het akkoord 

staat. Niet iedere partij moet voor zich zelf gaan bedenken wat er gedaan moet worden. We 

moeten gezamenlijk tot een oplossing komen. We zullen echter altijd een beetje een probleem 

houden, want er zullen altijd ganzen, vossen en kraaien zijn, maar het probleem kan wel wor-

den beperkt. 

Opmerking Warmelt 

We experimenteren met een vossenraster. 

Reactie Bart Krol 

Er moet een gebiedscoalitie komen. Je ontkomt niet aan een samenwerking met de WBE. De 

WBE moet je inzetten in de gebieden waar de meeste weidevogels zitten. 
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Notulen van de vorige algemene ledenvergadering 20 maart 2013 

De vergadering keurt de notulen van de vorige ALV goed, onder dankzegging aan de notulist. 

 

Bestuursaangelegenheden 

De heren Steven Nagel en Peter Nagel zijn herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met nog 

een termijn voor beide heren. De heren Wilhelm Bos (secretaris van de Marel) en Gert-Jan de 

Jong (melkveehouder in de Maatpolder) worden benoemd tot bestuurslid.  

 

Financiën 

Steven Nagel geeft een toelichting op de resultaten van 2013 en de begroting van 2014. 

Er is 20.500 euro uitgegeven aan plas/dras. Er is voor volgend jaar 20.000 euro beschikbaar 

voor plas/dras. Er zijn twee wildredders voor de helft vergoed. Ook worden er vossenkooien 

aangeschaft. Het eigen vermogen van de vereniging is 27.000 euro. Dit geld zal gebruikt wor-

den voor het ANB van 2016 en de periode daarna. 

 

Kascontrolecommissie 

De kascontrole is uitgevoerd door de leden Werner Melissen en Bert Majoor. Zij hebben geen 

ongeregeldheden gevonden. Lourens-Jan Schaap wordt als nieuw lid van de kascontrolecom-

missie benoemt. 

 

Korte toelichting op de voortgang van de projecten 

Grondgebruikersbank: de verkoop van de BBL-gronden wordt dit jaar voorbereid. Het is hier-

door zeer twijfelachtig of de gronden in 2015 nog beschikbaar zijn. 

We vragen de boeren die nu plas/dras hebben door te gaan met plas/dras (zonder BBL-grond). 

 

SNL aangelegenheden 

Rob Kole laat de kaart zien van het collectief be-

heerplan Eemland 2014. 

 

De provincie had ernstige twijfel over de dichthe-

den van de weidevogelnesten en heeft aangege-

ven dat er gesneden moet worden in het plan. 

Waar geen weidevogels zitten, kan in de toe-

komst geen vergoeding meer worden uitgekeerd. 

In plaats van een nieuwe ronde van snijden in het 

plan, zijn de tarieven voor legselbeheer verlaagd. 

Bij deelnemers die boven de norm zaten zijn de 

tarieven juist verhoogd. Zo is er een betere sa-

menhang tussen de vergoedingen en de dichthe-

den van beschermde nesten. 

In grote lijnen is het plan voor dit jaar (2014) het-

zelfde als vorig jaar (2013). Er zijn voornamelijk 

wat mais- of bouwlandpercelen verschoven of 
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omgewisseld met grasland. Zwaar beheer moet eigenlijk beter verdeelt worden over de polder. 

De weidevogeldichtheid komt namelijk niet altijd overeen met het zwaar beheer, maar in de 

praktijk is dit erg moeilijk te realiseren. 

 

Rob Kole vraagt aandacht voor 

de registratie van nesten op de 

stalkaarten. De informatie op de 

stalkaart moet overeenkomen met 

de perceelkaarten, omdat de 

dichtheden belangrijk zijn en 

voorgelegd moeten worden aan 

de Provincie. De gegevens moe-

ten kloppen. De nesten moeten 

worden genummerd en die num-

mers moeten ook bij de stippen 

op de perceelkaarten worden ge-

zet, zodat de locatie van de nes-

ten op de stalkaarten kan worden 

teruggevonden op de perceel-

kaarten. 

 

De ‘Less Favoured Areas’ (LFA) vergoeding (probleembeheer) blijft bestaan. Alleen op legsel-

beheer vervalt de vergoeding. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief.  

 

Het uitrijden van ruige mest moet gemeld worden aan de polderregisseurs. Er is alleen een ver-

goeding voor een perceel met zwaar beheer. De vergoeding kan maar 1 keer per jaar worden 

uitgekeerd. Voorheen kon het alleen maar als de vergoeding was aangevraagd. Vanaf nu kan 

ruige mest ook (eenmaal per jaar) vergoed worden als het niet is aangevraagd. 

Aanvraag gaat via de GDI. Hier moet het bedrijf zelf zorg voor dragen. 

 

Rondvraag en sluiting  van het huishoudelijk gedeelte 

Er is een vraag over de telling van Sovon. Er worden vogels geteld op 20 ha in 20 minuten. 

Constateert wordt dat er een verschil is tussen de monitoring van Sovon en De Marel.  

Antwoord Rob Kole: 

De telmethode is niet gelijk. De vrijwilligersgroepen registreren de beschermde nesten. Sovon 

kijkt vooral naar pullen, paren, aantal vogels. Met deze methode wordt het aantal broedparen 

geschat. 

De officiële methode van Sovon (de z.g. BMP-methode) beveelt 5 keer tellen aan. De telling is 

opgelegd door de provincie en is een nulmeting. Tellers van Sovon zijn gecertificeerd en we 

gaan er vanuit dat ze goed tellen. Ook wij hebben zorg over de resultaten van de methode om-

dat de provincie opdracht heeft gegeven om een beperkte uitvoering van de BMP-methode toe 

te passen. In de Maatpolder wordt drie maal geteld in de andere polders tweemaal en er zijn 

ook een paar polders die helemaal niet worden geteld. 

Nogmaals wordt de zorg uitgesproken over een juiste telmethode. 
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ANV A&E heeft de zorg hierover al uitgesproken naar de Provincie. 

 

Er komt een discussie over de begrenzing van het weidevogelgebied en de beschikbare finan-

ciën. De begrenzing van het natuurplan 2016 van de Provincie wordt gebaseerd op de Sovon-

telling. Er wordt benadrukt de registratie van de nesten op een integere en zorgvuldige manier 

te doen. De nieuwe afspraken worden namelijk gebaseerd op de resultaten. Als de boer zich 

niet houdt aan de regels, kunnen er geen vergoedingen worden uitgekeerd. 

 

Opgemerkt wordt dat een vroeg groeizame voorjaar is. Kan er op 1 juni al worden gemaaid? 

De maaidatum van SNL is niet flexibel. ANV A&E gaat opzoek naar passende oplossingen. 

 

Er zijn grutto’s aan het broeden, maar er zijn ook grutto’s die nog moeten beginnen. Dus er is 

een gigantische spreiding in het broedseizoen. Het gaat een lang seizoen worden. 

 

Voor het nieuwe beheer van 2016, wordt het gemiddelde genomen van de jaren 2013 en 2014. 

Hierin zitten alle uitzonderingen, waardoor het nieuwe beleid een goede fundering zal hebben. 

Het heeft geen nut om percelen in stand te houden waar geen weidevogels op af komen. 

 

ANV A&E heeft 3 vossenkooien aangeschaft. Als je belangstelling hebt voor een vossenkooi, 

meld het bij het bestuur. 

  

De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid. Tijd voor een hapje en drankje. 


