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                     Verslag van algemene ledenvergadering van de agrarische  

                                    natuurvereniging Ark & Eemlandschap 

 

Plaats; Rietboerderij Eemdijk 

Datum: maandag 20 november 

Aanwezig: 50 leden 
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Opening door de voorzitter 

Warmelt Swart opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder de 

spreker van de avond de heer René Faber specialist weidevogels van Vogelbescherming. De 

voorzitter geeft een schets van de ontwikkelingen rond het agrarische natuurbeheer. We krijgen 

te maken met kerngebieden en er moet een kwaliteitsimpuls komen. Wat dat betekend voor 

Eemland is nog niet geheel duidelijk maar het bestuur zit op het vinkentouw en volgt de ontwik-

kelingen nauwkeurig en probeer steeds weer onze weidevogelvisie naar voren te brengen. 

Eemland is één van de belangrijkste weidevogelgebieden met intensieve mekveehouderij en 

vogels en beheermaatregelen op huiskavels. Allen door een economische rendabele melkvee-

houderij is er ruimte voor weidevogels. 

Nu wij voor alle deelnemers de aanvang SNL verzorgen zullen we deelnemers die geen lid zijn 

van de vereniging verzoeken dit te worden. Het is van het grootste belang dat we laten zien dat 

erg een grote deelname is van melkveehouders in ons werkgebied. 

 

Mededelingen SNL door Rob Kole van het Gebiedscoördinatieteam. 

Rob geeft een toelichting op de cijfers van 2013. Er is 1669 ha beheer afgesloten. We behou-

den Grutto en tureluur. Kievit is iets teruggelopen.  

Plas/dras heeft zeker zijn in het kader van hervestiging en herstel van de populaties. We moe-

ten het opnemen tegen het standpunt van de provincie waarbij men ervan uit gaat dat daar 

waar geen vogels zitten ook geen beheer hoeft plaats te vinden. Wij hebben in potentie gebie-

den waar dit het geval is maar we willen toch doorgaan omdat het in potentie goede gebieden 

voor weidevogels zijn.  

Het conceptbeheerplan 2014 is klaar. Op basis van de inventarisaties zijn de vergoedingen per 

bedrijf aangepast. Ook waar er meer vogels zaten als gemiddeld in dat gebied zijn de vergoe-

dingen verhoogd.  

De registratie van nesten moet verbeteren. Het is van het grootste belang dat wij aantonen wat 

er in een gebied aanwezig is aan vogels. Alleen dan kunnen we de provincie overtuigen van 

onze visie. We gaan ook een proef doen om samen met de agrariër duidelijk afspraken te ma-

ken met vrijwilligers en jager om te komen tot een optimaal beheer. De SNL deelnemer blijft te 

allen tijde verantwoordelijk voor de resultaten. Samen moet het ook duidelijk zijn welke maatre-

gelen er genomen worden tijdens het seizoen. Het is belangrijk dat we de zwakke en witte plek-

ken in ons werkgebieden goed kennen en kijken hoe we dat kunnen versterken.  
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Grondgebruiksbank 

Het was de bedoeling dat we in 2013 7,3 km plas/dras zouden realiseren. Dat is op een aantal 

plaatsen niet gelukt door de praktische omstandigheden ter plaatse. Er is wel veel ervaring op-

gedaan en die gaan we in 2014 en 2015 inzetten om de resultaten te optimaliseren. Voor 2014 

is er 96 ha te vedelen en er hebben zich 32 gegadigden gemeld. Er komt een grondstrategie-

plan Utrecht Oost. We proberen dat er aan de grond ook een weidevogelcomponent gekoppeld 

wordt naast versterking landbouwstructuur maar dar zal nog niet meevallen. LTO wil dat de 

grond zonder bedingen wordt ingezet voor versterking van de landbouwstructuur. 

 

Praktijknetwerk Kruidenrijk Grasland  

Een aantal van onze leden hebben deelgenomen aan het project en hun kennis en ervaring zal 

ingezet worden bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland.  

 

Inleiding door de heer René Faber van Vogelbescherming  

In zijn inleiding naam René ons mee in de cyclus van de Grutto en Kievit. En vooral de overle-

ving van de kuikens kwam aan de orde. Een leerzame lezing waarbij leuke weetjes over weide-

vogels naar voren kwamen. 

 

Rondvraag en sluiting  

Er waren geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering en nodigt ieder-

een uit voor een informeel samenzijn.  

 

 


