
 
ANV Ark & Eemlandschap, postbus 512, 3750 GM Bunschoten 

Start ANLB 2016 en opening  
plas-dras Eemland 
 
16 maart 2016 
Hoeve Buitenlust Eemdijk 
Aanvang 15:00 uur 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het Collectief ANV Ark & Eemlandschap heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het 
weidevogelbeheer in Eemland effectief uit te voeren.  De uitdaging zit in de juiste combinatie van 
intensieve melkveehouderij en extensief weidevogelbeheer.  
Vanaf 2013 hebben we samen met de boeren gezocht naar oplossingen.  
In 2013 is de beheervisie weidevogels gemaakt.  
In 2014 het aanbod effectief beheer door de boeren in Eemland gepresenteerd.  
In 2015 heeft de voorintekening ANLB 2016-2021plaatsgevonden 
In 2015 is de beschikking voor het beheer voor de komende zes jaar en een bijdrage voor de 
realisatie van de plas dras uitvoering ontvangen van de provincie Utrecht. 
In 2016 gaan we van start met ruim 1500 ha effectief weidevogelbeheer en 44 plas-dras locaties. 
 
Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
De provincie Utrecht is opdrachtgever voor het ANLB en daarom is de gedeputeerde drs. 
R.W. Krol gevraagd hierbij aanwezig te zijn en de plas-dras in werking te stellen. 
 
Het collectief heeft het volgende programma voor u:  

1. Inloop vanaf 15:00 uur in Hoeve Buitenlust te Eemdijk 
2. Start van het programma om 15:15 uur  
3. Toelichting door het bestuur van Ark & Eemlandschap op het weidevogelplan  
4. Vervolg met de volgende vragen: 

 Wat vindt u van de aanpak en uitwerking van het collectief voor weidevogels in 
Eemland? 

 Welke ambitie heeft u om samen met het collectief de aanpak te versterken? 
De volgende organisaties zijn onze partners bij het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. Zij 
krijgen maximaal 10 minuten om hun visie op de vragen naar voren te brengen. 

 Natuurmonumenten: Udo Hassefras, gebiedsmanager Utrecht 
 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken: Piet Spoorenberg, voorzitter. 
 Vogelbescherming Nederland: Fred Wouters, directeur. 
 Waterschap Vallei en Veluwe: nog niet bekend 
 LTO Noord: Annette van Velde waarnemend voorzitter LTO Noord 

Daarna zal de heer Krol een reactie geven als opdrachtgever. 
 

5. We openen de plas dras op deze locatie 
6. Om ca. 17:00 uur zijn we terug om met een hapje en een drankje gezellig te netwerken. 

 
Om de organisatie in goede banen te leiden willen we graag weten of u komt 
Via info@arkeneemlandschap.nl kunt u ons dit laten weten. 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie: arkeneemlandschap.nl  
 
Wij stellen uw komst zeer op prijs. 
Namens het collectief ANV Ark & Eemlandschap 
 
Warmelt Swart, 
Voorzitter 


