
Het bestuur van de Vereniging Ark&Eemlandschap
heeft als eerste speerpunt van beleid gekozen voor het
Agrarisch Natuurbeheer. Er zijn al veel boeren die aan
vrijwillig weidevogelbeheer doen en uit de enquête van
de studenten van de Christelijke Agrarische
Hogeschool in Dronten (zie samenvatting elders in
deze nieuwsbrief RED.) blijkt een grote belangstelling
van leden en niet-leden voor weidevogel- en
slootkantenbeheer. Voorwaarde is wel dat hier een
vergoeding tegenover staat.

Het bestuur heeft zich als taak gesteld er voor te zorgen
dat de boeren in ons gebied in aanmerking komen voor
vergoedingen voor Agrarisch Natuurbeheer. Er moet
nog wel wat water door Eemland stromen voor het
zover is, maar de signalen wijzen er sterk op dat we in
het jaar 2000 met een eerste start kunnen beginnen.
Als het sein eenmaal op groen staat moet er in een paar
weken tijd ontzettend veel op de rails gezet worden. De
werkgroep natuur en landschap is alvast met de
voorbereidingen begonnen. Zij zijn met het bestuur
onder andere op praktijkbezoek geweest bij de
Utrechtse Venen, een agrarische natuurvereniging die
al langer ervaring heeft op dit gebied.

De voorzitter van de Utrechtse Venen, en zelf ook
veehouder, Bert de Groot zal tijdens de
ledenvergadering 25 november a.s. vertellen over zijn
ervaringen in eigen bedrijf en de vereniging. Wie
geïnteresseerd is om op korte of langere termijn
Agrarisch Natuurbeheer op te pakken in zijn bedrijf
kan deze vergadering niet missen

Nog even een felicitatie

Voor vele gebieden is de Agrarische Natuurvereniging
De Hanecker een voorbeeld geweest hoe boeren in een
gebied zelf weer initiatief kunnen nemen. Ook onze
vereniging heeft een start gemaakt toen iemand van De
Hanecker hun verhaal kwamen vertellen. Nu kreeg ik
een uitnodiging voor het eerste lustrum van de
vereniging op 10 december 1999. Ze doen dat met een
Manifestatie De Hanecker 2004. Daarvoor hebben ze
een stuk geschreven (een manifest) en daarop reageren
diverse prominente figuren. Een goed voorbeeld om de
landbouw weer midden in de maatschappij te zetten;
niet alleen maar terug te kijken, maar de blik
voorwaarts. Vanaf deze plek wil ik hen van harte
feliciteren met hun eerste vijfjaar en veel visie en vaart
toe wensen voor de volgende vijfi
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Nieuws van de werkgroep

Werkgroep Presentatie Werkgroep educatie

De presentatie van de vereniging is een zaak die
langzaam opgebouwd moet worden. Als je teveel
presenteert, en er is nog te weinig, dan kloppen beeld
en werkelijkheid niet. Buitenstaanders hebben dat
gauw door. Daarom moet de geleidelijke opbouw van
de vereniging en de geleidelijke presentatie van de
vereniging naar buiten samen opgaan. We hebben een
mooie folder, de nieuwsbrief van de Vereniging krijgt
ook steeds meer uitstraling, de intemetsite van
Ark&Eemlandschap (www.eemlandhoeve.nl klik
regiokantoor Ark&Eemlandschap in plattegrond aan)
wordt verder uitgewerkt en daarnaast zijn we bezig
kontakten op te bouwen met de regionale pers en
andere media (Lokale omroepen, vakpers, specifieke
bladen b.v. bladen van historische verenigingen).
Omdat de vereniging als eerste speerpunt voor haar
beleid liet natuur en landschapsbelieer gekozen heeft,
krijgen ook de geënquêteerde boeren door de studenten
van de CAH dit nummer van de nieuwsbrief.
Daarnaast willen we een adressenbestand aanleggen
van sponsoren en sympathisanten die we regelmatig op
de hoogte houden van de ontwikkelingen en
activiteiten van de vereniging.
PR werkt het beste als er regelmatig activiteiten vanuit
de vereniging plaats vinden. En de beste PR is de
mondelinge reclame. Daarom kan ieder lid of
sympathisant aan PR doen!

Jan Huijgen

Werkgroep Recreatie

Uit de enquête van de studenten van de CAH is naar
voren gekomen dat er voldoende animo bij de agrariërs
in de regio is om iets aan recreatie te doen. Het gebied
wordt door de recreanten gewaardeerd door de
combinatie rust en stilte, dieren en goede routes.
De studenten komen met een aantal voorbeelden waar
de vereniging zich op kan richten. Een wandelroute
langs de Eem, een fietsroute door de polder en een
georganiseerde fietsdag langs bedrijven.
Als werkgroep hebben we onlangs de draad opgepakt.
We oriënteren ons nu op een aansprekend thema.
Gedacht wordt aan de cultuurhistorische identiteit van
het gebied. Hierover is veel te zeggen en bovendien
komt hiervoor veel geld beschikbaar.

Uit de enquête bleek dat 40 agrariërs hun bedrijf in
contact willen brengen met basisschoolkinderen. Er
zijn in ons werkgebied ruim 100 basisscholen.
Studenten van de Pabo zullen lespakketten
ontwikkelen voor bedrijven in onze
gebieden Arkemheen en Eemland. Dit is gepland in
januari en februari 2000 De belangstellende agrariërs
worden hierin betrokken. Hierna zullen een aantal

basisscholen worden benaderd, zodat we in de herfst
van 2000 kunnen
komen tot een informatieve, educatieve en plezierige
uitwisseling van kennis en ervaring tussen agrariërs,
leerkrachten en leerlingen. De LTO heeft in het kader
van de week van het platteland een grootschalig
onderwijsproject voor basisscholen georganiseerd. In
ons werkgebied hebben 20 basisscholen zich
opgegeven. Van de ervaringen die deze 20 scholen en
bedrijven dit jaar opdoen, zullen we zeker gebruik
maken.

Anja Boersma Toon van ‘t Klooster



Programma beheer

Het ziet er naar uit dat dit bjnneflkOtt ook mogelijk is
voor boeren in de Eemlafl& en ArkemheeflP0l1 Op
dit moment wordt er nog van verschillende kanten hard
aan gewerkt om dit mogelijk te maken:

LNV en Bureau LASER zijn druk bezig om de
regeling per 1 januari a.s. open te stellen. Op dit
moment beoordeelt de Europese Commissie of de
regeling in 0reenstemmhg is met Europese
richtlijnen.

- De Provincie Utrecht heeft een versnelde procedure
in gang gezet om de EemlandP0lde aan te wijzen
als regio waar subsidie voor agrarisch natuurbeheer
kan worden aangevraagd.

- De werkgroep Natuur en Landschap van de
Vereniging Ark- en EemlandschaP is hard aan het
werk om het aanvragen van subsidie voor te
bereiden.

Voor de werkgroep is het lastig werken omdat zowel
de tekst van de regeling, als de aanwijzing van het
m1andgebied door de provincie nog niet helemaal
definitief zijn. Desondanks willen we de boot niet
missen. We willen klaar staan om subsidie aan te
kunnen vragen wanneer de regeling van start gaat. We
verwachten op de aanstaande denvergadefiflg goed te
kunnen uitleggen wat er in onze regio mogelijk wordt.
In elk geval verwachten we dat u kunt inschrijven voor
ultaatbeloning voor weidevogels (een vergoeding
per nest) en VOOf slootrandenbehee (een vergoeding
als een bepaald aantal plantensOotten in en langs de
sloot staat). Met deze pakketten kunnen inspanningen
worden vergoed om de unieke naurwaarder van ons
gebied bij een gewone agrarische bedrijfsvoering de
ruimte te geven. Ben Schoon

vergoeding VOOr agrarisch natuurbeheer.

Ruimte voor namur op een agrarisch bedrijf zal door de overheid worden gesubsidieerd. Dat is de bedoeling van de
Regeling agrarisch namurbeheef Eindelijk erkenning voor de belangrijke rol die de boer speelt in het beheer van het

c Nederlandse landschaP!
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Met polderogen bekeken — resultaten enquête
Er is een grote bereidheid om als agrariërs te werken aan plaftelandsvernieuwing in de polders Arkemheem en

Eemland. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek van zes studenten van de Agrarische Hogeschool in. De

studenten hebben zich gericht op agrarisch natuurbeheer, recreatie en onderwijs. De studenten geven aan dat er nog

veel gedaan moet worden om de bereidwilligheid in daden om te zetten. Bijna de helft van de agrariërs hebben hun

mening kenbaar gemaakt in het onderzoek. Naast agrariërs hebben de studenten op de beestenboeldag burgers om hun

mening gevraagd over plattelandsvemieuwing.

1 . Ik ben geinteresseerd in Agrarisch natuur beheer
2. Ik ben bereid door middel van markeren en plaatsen van nestbeschermers de

weidevolgels in mijn weide te beschermen
3. Ik ben bereid door middel van voorjaarswerkzaamheden voor het

broedseizoen de weidevogels in mijn weide te beschermen

4. Ik ben bereid om een halve meter langs de sloot niet te bemesten om mijn
slootkanten te beheren

5. Jk ben bereid om een halve meter langs de sloot niet te maaien om mijn
slootkanten te beheren

6. Ik ben geïnteresseerd in excursies bij een ander bedrijf
7. Vergoedingen zijn noodzakelijk voor Agrarisch natuurbeheer

8. Ik ben geïnteresseerd om mijn bedrijf in kontakt te brengen met
basisschoolkinderen

9. Ik heb interesse om medewerking te verlenen met betrekking tot
plattelandsroutes

10. Bedrjfsbezoek zou mijn bijdrage kunnen zijn aan een plattelandsroute

1 1 De werkzaamheden van de vereniging kunnen van nut zijn voor de polder

________________

Arkemheem en Eemland
12. De werkzaamheden van de vereniging kunnen van nut zijn voor mijn bedrijf

13. Ik ben actiefop het aandachtsvlak Boerderjbezoek i.v.m. plattelandsroutes
en excursies

14. Ik ben actiefop het aandachtsvlak Basisschoolkinderen in contact brengen
met het leven op de boerderij

boeren geïnteresseerd in excursies over agrarisch

natuurbeheer.

Recreatie en educatie

Vele agrariërs vinden dat de polders Arkemheem en
Eemland ruime recreatie mogelijkheden bieden. Dit
bijvoorbeeld in de vorm van een fiets- en wandelroute
langs de Eem. Het merendeel van de leden vindt het
leuk om het eigen bedrijf open te stellen voor burgers
en basisschoolkinderen. Hier staat tegenover dat
slechts eenderde van de niet leden een bijdrage aan
plattelandsroutes wil leveren. Op dit moment zijn
weinig agrariërs actief op het gebied van recreatie.

Beestenboeldag

Uit een onderzoek op de beestenboeldag komt naar
voren dat de burgers rust, landschap, aanwezigheid van
dieren en goede fietsmogeljkheden het meest
waarderen in de polders. Zij vinden ook dat de polders
behouden moeten blijven zoals het nu is. Wel mogen
hier en daar wat bankjes geplaatst worden en meer
fiets- en wandelroutes komen

Wat levert het op

Een vaak voorkomende uitspraak van de agrariërs is
“wat levert het mij op”. De vereniging kan nuttig werk

doen als ze het voor elkaar krijgen dat de agrariërs ook

financieel beloond worden voor de nieuwe activiteiten.

De meeste agrariërs willen wel aan activiteiten
meedoen maarje moet ze niet overvragen.

Duurzame landbouw

De streek moet, volgens de agrariërs, behouden
blijven voor duurzame landbouw. Driekwart van de
agrariërs wil daar ook aan meewerken. De vereniging

kan middels informatie ook de niet leden hierin

ondersteunen.
De samenwerking tussen burgers en agrariërs vinden
de agrariërs niet vanzelfsprekend. Daar kan de
vereniging nog stevig aan werken merken de studenten

op.
De leden van de vereniging zijn al bereid om zaken te
doen als slootkantenbeheer, streekeigen erfbeplanting

en plaatsing nestkasten. Niet leden staan hier
aarzelender tegenover. Wel is eenderde van deze
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Even voorstellen
Mij is gevraagd om, als burger bestuurslid, weer te geven hoe de burger aankijkt tegen de landschap-initiatieven van de
boeren. Ik wil dit graag doen, alhoewel ik niet pretendeer, dat mijn gedachten daarover representatief zijn voor alle
andere burgers in Nederland.

Tot mijn 60 ste jaar heb ik in Den Haag gewoond. Ik
ben dus een echt stadsmens. Zowel mijn vrouw als ik
hebben ons altijd wel aangetrokken gevoeld tot het
“platte land”. Als kleine jongen van 6 jaar heb ik
enkele weken gelogeerd bij een kleiboer in Nieuw
Beyerland. Daar heb ik ook moeten helpen bij het
rooien van aardappelen. Dat gebeurde toen nog op de
knietjes.
Als 14 jarige heb ik als honger-evacué in Sloten (Fr.)
gelogeerd. Naast het huis van mijn pleegouders
woonde boer Venema, die 1 5 koeien had. Als het
enigszins kon ging ik met hem mee in de boot om de
koeien te gaan melken. Tijdens de hooitijd heb ik

1’_ samen met anderen meegewerkt om het hooi op rillen
te schuiven. Groot feest was het om boven op de
boerenwagen terug te rijden naar de boerderij. Zo heb
ik kennis gemaakt met het meer of minder kleinschalig
boerenbedrijf van even vôér en van in de oorlog. Voor
de boer en zijn knechten was het hard werken. Voor
mij als stadsjongen was het heerlijk.

Na de oorlog is er veel veranderd op het platte land. De
boer moest grootschaliger gaan werken. Het handwerk
ging over in machinaal werken. De boer zit in zijn
entje op een tractor, met dikwijls een draagbare radio
erbij. Geefhem eens ongelijk

De ruilverkavelingen hebben het land
gemaakt voor de boer. Het landschap
werd echter wel saaier, lange kaarsrechte
sloten zonder bomen er langs. Aan de
slootkanten verdwenen de wilde planten

( met mooie bloemen. Dit alles om het
S’- werk efficiënter te maken en het gewas

beter te laten groeien.
Dit zal allemaal best wel een grond van
waarheid hebben, maar volgens mij
heeft het landschap ook andere waarden.
Behoorlijk wat mensen zoeken hun rust
en ontspanning op het platte land. Dit
kan actieve recreatie zijn , zoals
wandelen en fietsen, maar ook actief
meewerken aan het onderhoud van het
landschap.
Eind jaren 60 zijn er dan ook
vrijwilligers groepen ontstaan, die voor
hun plezier, maar ook om het
landschapsschoon te behouden,
knotbomen en houtkades gingen
onderhouden. Dit samen bezig zijn geeft een stuk

ontspanning en plezier na alle beslommeringen in de
week. Ook het
koffie drinken in de woonkeuken van de boerderij
wordt altijd als heel gezellig ervaren door zowel de
boer en zijn vrouw als door de vrijwilligers.
De laatste tijd hoor en lees je steeds meer berichten
over initiatieven van zowel boerenorganisaties als van
boeren zelf, om het agrarisch gebied milieu-, natuur-
en recreatiefvriendeljker te maken.
Op een voorlichtingsavond van het Waterschap Vallei
& Eem heb ik gehoord, dat men streeft naar een
natuurvriendenijker slootkantenbeheer. Dat vind ik als
burger best wel een goed initiatief.
Terecht stelden de aanwezige boeren de dringende
vraag, in hoeverre deze extra te verrichten
werkzaamheden zouden worden vergoed. Agrariërs
runnen een bedrijf, waarbij ook geldt, “voor niets gaat
de zon op”.
Alles bij elkaar ben ik als burger best wel blij met deze
ontwikkelingen.
Het zou een goede zaak zijn, wanneer stedelingen, die
zich door dit artikeltje aangesproken voelen, lid
worden van deze vereniging.
Hiermede ondersteunt u het initiatief van de boeren,
die hun land zodanig willen bewerken, dat er een
vriendelijker leefgebied ontstaat.

werkzamer



Uit de bestuurlijke
circuits...

Er is een bekend werk vertaald van een Spanjaard dat
gaat over de opkomst van de ‘netwerksamenleving’.
De man heet Manuel Castelis en hij beschrijft hoe onze
samenleving door alle media (kranten, tv, intemet)
steeds meer aan elkaar vervlochten wordt. Je moet dan
ook als een soort spin in het web allemaal draden
spannen en contact houden met mensen, organisaties,
ontwikkelingen.
Daaraan moet ik soms denken als ik ook vergaderingen
bezoek van de Provincie, van collega agrarische
natuurverenigingen, gemeentes, waterschap, enz. Het is
belangrijk om allerlei contacten te hebben om zo
doelstellingen te bereiken. Als vereniging hebben we
bepaalde doelstellingen b.v. het agrarisch
natuurbeheer, en dan is het goed om dat via
verschillende kanalen in te brengen.
Binnen de Provincie Utrecht is er een Platform
Agrarisch Natuurbeheer en daar zitten alle Agrarische
natuurverenigingen van de Provincie Utrecht bij
elkaar. Daar wordt je op de hoogte gebracht van de
nieuwste ontwikkelingen binnen de verenigingen,
binnen de Provincie en zelfs binnen het Rijk. Zo zijn
regionale ontwikkelingsplannen in de maak die nodig
zijn om subsidie uit Brussel binnen te krijgen voor
plattelandsontwikkeling. Ook Eemland en Arkemheen
vormen zo’n regio die zich profileren moet naar buiten
om in aanmerking te komen voor aanvullende gelden.
Daarin werd ook duidelijk dat Eemland voor
slootkantbeheer en weidevogelbeheer in aanmerking
kan komen. Kortom, je hoort en je kunt inbrengen.
Het was ook boeiend om op het openingssymposium
van de Eemlandhoeve de verschillende betrokkenen
van ons gebied met elkaar te zien discussieren over
mogelijkheden. Amersfoort was vertegenwoordigd met
een wethouder, de gemeente Bunschoten met
burgemeester Groen, de GLTO met voorzitter
Kromwijk en de Provincie met Gedeputeerde
Robbertsen. Door ze gewoon in het gebied te halen,
proeven ze wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn.
Dat werkt het beste.
Je kunt er tegenaan hikken, maar het zijn echt
netwerken waarin we als boeren en burgers werken;
hoe meerje kunt netwerken, hoe meer kun je bereiken!

Jan Huijgen

Weidevogelbescherming 6 mei 1999
De eerste excursie van de vereniging op 6 mei 1999
begon om 10 uur met koffie en koek bij Kees en Ans
van ‘t Klooster aan de Ankerweg 4 in Nijkerk. Ans van
‘t Klooster heette de zeventien deelnemers van harte
welkom. Hierna vertelde Kees van ‘t Klooster over de
twee takken van zijn bedrijf: melkvee en
weidevogelbescherming. André Duiven van
Landschapsbeheer Utrecht was uitgenodigd om te
vertellen over weidevogelbeheer in de provincie
Utrecht. Na zijn verhaal liet hij een leuke video zien
gericht op agrariërs en loonwerkers. Naar aanleiding
van de video werd er nog wat nagepraat en hierna ging
iedereen naar buiten. Iedereen kon zien en horen hoe
weidevogelbescherming in de praktijk werkt. Het was
zeer interessant.

Slootkantenbeheer 9 juni 1999

Op woensdag 9 juni 1999 werd bij Pieter en Anneke
Kuier een excursie slootkantenbeheer gehouden. De 11
deelnemers werden wederom ontvangen met koffie en
koek en een woord van welkom Ans van ‘t Klooster.
Frans van Diepen van Landschapsbeheer Utrecht hield
een algemeen verhaal over slootkantenbeheer. Punten
die van belang zijn bij slootkantenbeheer zijn o.a. het
verschralen van de slootkant (dus niet bemesten), het
op de juiste tijd maaien van de slootkant, het op de
juiste manier schonen van de sloot en de
waterkwaliteit.
Pieter Kuier vertelde over slootkantenbeheer op zijn
bedrijf. Hij is vijf jaar geleden begonnen nadat hij in
een natuurgebied geweest was waar welgeteld één
koekoeksbloem stond. Op zijn bedrijf stonden er veel

Excursies
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meer en dit was eigenlijk de aanzet om aan
slootkantenbeheer te doen. Hij kocht een
kunstmeststrooier met een kantenstrooierset. Het
resultaat hiervan was in het veld goed te zien.
De voordelen van slootkantenbeheer voor zijn bedrijf
zijn: de slootkanten worden schoner en het gras van de
slootkanten komt niet in de kuil terecht zodat hij
hierdoor geen slechte plekken in de kuil krijgt. Ook
biedt hij door het slootkantenbeheer een goede
beschutting voor weidevogels. De tureluur gaat meer
broeden in de slootkanten, de graspiepertjes nemen toe
en er zitten veel insecten in de sloot dus hebben de
vogels voldoende voedsel.

Pieter richt zich op drie punten: zoveel mogelijk gras
van het land halen, het slootvuil opruimen en subsidie
krijgen.
Na een tweede kopje koffie gingen we naar de sloten
toe. Verteld werd hoe het slootkantbeheer in de
praktijk in zijn werk ging. Verder bekeken we de grote
diversiteit aan planten in de sloot.
Eenmaal weer binnen konden we onder het genot van
een hapje en drankje, aangeboden door
Landschapsbeheer Utrecht, nog heerlijk napraten.
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