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Van de voorzitter

Toen ik de stukken van deze
nieuwsbrief doorlas, trof mij
hoeveel mensen betrokken
zijn bij de vereniging. Een
boer, een controleur, een
burgerlid, de coördinator —

allen schrijven over hun
betrokkenheid bij het werk
van de vereniging
Ark&EemlandschaP op het
gebied van natuur en
landschap. We hebben een
vergadering belegd waarin de
betrokkenheid van burgers
op het landschap centraal
staat. Wat bindt ons aan
elkaar? Wat hebben we met
elkaar gemeenschappelijk?
En waar gaan we voor?
Tegelijk staat er in de
nieuwsbrief een oproep van
onze penningmeester Toon
van ‘t Klooster om warme
leden te krijgen. Niet alleen
consumerend en calculerend,
maar vanuit warme
betrokkenheid
Beide ontwikkelingen gaan
gelijk op. Enerzijds ontstaat
warme belangstelling en
betrokkenheid bij ons eigen
waardevolle leefgebied.

We hebben iets met elkaar als
Eemlandbewoners — oud en
nieuw, vanuit stad en
platteland, dorp en
buitengebied. Misschien
moeten we meer teruggrijpen
op onze gemeenschappelijke
cultuurhistorie die de eenheid
van ons gebied duidelijk
maakt. We hebben op onze
burgeravond van
Ark&Eemlandschap daar een
begin mee gemaakt om de
natuur/landschap en onze
cultuurhistorie in beeld te
krijgen. Wie ook een
bootreisje maakt met de
Eemlijn, ervaart ook lijfelijk
hoe ons weidse gebied bij
elkaar hoort.
Anderzijds, we zijn allemaal zo
druk geworden met van alles
en nog wat, dat we soms erg
consumerend en calculerend
omgaan met onze
betrokkenheid. Wat heb ik er
aan? Wat verdien ik ermee?
En dan reageer je alleen
vanuit je simpele gevoel van
je eigen ego. Vaak nog erg
koud en kinderachtig ook.
De klus is om de warme lijn te
laten zegevieren over het
koude gevoel. Dat is een strijd
van elkvan ons, ofje nu
bestuurslid bent cf ‘gewoon’
lid. Als ik de verhalen uit deze
nieuwsbrief lees van zovele
betrokken leden, dan word ik
er warm van. Ik hoop velen
van jullie ook!

Met vriendelijke groet,
Jan Huijîen

Wat hebben burgers met
hun landschap?

Zo luidde de titel van het
persbericht van Ark&
Eemlandschap, dat u in vele
kranten heef kunnen lezen.

Eigenlijk verwoord deze titel
ook grotendeels het thema van
deze nieuwsbrief. Want wat
hebben burgers met het

Ark(emheem)&
Eem/and(schap)?

In deze hele nieuwsbrief is een
oproep verweven; een oproep
naar “warme” leden. Leden die
zich samen verantwoordelijk
voelen voor hun landschap en
zich ook gezamenlijk willen
inzetten voor het behoud
daarvan. En dan praten we niet
alleen over burgers, maar
evengoed over boeren.
Het thema van deze
nieuwsbrief is dus eigenlijk:
Wat hebben boer&burger met
hun landschap? En wat kunnen
beide partijen, door het ineen
slaan van de handen, nu samen
beteken voor hun landschap?

Kunt u wat met
deze themavragen?!
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Wat zijn ‘Warme leden’?



Platform VaIIeï&Eem 1/0

Vraag: waar staat /o voor?
Antwoord: jn oprichting

In vorige nieuwsbrieven, tijdens openingspraaijes
en in de wandelgangen zijn vele reeds bekend
geworden met het feit dat Ark&Eemlandschap
samenwerking zoekt met collega verenigingen de
Leusder Horstee en ValIei&Boerderij. We zijn als
drie verenigingen een keer uitgenodigd door de
stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (van de
reconstructie) om een busreis te maken naar
Tilburg, waar een Platform Duinboeren actief is.
Daar werd duidelijk dat samenwerking tussen onze
drie verenigingen veel meer mogelijkheden biedt.
Daarvoor is nu een haalbaarheidsstudie aan de
gang om deze zaken te verkennen.
Ark&Eemlandschap heeft zich gespecialiseerd in
natuur en landschap, de Leusder Horstee in
milieu/energie en VaIlei&Boerderij in agro —

toerisme. Als we meer samenwerken kunnen we
als vereniging onze ervaring delen met anderen, en
wij kunnen ook de ervaring van anderen binnen
ons huis halen. Tegelijk hebben we als
gezamenlijke verenigingen ook meer
mogelijkheden om financiële toezeggingen te
krijgen.
Inmiddels is de haalbaarheidsstudie bijna
afgerond. De belangrijkste punten hieruit zijn:
Er zijn gemeenschappelijke projectplannen
ingediend — waarvan een deel kansrijk is —

de verschillende besturen met de
ledenvergaderingen zijn geïnformeerd — waaruit
een breed draagvlak ontstond op voorwaarde van
handhaven van de eigen identiteit van de
verschillende deelverenigingen;
er zijn meerdere groepen binnen ons
Vallei&Eemgebied die willen aansluiten (Stichting
toekomst Lunteren, werkgroep zorgboeren,
Veldbeekgebied e.a.) en die zoeken een paraplu
voor hun activiteiten;
er is een workshop gehouden met de verschillende
gemeentes in ons werkgebied en er ligt nu een
voorstel vanuit de Stichting Vernieuwing Gelderse
Vallei dat er geld beschikbaar wordt gesteld vanuit
de gemeentes voor het nieuwe Platform.

Kortom, er zit muziek in de samenwerking en dat
wordt nu verder uitgewerkt en vormgegeven b.v.
in een coordinator voor het Platform Vallei&Eem,
een samenwerkingsvoorstel en een
aktiviteitenplan.
We houden via de nieuwsbrieven en via de
ledenvergaderingen u op de hoogte van de verdere
vorderingen.

Wat hebben burgers met hun
landschap?

Bijeenkomst voor burgers
Woensdag23 oktober
Eemlandhoeve, Bisschopsweg
5b

Tijd: Aanvang 20.00 (19.45
koffie/thee)

Contactpersoon: Nicolette van Wilgenburg

Ark&Eemlandschap is een vereniging voor
boeren en burgers die staan voor een
duurzame en waardevolle invulling van hun
leefgebied. Specifiek voor de burgers
organiseert A&E een bijeenkomst om te praten
hoe burgers actief betrokken kunnen worden
bij de activiteiten van de vereniging i.o.m. hun
missie. Natuurlijk zijn ook de agrarische leden
van harte uitgenodigd om deze vergadering bij
te wonen.
Tijdens de avond wordt een diapresentatie
gehouden over de Arkemheense polder, vertelt
een boer- en burgerlid over hun betrokkenheid
bij A&E en spreekt de streekkenner Gijs
Hilhorst over de cultuurhistorie van de
Eemlandse poler, Hoogland-West en het oude
Vathorst.
Op deze avond staat centraal hoe burgerleden
een grotere betrokkenheid kunnen krijgen bij
hun omliggende landschap.
Het doel is dat zowel boer als burger aan het
woord komen tijdens deze bijeenkomst. Als
vereniging streven we ernaar dat “boer en
burger” in de toekomst de handen vaker ineen
zullen slaan en zich samen verantwoordelijk
weten voor het behoud van het
Ark&Eemlandschap.
Natuurlijk zijn ook andere belangstellende van
harte welkom om deze bijeenkomst bij te
wonen.
Mocht u meer informatie willen hebben over de
bijeenkomst van 23 oktober of wilt u informatie
inwinnen over de vereniging
Ark&Eemlandschap, neem dan contact op:

Tel. : Op ma. en vr. op de Eemlandhoeve
bereikbaar : 033-2999200

Mob. : 0611-323581
E-mail : eemlandhoeve@solcon.nl

(t.n.v. Ark&Eemlandschar)

Persbericht Ark&Eemlandschap

Uitnodiging:
Datum:
Plaats:

Jan Huijgen



Bestuursleden aan het woord

door: loon van ‘t Klooster
penningmeester A&E

De Noodzaak van warmen leden!
Het bestuur van A&E heeft eerst Bas Kolkman
en sinds van de zomer Nicolette van
Wilgenburg aangetrokken om een dag n de
week de verengng professioneel te
ondersteunen. De taken die Nicolette heeft
opgepakt zijn:

. Beantwoorden van vragen door op
kantoor een vaste dag (ma) aanwezig
te zijn

. Verwerken (mail)post

. Pr&Communicatie, de vereniging op
bepaalde dagen presenteren

. Aantrekken van sponsors, opzetten
van netwerken

. Projectenwerk

. Organiseren ledenvergaderingen,
notuleren bij bestuursvergaderingen,
schrijven van de nieuwsbrief

In de begroting is uitgegaan van donaties en
het fenomeen “Drager van het Landschap”.
Door de economische teruggang staan
bedrijven en overheden niet te springen om de
vereniging financieel te ondersteunen.
Ook ontbreekt het bestuursleden aan tijd om
veel energie in fondswerving te steken.
Vandaar dat het begrootte bedrag dit jaar bij
lange na niet gehaald zal worden.
En er zijn sowieso veel taken die opgepakt
kunnen worden, maar door tijdgebrek blijven
liggen. Daarom doe ik een dringend verzoek
op de leden; om u daadwerkelijk in te zetten
voor het belang van het leefbaar houden van
Arkenheem en Eemland.

Wilt u zo ‘n warm lid worden, waar A&E op dit
moment zoveel behoefte aan heeft?

(Neem dan contact op met Nicolette!)

Aangezien Theo Boelhouwer heeft aangegeven
geen tweede termijn als bestuurslid in te gaan,
1_s hem verzocht een stukje te schrijven voor de
nieuwsbrief Theo Boelhouwer heeft in de
afgelopenjaren heel veel betekend voorA&E.
Gelukkig zijn we hem nog niet geheel kwijt,
want hij heeft al aangegeven heus nog wel
bereid te zijn het een en ander voor de
vereniging te blijven doen. Maar het feit blijft
dat we hem in het bestuur zullen gaan misen!
We hopen en vertrouwen erop dat zijn plaats
in het bestuur door een ander vervuld gaat
worden.
Dan nu het woord aan Theo Boelhouwer:

door: Theo Boelhouwer
bestuurslidA&E

Omdat ik veel belang hecht aan een goed
verstaan en samengaan tussen boeren en
burgers, heb ik ruim 4 jaar geleden positief
gereageerd op een verzoek om bestuurslid te
worden van de vereniging

“Ark&Eemlandschap.”
Ik vind het namelijk belangrijk dat de huidige
waarde van de Eempolder en de
Arkemheenpolder, voor de toekomst op zijn
minst in stand moeten blijven.
In 2003 loopt het eerste bestuurstermijn van 4
jaar voor mij af. Omdat mijn leeftijd inmiddels
boven de 70 ligt, heb ik gemeend om geen
tweede termijn als bestuurslid aan te gaan.
Omdat tot op heden te veel werk door
bestuursleden moet worden gedaan vond ik
het niet makkelijk om dit besluit te nemen.
Ik heb dan ook toegezegd, dat ik als “actief
lid”, incidenteel nog wel wat noodzakelijke
klusjes wil verrichten. Het zou overigens fijn
zijn wanneer er meer leden, zowel boeren als
burgers, zouden willen meewerken aan het
draaiende houden van de vereniging. Hierbij
denk ik aan functies waardoor de werkgroep
Recreatie en Educatie meer tot hun recht
kunnen komen. Ook de werkgroep Natuur en
Landschap kan zeker nog wat versterking
gebruiken. Verder mist het bestuur nog steeds
een secretaris.
Kortom, taken genoeg die wachten om vervuld
te worden!

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met een van de bestuursleden

:: w . . ;
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Zoals u ziet: er zijn nog genoeg plaatsen
vrij bij A&E!



Even kennismaken.
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Hoi, ik ben Rob
Kole,

De nieuwe
projectleider SAN

Hoi, ik ben Nicolette
van Wilgenburg,

de nieuwe coördinator
bij Ark&
Eemlandschap.

Sinds medio april jongstleden heeft het bestuur heeft
Rob Kole bereid gevonden de functie van
Projectleider Agrarisch Natuurbeheer te vervullen.
Deze functie was vacant nadat Bas Kolkman, als
gevolg van een uitbreiding van zijn dienstverband bij
DWR in Hilversum, het werk voor Ark &
Eemlandschap moest gaan beëindigden.
Rob was al sinds januari betrokken bij het SAN-werk
omdat hij de rapportage, in samenwerking met Bas
en de Werkgroep Natuur en Landschap de
eindrapportage had verzorgd voor de resultaten van
het veldwerk in het seizoen 2001. Na het vertrek van
Bas zijn de taken van het coördinatorschap voor Ark
& Eemlandschap verdeeld. Nicolette van Wilgenburg
nam de verenigingsactiviteiten over en er werd een
nieuwe functie van Projectleider Agrarisch
Natuurbeheer gecreëerd . Deze is verantwoordelijk
voor alle activiteiten die betrekking hebben op SAN.
Dit houdt onder andere in het onderhouden met de
contacten met de Werkgroep Natuur en Landschap,
de veldwerkcoördinatoren en het verzorgen van de
contacten met In Natura en met LASER, voor wat
betreft subsidieaanvragen en de rapportage van de
resultaten en dergelijke. Rob komt niet uit de
agrarische sector, maar hij is wel sinds vele jaren
actief op het gebied van vogelbescherming. Hij is
onder andere ook voorzitter van de Vogelwerkgroep
“Het Gooi en Omstreken” en eindredacteur van ‘het
Vogeljaar’, een tijdschrift voor vogelstudie en
vogelbescherming. Namens het bestuur wil ik hierbij
Bas Kolkman hartelijk danken voor het vele werk dat
hij voor de vereniging heeft verricht en wens ik Rob
veel succes bij zijn werk als coördinator.

Sinds juli 2002 ben ik afgestudeerd aan de
Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten.
Aangezien ik mijn afstudeerproject voor de
Eemlandhoeve uitvoerde, heb ik tijdens mijn
studietijd al aardig kunnen ruiken aan hetgeen zich
afspeelt rondom de Eemlandhoeve. En dat is heel
wat! Omdat ik al mijn hele leven getrokken wordt
door (boeren)natuur en alles wat daarin leeft, moet
ik u bekennen dat er bij mij het een en ander begon
te prikkelen. Toen ik gevraagd werd om coördinator
te worden bij A&E, heb ik dan ook niet lang hoeven
te twijfelen. Tevens ben ik ook nog een dag
werkzaam op de Eemlandhoeve, als
projectmedewerker.
Daarnaast werk ik twee dagen als dierhouderij
docente op het Broeckland College te Breukelen.
Ook volg ik een deeltijdstudie om het pedagogisch
didactisch getuigschrift en een tweedegraads
bevoegdheid te behalen.
In mijn vrije tijd volleybal ik en zet ik mij actief in
voor diverse kerkelijke activiteiten.

Mijn streven betreft het werk van A&E is om zowel
boerenleden als burgerleden meer te betrekken met
de activiteiten en werkzaamheden die zich bij A&E
afspelen. Als verenging moet je er zijn voor elkaar en
moet er persoonlijke bewustwording ontstaan wat
een ander voor jou kan betekenen en jij voor een
ander.

We ontmoeten elkaar zeker nog eens!
met vriendelijke groet,

Nicolette.

Zoals jullie weten is Bas Kolkman niet meer werkzaam bij Ark&Eemlandschap. In zijn plaats
zijn twee nieuwe gezichten gekomen.

De hoogste tijd om even met ze kennis te maken!
(mocht u dat nog niet gedaan hebben tenminste?!)

Jan Huijgen



Wordt het ooit nog wat tussen de
boer en de burger?

De v&e van een stadse burger

door: Bart Pijnenburg

Ik ga vaak hardlopen in Hoogland West. Het is een
prachtig gebiedje. Ik steek de Bunschoterstraat over
en ik ben hop, van de stad in het land. Dat is toch
wel heel bijzonder; om in de stad te wonen en toch
ook binnen een paar minuten langs de weilanden
met de koeien te lopen. En ik realiseer me dat dit
best uniek is. Er zijn ook mensen die achter die
enorme geluidswand wonen in Nieuwland of in
Kattenbroek, zo onder de Al. Eigenlijk best vreemd
dat we ons zo allemaal laten opsluiten in die Vïnex
locaties. In de middeleeuwen bouwden we
stadswallen. De snelwegen en geluidswallen zijn de
stadswallen van deze tijd.
Maar behalve deze fysieke barrières gaapt er ook een
sociale kloof tussen de stad en haar ommeland, en
tussen de stedeling en de boer, van oudsher de
consument en de producent van voedsel. Na
decennia van specialisatie, intensivering en
schaalvergroting is de productie van ons voedsel wel
heel efficiënt geworden maar toch ook steeds
anoniemer. Met als gevolg dat er kinderen zijn die
nog nooit een varken hebben gezien en die denken
dat de melk in de fabriek wordt gemaakt. Ik zou
trouwens niet weten wat er allemaal wordt gemaakt
bij mij in de buurt. Ik neem aan dat er heel wat melk
wordt geproduceerd in de polders van de Eemvallei.
Maar ik durf te betwijfelen of al die koeienboeren wel
weten waar hun melk belandt. In een toeije in de

Een agrarisch lid vertelt:

door: Wim van Roomen

Geboren op de Grote Melm
en daar nog steeds woonachtig, ben ik opgegroeid
tussen de weidevogels in de Eempolder. Als klein
kind ging ik met mijn vader mee kievitseieren
zoeken. Ik ben dan ook al meer dan 60 jaar een
actieve zoeker.
Het eerste ei was voor de burgemeester en de
pastoor kreeg ook een aantal eieren, de hoge
eerwaarde heren maakte ik blij.
Door de intensieve veehouderij werden de
weidevogels en hun nesten bedreigd. Gelukkig nam
Kees de Gier het initiatief om samen met de boeren
de nesten te beschermen. Met zoveel vrijwilligers
werd dit al snel een werkgroep. Helaas is Kees te
vroeg overleden. Roei heeft het nu overgenomen.

supermarkt, ingedikt met suiker geëxporteerd naar
het Midden-Oosten of in een exquise kaasje? De
directe relatie tussen producent en consument is
reeds lang verbroken en de keten wordt alsmaar
langer. Ik vind het daarom wel aardig om af en toe
een kaasje te kopen bij de boerderij Groot Weede.
Maar ja, mijn kinderen vinden die stopverfkaas van
de supermarkt om de hoek toch lekkerder. En het is
ook wel zo makkelijk.
Tja, wie is die boer? Ik kom hem of haar nooit tegen.
Ja, wel die man die drie meter hoog op zijn tractor zit
en mij van de weg af rijdt als ik aan het joggen ben
in Hoogland West. En ik begrijp het best, hij moet
hard rijden, zeker als hij nog het voer moet inkuilen
op een mooie zomeravond. Om het hoofd boven
water te houden in de afvalrace die
landbouwontwikkeling heet, moeten de boeren
steeds harder rijden in steeds grotere trekkers. Die
boer heeft geen tijd meer om eens met mij te
babbelen. En ach, ik heb er eigenlijk ook geen tijd
voor. Dus praten we niet. En zo blijven stad en
platteland met de ruggen naar elkaar toe staan.
Wordt het dus ooit nog wat met de relatie tussen
boeren en burgers? Ja, ik geloof van wel. In Brabant
organiseerde een groep boeren samen met een
Tilburgse wandelvereniging een wandeling door de
boerennatuur. De boeren in Waterland krijgen hulp
van ongeveer 400 vrijwilligers, velen uit Amsterdam
in het weidevogelbeheer. Rondom Deventer werden
streekgesprekken georganiseerd waar zowel boeren
als stedelingen aan deelnamen. En, last but not least,
Ark en Eemlandschap heeft het lidmaatschap
opengesteld voor burgers! Een geweldig initiatief.

De boeren waren in eerste instantie erg argwanend;
zoveel burgers in het land, dat kon toch niet goed
gaan. Maar in de praktijk werd er goed gezocht en
gezorgd door de burgers. Nu is het een echte club
van vrijwilligers, zoekers, beschermers, burgers en
boeren.
De boeren vormen inmiddels geen bedreiging meer
voor de weidevogels. Door de landelijke regelgeving
vormen juist een aantal beschermende diersoorten
een bedreiging voor de populatie weidevogels.
De club heeft inmiddels de naam Wulp gekregen.
Een keer per jaar vergaderen we bij ons op de Deel.
Roei weet de club jong en gezond te houden.
Waarschijnlijk toeval, maar er zijn altijd dames die
met hem op pad gaan.
De samenwerking met Ark en Eemiand verloopt erg
goed. Ik ben blij met de inzet van iedereen en laten
we gezamenlijk op deze voet verder gaan om de
weidevogels te beschermen en beheren.



De controleurs van Ark&Eemlandschap

Dat de controleurs er zijn, dat weten we, maar wat
doen ze nu predes?
Eén van de controleurs “RoeI Postema” kan u daar
meer over vertellen:

Het werk van de controleurs voorA&E:

De controleurs controleren plasdras, legselbeloning,
maabeheer met of zonder ruige mest,
vluchtheuvelbeheer en slootkantenbeheer. De meeste
tijd gaat n de legselbelonng zïtten. Twee â driemaal
per seizoen worden de legsels gecontroleerd,
afhankelijk van de aantallen nesten verdeeld over het
seizoen. De bevindingen zijn zeer verschillend. Bij de
ene boer loopt een vrijwilliger waar de nesten perfect
zijn gemarkeerd en zijn opgeschreven op de stalkaart.
Tevens loopt deze vrijwilliger vaak mee met de
controleur. Dit bespaart heel veel tijd en dus geld.
Hartelijk dank vrijwilligers en boeren!
In sommige gevallen gaat het als volgt: “Nog nesten
gemarkeerd?” “Nou nee, of misschien ook wel. M ‘n
broer heeft geploegd, geëgd, gezaaid en heeft wel wat
pijpjes etc. geplaatst en er omheen gereden”. Als
controleur loop ik éénmaal heen en terug over het
maïsland en wat we zien schrijven we op.
Na terugkomst zijn 14 nesten gemarkeerd, genummerd
en later op een lijst geschreven.

We moeten elkaar wat op weg helpen, maar de
eerste manier is alleen maar goed. De dit jaar
gestarte boeren hebben hier en daar wat hulp
nodig, vooral bij het invullen van de stalkaart.
Maar de samenwerking tussen boer, vrijwilligers
en controleur is prima. Houden zo!!
Bij het markeren van de nesten worden nogal
wat verschillende methoden gebruikt, zoals
keurige neststokken tot vrij dikke palen met wel
of geen (schuif)nummer. In gebieden met veel
predatie (vooral de vos!) wordt het controleren
erg bemoeilijkt. Het komt heel vaak voor dat de
vos ons reeds is voorgegaan en we het nest leeg
aantreffen. Voor boer en controleur heel
vervelend.
Het werken als controleur wordt door mij als zeer
positief ervaren. Je komt op verschillend
bedrijven en tijdens het controleren vind je er
vaak nog een paar mooie nesijes bij. Dit jaar
zo’n 35 nesten en éénmaal mocht ik een wilde
eend tot kuifeend promoveren.
Samen kunnen we een puik stukje werk
afleveren! De nieuwe boeren hier een daar een
handje helpen en het komt best voor elkaar. Het
om nesten heen maaien verdient nog wat
aandacht, maat daar moeten we in de commissie
maar eerst eens over praten.
De hartelijke groeten van jullie vraagbaak en
controleur,

Roei Postema

De Werkgroep Educatie

Jaja, de werkgroep educatie bestaat nog steeds! Zoals jullie
je vast nog wel kunnen herinneren heeft Bas Kolkman, in
samenwerking met de werkgroep educatie, het project “Ga
je mee naar ‘t vee?” opgezet. Helaas is tot nog toe weinig
met dit kwalitatief goede onderwijsmateriaal gedaan.
Vandaar dat de werkgroep “educatie” het tijd vond om dit
jaar en in 2003 het project op kleine schaal in de praktijk te
gaan gebruiken. Natuurlijk met als achterliggende gedachte
dat het onderwijsmateriaal, na enkele aanpassingen te
hebben ondergaan, het volgende schooljaar daadwerkelijk
toegepast gaat worden.
Binnenkort zal er gewerkt worden aan een leskist voor het
project “Ga je mee naar ‘t Vee?”. De leskist zal onder
andere gevuld worden met een handleiding voor docenten,
lesbrieven voor leerlingen, een videoband, potten met
voersoorten / mestsoorten en dergelijk praktijkmateriaal.
Vervolgens zullen drie boeren, waaronder Toon van ‘t
Klooster en John van Middelaar zich openstellen als
praktijkbedrijven voor bezoekende schoolklassen.

Nadat het lesmateriaal gebruikt is op deze drie
bedrijven, zal geëvalueerd worden over de
bruikbaarheid van het lesmateriaal, eventuele
aanpassingen en mogelijk een bredere
inzetbaarheid voor volgend schooljaar.
Op dit moment bestaat de “werkgroep educatie”
uit:

Toon van het Klooster (vz)
Edgar van Groningen
Jan van Houwelingen
Margret de Lange
John van Middelaar
Nicolette van Wilgenburg

Wilt u meer weten over het project “Ga je mee naar ‘t Vee”, of wilt u met de werkgroep
meedenken en deze versterken, neem dan contact op met:
Nicolette van Wilgenburg
maandag en vrijdag te bereiken op kantoor: 033-2999200
mobiel bereikbaar op het nummer: 0611-323581
e-mail: vnicolette@hotmail.com



Controleurs en Werkgroepleden Ark&Eemlandschap
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Werkgroep Natuur en Landschap

Jan Roodhart
035-5317673- Johan Eek
035-5380569- Joop Wantenaar
035-6090224

HooglandEemnes

Controleur regio
Roei Postema
035-5422769

Controleur
slootkanten

Marrïët
Roodhart
035-531 7673

Bunschoten 1

pakenburg
Controleur regio
Roei Postema

035-5422769

Soest 1 Baam

Controleur regio
Jan de Graaf
033-2984154

Controleur
slootkanten
(Baarn)

Marriët
Roodhart
035-531 7673

Ben Schoon
033-4649182
(S-wst ----

Controleur regio

Johan Eggenkamp
033-4802633Controleur

slootkanten
Ben Schoon
033-465182

Eemdijk

Controleur regio
Roei Postema

035-5422769

Controleur
slootkanten

Marriët
Roodhart
035-531 7673

Controleur

slootkanten
Ben Schoon

033-4649182

Van de Controleurs:

&warteLwning

Van de werkgroep Educatie
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O studiebezoek naar de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer WarIand

Aangezien er afgelopen jaar binnen Ark&Eemlandschap weer veel werk is verricht door onder andere
de bestuursleden, de adviseurs, de werkgroepleden en de controleurs, leek het ons goed om er met
z ‘n allen eens op uit te gaan. Dit in de vorm van een studiebezoek aan onze “collega ‘s in Waterland”.
De oprichters van de vereniging in Waterland. zijn de boeren. De boeren houden zich actief bezig met
natuurbeheer op het eigen bedrijf. Daarnaast spelen de boeren ook een zeer belangrijke rol in het
beheer van natuurgebieden.
Waterland heeft veel bijzondere natuur, vooral de vele weidevogels springen in het oog. Tevens
wonen er in Waterland veel bijzondere zoogdieren en heeft de vereniging grote naamsbekendheid
verworven door haar bijzondere moerasvegetaties.
Bij aankomst op de Koemarkt 53 in Purmerend, werden we hartelijk ontvangen door de voorzitster
van de vereniging: Carolien Praag. Zij heeft ons veel verteld over hun vereniging en tevens hebben
wij van onze kant veel verteld over Ark&Eemlandschap.
Vereniging Waterland heeft als doelstelling: het behoud van het natuurlandschap met hoge
natuurwaarden en het fungeren als loket voor de boeren in Waterland.

Enkele feitjes over de vereniging:
. De totale oppervlakte van Waterland beslaat +/- 12500 ha
. 240 agrarische bedrijven zijn lid van de vereniging
. De vereniîing heeft 441 vrjwilliîers, die vereni’d zijn in een ei’en vrjwilli’ersvereniîïng,

gecoördineerd door de vrjwïlliîersraad.
. Alle vrjwllliiers moeten verplicht een weïdevogelcursus volgen.
. De leden van de vereniîing bestaan uit enkel boeren
. Ieder lid i: verplicht om een 8-daagse cursus te volgen die afgerond wordt door het maken

van een bedrjfsplan.
. Ieder lid i; verplicht om aan weidevogelbescherming te doen
. De Vereniiing heeft op dit moment over de 30 projecten lopen, voor iederproject is er een

werkgroep van boeren opgericht.
. De vereniîing heeft op dit moment vier demo-bedrijven

Deze “feijes” geven wel aan dat de agrarische natuurvereniging in Waterland een vereniging van
formaat en kwaliteit is, die heel wat in haar mars heeft!
Wat ons tijdens het bezoek vooral heeft aangesproken is:
de enorme betrokkenheid van de leden en vrijwilligers, die zich tezamen sterk maken
voor agrarisch natuurbeheer, het oppakken van nieuwe projecten en het ondersteunemn
begeleiden van elkaar. Fantastisch!
Daar kunnen wij als Ark&Eemlandschap-leden zeker nog het een en ander van leren!

In de middag hebben wij een bezoek gebracht aan een van de demo-bedrijven, namelijk de
biologische boerderij, kaasmakerij en vaarbedrijf van familie Buijs. Tijdens de vaartocht op een
koeplat van 11 meter, hebben wij onze lunch genuttigd met lekkere verse broodjes, boerenmelk en
koffie + thee. Onderwijl mochten we genieten van de omgeving, de rietculturen, een heerlijk zonnetje
en het geklots van het water. Tevens is ons ook nog het een en ander verteld over de historie van de
streek, de natuur en het natuurbeheer in het gebied.
Bij terugkomst op de boerderij heeft dhr Buijs ons nog veel laten zien en geleerd over het
composteren van tuinafval, riet, maaisel en slootvuil. Tevens heeft hij ons veel verteld over de huidige
natuurprojecten en de wijze waarop hij natuur beheert en creëert op zijn bedrijf.
Kortom, we mogen terugkijken op een zeer leerzame, waardevolle, ontspannen en gezellig dag.
Daarvoor spreken we ook onze dank uit aan onze collega-vrienden in Waterland.

Ook voor u zou een bezoek aan Waterland
zeker eens de moeite waard zijn,
misschien een idee voor een dagje uit?!

J



De Subsidieregeling Aqrarisch Natuurbeheer 2001

In 2001 hebben waren er 66 agrarische bedrijven waarmee de Vereniging Ark & Eemlandschap een
contract had afgesloten in het kader van de Subsideregelng Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Om het
agrarisch natuurbeheer te kunnen ondersteunen, was er bij de overheid een subsidie aangevraagd. Er
zijn daarvoor een aantal mogelijkheden. Gekozen was om beheerssubsdïes aan te vragen voor het
pakket ‘algemeen weidevogelgebied’. Voor het toekennen van subsidie gelden diverse eisen. Zo moet
het beheersgebed voor meer dan 80% uit grasland bestaan. Daarnaast worden er eisen gesteld aan
de dichtheid van een aantal weidevogelsoorten, zoals: grutto, kievit, tureluur, slobeend, veldleeuwerîk
en graspieper. Ook worden er onder andere eisen gesteld aan de oppervlakte van de
beheerseenheden, het beheer van slootranden, bemesten en maaien. Het doel van de te nemen
maatregelen s het bevorderen van de bescherming van vogels en planten, zodat de natuurwaarde
van het agrarische gebied, dat door de moderne agrarische bedrijfsvoering onder druk staat, in stand
gehouden wordt. Door het treffen van gerichte beschermingsmaatregelen en het verhogen van de
aandacht voor de natuurwaarde van het gebied, krijgen vogels en planten meer kans zich ongestoord
te ontwikkelen.
In totaal is er in 2001 in het werkgebied van Ark & Eemlandschap, in het kader van de SAN,
natuurbeheer uitgevoerd op 1549 ha. Daarvan werden weidevogelnesten gezocht en beschermd op
1483 ha. Slootkantbeheer, ter bescherming van planten, werd uitgevoerd op 150 ha. Op een deel van
de beheersgebieden werd het maaien van het gras uitgesteld tot na 1 juni (31 ha) of tot na 15 juni
(35 ha). Tenslotte werd op bijna 17 ha ruige mest opgebracht. De resultaten voor weidevogels staan
vermeld in Tabel 1.

Kievit
Grutto
Scholekster 70
Tureluur
Slobeend 7
Veldleeuwerik 5
Graspieper 4
Krakeend 3
Kuifeend 1

Tabel 1 - Overzicht van beschermde nesten per soort.

Er deden ruim 20 deelnemers mee met het slootkantbeheer. Het gemiddelde aantal vastgestelde
plantensoorten was 7,5. Van de soorten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen kwamen
soorten als pinksterbloem en veldzuring het meest frequent voor. Enkele andere soorten die veel in de
aangewezen meeWakken werden gevonden waren echte koekoeksbloem, egelboterbloem, rolklaver
soorten, moeraswalstro en gele is. Overigens bleek in loop van het veldseizoen dat verscheidene
deelnemers er toch wat moeite mee hadden om alle plantensoorten van de lijst met vergoedbare
soorten te herkennen. Ark & Eemlandschap wil graag helpen de kennis wat te bevorderen en heeft
daarom een aantal exemplaren van een boekje dat speciaal voor het slootkantenbeheer is
samengesteld. Deelnemers die daarvoor belangstelling hebben kunnen dit boekje bestellen. Verder is
het de bedoeling om komend voorjaar een voorlichtingsbijeenkomst over slootkantbeheer te
organiseren.
Op grond van subsidieregeling kunnen aan de deelnemers verschillende vergoedingen worden
gegeven. Er wordt met elke deelnemer een individueel contract afgesloten, omdat de ondernemers
zelf vrij kunnen kiezen waaraan zij willen deelnemen. Zo zijn er deelnemers die alleen meedoen aan
nestbescherming, terwijl er anderen zijn die alleen aan uitgesteld maaibeheer willen doen. In de
meeste gevallen is echter meegedaan op basis van een combinatie van beheersmaatregelen. De
uitbetaling is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats moet er natuurlijk worden
vastgesteld of de deelnemers zich daadwerkelijk hebben gehouden aan de beheersmaatregelen en
daadwerkelijk beschermingsmaatregelen hebben getroffen. Voor die controles wordt de vereniging
ondersteund door een flink leger van vrijwilligers. Voor sommige maatregelen, zoals nestbescherming
en slootkantbeheer, is de uitbetaling afhankelijk van het resultaat. Hoe meer nesten worden
beschermd of hoe meer plantensoorten worden gevonden, hoe hoger de vergoeding wordt. Voor de
andere maatregelen, uitgesteld maaibeheer en het uitrijden van ruige mest, geldt een vaste



vergoeding die is gerelateerd aan de oppervlakte. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen,
moet natuurlijk wel voldaan zijn aan de voorwaarden, gesteld in de overeenkomst die is afgesloten
met Ark & Eemlandschap. Bovendien kunnen er, steeksproefgewijs, controles zijn van DLG of de AID.
In 2002 zijn er door de AID al bij enkele bedrijven controles uitgevoerd op slootkanten en bij één
bedrijf is er ook gecontroleerd op het voldoen aan de regels van een goede landbouwpraktijk
(dierenwelzijn, minas administratie etc.). Overigens is ook de administratie van de vereniging zelf aan
controle onderworpen. Zo worden er door accountants van het bureau van In Natura, de organisatie
die de agrarische natuurverenigingen ondersteunt, controles uitgevoerd op de boekhouding en onze
administratie wordt ook gecontroleerd door het bureau LASER van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Omdat er nogal grote vertragingen waren bij het toekennen van de subsidie door het bureau LASER
kon de vereniging ook pas heel laat overgaan tot uitbetaling van de vergoedingen aan de deelnemers.
Het totale bedrag aan vergoedingen in het seizoen 2001 was ruim€ 61000.
Op grond van de contracten zijn de deelnemers er mee akkoord gegaan dat 10% van de vergoeding
voor de resultaatbeloning voor weidevogelbescherming zal worden uitgekeerd aan de
vrijwilligersgroepen die zich hebben ingezet voor het zoeken van de nesten. Helaas bleek dat de
afspraken die wij daarover met de deelnemers hadden gemaakt niet voldoen aan de eisen van LNV.
Als gevolg daarvan zijn de vergoedingen uitbetaald inclusief het percentage dat bestemd was voor de
vrijwilligersorganïsaties en is aan de deelnemers gevraagd om alsnog een bijdrage terug te storten.
Dit is helaas nog niet door iedereen gedaan en ik verzoek iedereen dan ook nog eens te controleren of
het afgesproken bedrag al is overgemaakt.

Rob Kole
Coördinator Agrarisch Natuurbeheer

Ontwikkelingen SAN

Zoals elders in deze nieuwsbrief staat
geschreven, is voor het veidseizoen 2002 een
subsidie aanvraag ingediend voor een aantal
nieuwe deelnemers en voor uitbreidingen ten
behoeve van een aantal deelnemers die al
eerder met Ark & Eemlandschap
samenwerkten. Het is verheugend dat er
blijkbaar veel belangstelling is voor het
agrarisch natuurbeheer in het werkgebied van
de vereniging. Toch is er ook reden voor zorg.
De bestaande subsidie-regelingen zijn namelijk
voortdurend aan wijzigingen onderhevig en het
aanvragen wordt steeds ingewikkelder. Nog
verontrustender zijn de signalen die afkomstig
van de Europese Commissie. Die heeft namelijk
aangegeven dat de bestaande regelingen die
zijn ingesteld door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, niet
voldoen aan de eisen die men in Brussel stelt.
Dit zal zeker gevolgen hebben voor de
bestaande regelingen. De contracten die in
2001 zijn afgesloten, hebben een looptijd van
zes jaar en zouden dus pas aflopen in 2006. De
contracten die in 2002 zijn ingegaan hebben
een looptijd van vijf jaar en lopen dus in
principe ook in 2006 af. Het is echter de vraag
of de bestaande contracten gedurende de hele
looptijd kunnen worden voortgezet.

Misschien geldt dat wel voor reeds bestaande
afspraken, maar het is wel zeker dat aan
nieuwe aanvragen andere eisen zullen worden
gesteld en aan andere voorwaarden zullen
moeten gaan voldoen. Helaas kan op dit
moment niet worden aangegeven hoe de
toekomst er uit zal zien, omdat we momenteel
alleen weten dat de EC bezwaar heeft, maar
hoe de nieuwe regelingen er uit gaan zien is
nog niet bekend. Wel is het duidelijk dat een
en ander gevolgen zal hebben voor het
aanvragen van collectieve contracten voor een
groep deelnemers in een beheersgebied. Het is
zeer waarschijnlijk dat in de toekomst nog
slechts individuele contracten, zogenaamde 1-
op-1-contracten, zullen kunnen worden
afgesloten. Als gevolg van de onduidelijke
situatie is het op dit moment zelfs niet mogelijk
nieuwe aanvragen in te dienen voor 2003. De
agrarische natuurverenigingen maken zich
grote zorgen over deze situatie en er worden
dan ook diverse pogingen gedaan om alsnog
de bestaande regelingen zoveel mogelijk in
stand te kunnen houden en er wordt getracht
snel duidelijkheid te krijgen, zodat nieuwe
aanvragen weer in behandeling genomen
kunnen worden.



Voorlopige Resultaten Agrarisch Natuurbeheer 2002

Omdat de afgesloten contracten voor agrarisch natuurbeheer een looptijd hebben van zes jaar, deden
alle deelnemers ut het seizoen 2001 ook dit jaar weer mee. Bovendïen hadden een aantal deelnemers
dîe vorig jaar meededen een uitbreiding aangevraagd en er waren ook een aantal nieuwe deelnemers.
Voor deze uitbreidingen en voor de nieuwe deelnemers is door Ark & Eemlandschap een aanvullende
beheerssubsidie aangevraagd. Deze aanvullingen hebben een looptîjd van vijf jaar.
Inmiddels zijn de meeste gegevens van dit seizoen ingeleverd en er is een start gemaakt met het
verwerken ervan. Hieronder een korte samenvatting van de resultaten. Deze uitkomsten zijn echter
slechts voorlopig omdat er nog een grondige controle nodig is en omdat de gegevens nog moeten
worden aangevuld met de gegevens van enkele formulieren die nog niet verwerkt zijn omdat daarop
nog onduidelijkheden voorkomen, zodat daarvoor nog nadere inlichtingen opgevraagd zullen moeten
worden. Voorts wordt ook nog gewerkt aan het uitwerken van de resultaten van het slootkantbeheer.
De resultaten daarvan ontbreken hier dus nog.
In 2002 is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor 38 bedrijven, waarvan 26 nieuwe
deelnemers en 12 met een aanvulling op het bestaande pakket. Voor 2002 zijn in totaal 97 contracten
afgesloten. Daarvan waren er 79 met afspraken over resultaatbeloning voor weidevogels, 21 voor
uitgesteld maaibeheer tot 1 juni, 26 voor uitgesteld maaibeheer 15 juni, 20 voor ruige mest en 33
voor slootkanten. Eén deelnemer sloot een contract af voor plas-d ras.
De voorlopige resultaten van nestbescherming voor een aantal soorten die voor vergoeding in
aanmerking komen zijn te zien in Tabel 1.
De voorlopige resultaten voor uitgesteld maaibeheer zijn als volgt: 50,9 ha uitgesteld maaibeheer tot
1 juni (dit is 77,4% van het gecontracteerde oppervlak) en 90,1 ha uitgesteld maaibeheer tot 15 juni
(dit komt overeen met 85,5% van het gecontracteerde oppervlak).
De contracten voor ruige mest werden dit jaar voor een groot deel niet gerealiseerd. Ruige mest werd
namelijk slechts op 14,3 ha opgebracht. Dat is nog geen 20% van het gecontracteerde oppervlak. Dit
zal waarschijnlijk het gevolg zijn van de weersomstandigheden in het voorjaar, waardoor het uitrijden
van ruige mest bemoeilijkt werd.

label 1 - Beschermde nesten

Soort Aantal
Kievit 1173
Grutto 272
Tureluur 73
Scholekster 72
Wilde Eend 58

Rob Kole
Coördinator Agrarisch Natuurbeheer

Soort Aantal
Meerkoet 38
Knobbelzwaan 8
Kluut 7
Graspieper 7
Waterhoen 4



Taak — en functieverdeling Ark&Eemlandschap 1 SAN

Naam Taak

Bestuur Jan Huijgen > Algehele overzicht

Joop Wantenaar > Beslissingsbevoegdheid

Toon van t Klooster > Beleidsmatig In Natura

Theo Boelhouwer > Platform Agrarisch

Ben Schoon Natuurbeheer, Utrecht

Coördinator A&E Nicolette van Wilgenburg Afstemming bestuur

> Ondersteuning projectleider

Pr/SAN

Penningmeester Toon van ‘t Klooster > Uitbetaling deelnemers

Projectleider SAN Rob Kole > Algehele coördinatie van SAN

> Aansturing werkgroep

Bijhouden administratie

- contracten

- controlegegevens

> Rapportage

Contactpersoon In Natura
Boekhouding

Archivering
Adviseurs $tan Duiffiuizen

Bart Peijnenburg

Warmelt $wart
Frans Termaten

Werkgroep Jan Roodhart Contactpersonen boeren
Natuur & Landschap Johan Eek

Joop Wantenaar
Controleur Regio Johan Eggenkamp Controleren boeren

Jan de Graaf - maaihectares

31/5—2/6
Roei Postema 14/6 — 16/6
ondersteund door: - ruige mest

- Rien Broeckman 1/2 — 1/4
- Max Kruytzer - weidevogelbescherming

1/4— 15/6
Terugkoppeling naar

projectleider SAN
> Knelpunten terugkoppeien naar

werkgroep
Controleur slootkanten Marriët Roodhart > Controleren boeren

- Slootkanten
Ben Schoon > Terugkoppeling naar
ondersteund door: projectleider SAN

- Koos lestra > Knelpunten terugkoppelen naar
- Marijke Schets werkgroep



Bestuur- en werkgroepleden gevraagd

Deze nieuwsbrief is
gesponsord door:

De Rabobank

&

fixet Veidhuizen

veWhuizen

Uit deze nieuwsbrief is wel gebleken dat we nog steeds naar
nieuwe warme leden op zoek zijn. Bent u zon warm lid, vult u
dan de onderstaande invulstrook in. Ook kunt u altijd naar
iemand van het bestuur of naar Nicolette bellen (op ma of vr.
op kantoor bereikbaar, 033-2999200).

Ark & Eemlandschap is er voor u en door u!

Ik ben geïnteresseerd in een
0 bestuursfunctie
0 lid werkgroep educatie
0 lid werkgroep recreatie
0 lid werkgroep natuur en landschap

Naam:

Adres:

Telefoon:

Bestuur

Voorzitter
Jan Huijgen
Kerkstraat 2
3752 AR Spakenburg
033 — 2999200

Werkgroep
natuur/landschap

Werkciroep recreatie

Joop Wantenaar
Birkstraat 125
3768 HE Soest
035 — 6090224

Theo Boelhouwer
Pastorielaan 21
3828 EX Hoogland
033-4564218

Penningmeester
Toon van ‘t Klooster
Zeldertseweg 73
3828 PN Hoogland
033-4801560

Werkgroep educatie
Toon van ‘t Klooster
Zeldertseweg 73
3828 PN Hoogland
033-4801560

Projectleider SAN
Rob Kole
Torenvalk 22
3752 5K
Bunschoten
033-2999408
0613-716667

Coördinator A&E
Nicolette van
Wilgenburg
Molenstraat 94
6721 WP Bennekom
061 1-32358 1

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Theo Boelhouwer
Toon van ‘t Klooster
Roei Postema
Bart Pijnenburg
Rob Kole
Nicoiette van Wilgenburg

Kopij kunt u sturen naar:
Nicolette van Wilgenburg
Ark&Eemiandschap
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
e-mail: eemiandhoeve@soicon.ni
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