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Van de Voorzitter

Voor elke ledensoort wat wils!
Voor de boeren staat een noodzake
ljke actie voor de deur: de ombouw
van de SAN contracten. Het agra
risch natuurbeheer moest omge
bouwd worden naar Brusselse nor
men en dat betekent: afsluiten van
nieuwe contracten per 1 januari
2004. Dat betekent dat de bestaande
contracten worden opgeheven, en
dat elke boer een nieuw contract
moet afsluiten wil hij voor na-
tuurgeld in aanmerking blijven
komen! Daarvoor wordt er in deze
nieuwsbriefuitleg gegeven over de
ombouwoperatie met voorlichting
en intekendagen. Lees het goed
door, het lijkt ingewikkeld maar het
gaat het meest om een papieren
ombouw die formeel uitgewerkt
moet worden, terwijl ons werk —

bescherming van boeren natuur —

inhoudelijk gewoon doorgaat.
Maar, wees erbij, anders mis je de
boot. Zeg het ook tegen de colle
ga’s die de nieuwsbriefnaast zich

neer leggen, ofnog andere boeren
die nu een nieuwe kans krijgen mee
te doen. Dat voorkomt teleurstellin
gen later.

Voor de burgers en de boeren: ko
mende najaarsvergadering staat in
het teken van ‘welkom op het platte-
land’. Boeren hebben iets waardevols
aan te bieden, en we moeten nog
leren hoe we dat aan onze burgerbu
ren kunnen aanbieden. Een van de
eerste vereisten is dat j e er kunt ko
men en dwars door het weidse pol-
derland kunt gaan. Daarvoor is toe-
gang een vereiste en kunnen boeren
toegankeljkheidsdiensten verlenen.
Er zijn al boeren met ideeën en op de
ledenvergadering zullen we de wen
sen van burgers en de mogelijkheden
van boeren aan elkaar knopen en
kijken hoe we dit ook praktisch en
financieel mogelijk kunnen maken.
In Zieuwent is een project kerkenpa
den en daar functioneer het goed. En
als we naar ons Laakpad kijken en
jaagpad langs de Eem kijken, zien
we hoe het kan.

Kortom, lees de nieuwsbrief, kom op
de vergaderingen en bouw mee aan
een waardenvol en toegankelijk
plattenland.

Met vriendelijke groet,
Jan Huijgen

Uitnodgïng
30 Oktober, 20.00 uur

Eemlandhoeve
(burger)najaarsvergadering

Thema: Toegankelijkheid van
het platteland

Hierbij nodigen we alle leden en geïn
teresseerden uit voor de najaarsverga
dering op donderdagavond 30 oktober,
20.00 uur, op de Eemlandhoeve. Het
thema van deze avond is recreatief
medegebruik van het platteland. Wat
zijn de (burger-) wensen om op het
platteland te wandelen, fietsen, varen,
etc? Wat voor voorzieningen (paden,
bankjes, etc) zijn gewenst om een
verblijf aangenamer te maken? Hoe
kunnen wij als boeren en als vereni
ging op deze vraag inspelen? Noteer
deze datum direct in uw agenda en
kom meepraten over wensen en moge-
ljkheden van een grotere toeganke
ljkheid van ons gebied. Het belooft
een zeer interactieve en interessante
avond te worden.

In deze nieuwsbrief:
Wandelen over boerenland?
Wat levert het op?
Herstel historische paden
Resultaten veldseizoen
Uit het veld
Omzetting SAN
Nieuws
Uitslag Interessepeiling
Welkomstboerderijen
Uitnodiging 6 november

Beste boeren — en burgerleden,

Belangrijk: Extra Algemene Ledenvergadering!
donderdag 6 november 20.00 uur

Met name van belang voor agrarische leden die aan de SAN meedoen

op donderdagavond 6 november organiseren we speciaal voor de leden die aan
de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer mee (willen) doen een extra al-
gemene ledenvergadering in verband met de wijzigingen in de subsidieregelin
gen. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Bestaande contracten vervallen en
nieuwe moeten getekend worden! Dus: voor iedereen die aan de SAN meedoet
ofplannen heeft om daar aan mee te doen, noteer vast in uw agenda; 6 no-
vember, 20.00 uur op de Eemlandhoeve. Zie ook de achterzijde.
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Wandelen over boeren land?
de voors en tegens op een rïj

Stedelingen willen, net als kippen, wel eens uit hun hok.
En als we roepen dat stad en platteland elkaar nodig heb-
ben, verwijzen we graag naar de belangrijke waarden van
het platteland, de rust en de ruimte, dingen die de stads-
bewoner moet ontberen. Hoe kunnen we dan als agrariërs
inspelen op deze behoefte? Er is in verschillende gebieden
in Nederland reeds ervaring opgedaan met het openstellen
van landbouwgrond voor wandelaars. De vereniging Ark
en Eemlandschap wil ook voor ons gebied graag onder-
zoeken wat de mogelijkheden zijn. Veel boeren zitten niet
te wachten op vreemden op hun land, vaak heel terecht.
Toch is er ook sprake van onterechte vrees. Een aantal
bezwaren op een rijtje en een aantal tegenargumenten op
basis van ervaringen tot nu toe in andere gebieden:

1. Afval
Er bestaat veel zorg onder agrariërs dat wandelaars veel
afval zullen achterlaten. Ervaring leert dat hetjuist natuur-
liefhebbers zijn die dit soort wandelpaden kiezen. Deze
mensen zullen geen afval achterlaten. Uiteraard is het
risico dat enkele minder bewuste mensen afval achterlaten
niet uit te sluiten. Oplossingen zijn schoonhouden en
onderhoud door derden of door de eigenaar die hier een
(extra) vergoeding voor kan ontvangen.

2. Schade
Ook is er veel bezorgdheid over schade. Enerzijds schade
die wandelaars aanrichten en anderzijds schade die het vee
bijvoorbeeld aanricht bij de wandelaars. Het nationale
wandelpiatform die de lange afistand wandelpaden in
Nederland beheerd heeft reeds jaren ervaring met routes
over boerenland. Zij hebben voor de boeren een verzeke
ring afgesloten voor dit soort schade. Dit is natuurlijk
uitstekend. In de praktijk is er echter nog nooit een claim
geweest dus ook hier lijkt de vrees overdreven.

3. Honden
Honden kunnen onrust veroorzaken bij het vee ofbij de
weidevogels. Als dit een bezwaar is voor de veehouders is
het natuurlijk mogelijk om honden op het pad te verbieden
of alleen toe te laten op voorwaarden dat de hond blijft
aangeljnd. Extra afrastering behoort ook tot de mogelijk-
heden.

4. Privacy
Als paden vlak langs het erf lopen is dat uiteraard een
inbreuk op de privacy. Bijna altijd zijn er echter mogelijk-
heden om de paden zo uit te zetten dat ze niet langs het erf
lopen. Ook is het vaak mogelijk om met extra beplanting
de paden af te schermen.

5. Dierziekten
De verspreiding van dierziekten is een andere zorg onder
boeren. De paden zullen in het geval van een uitbraak in
het gebied onmiddellijk gesloten moeten worden.

6. Opbrengstverlies
Een wandelpad betekent dat een strook land niet ingezaaid
kan worden met gewassen zoals maïs. Over gras kan ui

teraard wel worden gewandeld mits het kort wordt gehou
den. Toch valt opbrengstderving vaak reuze mee. Voor
een wandelpad is een strook van één of anderhalve meter
breed al voldoende. Voor de wandelaar is het juist leuk
om te wandelen langs een schaduwrijke houtwal of bos-
rand, plekken die toch al minder productief zijn. Oven-
gens zijn en tal van vergoedingen mogelijk, zowel voor
openstelling, voor opbrengstdenving en eventueel voor
onderhoud. Zie hieronder voor enkele voorbeelden.

7. Gevolgen voor de MINAS
Veel boeren denken dat een wandelpad ook een verminde
ring van beschikbaar land betekent en dat dit dus gevolgen
heeft voor de M1NAS. Hier is echter geen sprake van. Het
land behoudt de bestemming agrarisch en het land blijft in
bezit van de boer. Het feit dat er soms iemand overheen
loopt heeft dus geen enkele consequentie voor de Minena
lenboekhouding.

8. Wijziging bestemming en waarde van de grond
Veel boeren zijn bang dat de grond een andere bestem
ming krijgt en dat daardoor de waarde van de grond daalt.
De bestemming blijft echter agrarisch en het is ook niet zo
dat het openstellen van de grond onomkeerbaar is; het
wandelpad kan ook weer opgeheven worden, affiankeljk
van de contractuele verplichtingen die men aangaat.

We hebben het in de vereniging vaak gehad over verbrede
landbouw, groene diensten en over nieuwe economische
dragers van het platteland. We zouden dus goed moeten
kijken wat het openstellen van landbouwgrond voor de
landeigenaar ofpachter kan opleveren. Er zijn verschil-
lende opties mogelijk en de precieze bedragen zijn ui
teraard onderhandelbaar. Hieronder drie modellen voor de
vergoeding van openstelling en 1 of opbrengstenderving
aan grondeigenaren.

A. Model Landschapsbeheer Utrecht en Provin
cie Utrecht
De ervaring van Landschapsbeheer Utrecht en de provin
cie geven een indicatie. In het model wat zij gebruiken
sluit de landeigenaar een contract met de gemeente. De
landeigenaar ontvangt een openstellingsvergoeding van
0.45 € per strekkende meter pad plus 0.15 € per m2 als
opbrengstderving. Dus als het pad 1000 meter lang en 2
meter breed is, dan ontvangt men 750 € perjaar. Als de
grondeigenaar zelf voor het onderhoud van het pad zorgt,

.
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Openstelling als groene
dienst; wat levert het op?

NieuwsbriefArk & Eemlandschap Oktober 2003 2



kan hij/zij hiervoor ook een vergoeding ontvangen (bedrag
is affiankeljk van de werkzaamheden).

B. Model van de Stïchting Wandeiplatform 1 LAW
paden
Deze stichting heeft een eigen subsidie regeling voor
landelijke wandelpaden. De vergoeding is een stuk lager.
De landeigenaar sluit een contract afvoor 10 jaar met de
stichting. De eigenaar ontvangt 1 € per tien jaar per strek
kende meter. Daarnaast is er een vergoeding die kan oplo
pen van 0,91 € (zandgebied) tot 4,54 € (niet zandgebied)
per tien jaar per meter.

c. Model Kerkenpaden Zieuwent
In het plaatsje Zieuwent in Gelderland zijn rondom het
dorp circa 1 0 kilometer oude kerkenpaden opnieuw open-
gesteld. Hier was niet alleen recreatie, maar ook veiligheid
(van schoolgaande kinderen) was een belangrijk motief
voor lokale mensen op deze paden te herstellen. In dit

model werd gebruik gemaakt van het juridische concept
erfdienstbaarheid, vergelijkbaar met het recht van over-
pad. De stichting kerkenpaden verwierf dit recht tegen 5
gulden per m2 (dit kwam eind jaren negentig overeen met
de grondprijs).

Nogmaals, dit zijn slechts drie bestaande modellen en men
zou goed moeten kijken of er niet méér mogelijk is. Open-
stelling zou een groene dienst van betekenis kunnen wor
den als er goede vergoedingen voor de boer tegenover
staan. Verder zou men goed moeten kijken hoe het zit met
aansprakelijkheid; het wandelpiatform heeft reeds erva
ringen met een verzekeringsmaatschappij . De kosten voor
aanleg (toegangshekken, markering, informatieborden)
lijken geen probleem te zijn omdat daar verschillende
potten voor zijn. De beloning voor de boeren is in veel
gevallen echter nog onder de maat.

Herstel van historische paden in Leusden

Door enorme schaalvergroting in de landbouw verdwenen er veel
paadjes en weggetjes die het landschap van vroeger zo’n kenmer
kende intimiteit gaven. Landschapsbeheer Utrecht is een project ge-
start dat tot doel heeft oude paden en wegen — in overleg met grond-
eigenaren — in het agrarische cultuurlandschap ‘terug’ te brengen. In
de gemeenten Leusden en Woudenberg heeft Landschapsbeheer
Utrecht samen met vele betrokkenen uit de streek oude paden her-
steld. Met behulp van oude kaarten en mensen die de plaatselijke ge-
schiedenis goed kennen zochten zij naar de oude paden. Vervolgens
werd in het veld gekeken wat er nog van deze oude paadjes, zoals
kerkenpaden, over is en of de eigenaar van de grond eventueel ak
koord gaat met herstel en openstelling van het pad. De eigenaar kan
via Landschapsbeheer Utrecht een vergoeding krijgen voor het openstellen van zijn grond. Ook voor onderhoud zijn er sub-
sidiemogeljkheden.
In het najaar van 2002 is het eerste pad hersteld; een eeuwenoud kerkenpad door landgoed De Boom in Leusden; het Schut-
pad. Het Schutpad loopt over het land dat Jan de Lange pacht. Hij vond het wel mooi dat Landschapsbeheer Utrecht met het
plan kwam het oude pad te herstellen. De slootkant werd in overleg met het Waterschap schuiner gemaakt om de natuurlijke
soortenrjkdom te vergroten. Hierdoor gingen wat meters landbouwgrond verloren, maar er is een regeling getroffen waar-
mee die irikomensschade wordt vergoed. Tevens is er ruimte ontstaan voor de aanplant van een elzensingel. In november van
dit jaar zal Landschapsbeheer Utrecht in samenwerking met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel twee nieuwe wan
delroutes door het agrarische gebied openen.

Excursie naar de Gelderse Vallei
Wandelen over Boerenland ïn de Praktijk

woensdag 26 november
Recreatiefmedegebruik. Mooie woorden, nietwaar? Maar wat houdt dat nou in? Wat zijn de voor- en nadelen van wan
delaars overje land? Inmiddels is er al wat ervaring opgedaan in verschillende gebieden in Nederland. Om dit met eigen
ogen te bekijken organiseren we een excursie naar de Gelderse Vallei, waar boeren, in samenwerking met Landschaps
beheer Utrecht en gemeenten, wandelpaden over boerenland hebben gerealiseerd. We zullen een stukje wandelen en met
elkaar en met de landeigenaar in gesprek gaan. De excursie vindt plaats op woensdag 26 november 2003, van 10 tot 12
uur. Aanmelden bij Bart Pijnenburg, 033-4800884 of 06-22137239.
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Resultaten veidseizoen 2003

De resultaten van de weidevogelbescherming zijn in 2003

aanzienlijk lager dan een jaar terug. Tabel 1 geeft een
overzicht van de gevonden nesten bij bedrijven in onze

regio die meedoen met de SAN. Ter vergelijking zijn de

resultaten van 2002 ook vermeld. Met uitzondering van de

Kluut zijn van alle soorten minder nesten doorgegeven.

Wat de oorzaak van de afname is, is op dit moment moei

lijk te zeggen. Het broedseizoen kwam in 2003 wat laat op

gang en het is mogelijk dat er minder paren tot broeden

zijn gekomen. Overigens zijn de getallen van 2003 nog

niet helemaal compleet. Van 13 bedrijven is er nog geen
stalkaart ingeleverd. Het werkelijke aantal beschermde
nesten zal dus zeker wat hoger zijn. Ik verwacht echter
geen spectaculaire veranderingen meer omdat een aantal

van de bedrijven waarvan dit jaar geen stalkaart is ontvan

gen ook vorig jaar niets hadden ingeleverd. In een aantal
gevallen was er ook geen resultaat.

Tabel 1 - Overzicht van gevonden nesten van soorten

die voor vergoeding in aanmerking komen.

Soort
Scholekster
Kievit
Slobeend
Krakeend
Kuifeend
Grutto
Tureluur
Gele Kwikstaart - -

Grauwe Gors - -

Kwartelkoning - -

Visdief - -

Watersnip - -

Zomertaling - -

Wintertaling - -

Kemphaan - -

Wulp
Kluut
Graspieper
Wrte Stem
Veldlètiwerik
Paap -

.

De resultaten voor uitgesteld maaibeheer zijn4itaar zelfs

wat hoger dan in 2002. Op grond van de gegevens die tot
nu toe ontvangen zijn, is op circa 63 ha uitgesteld maaibe
heer tot 1 juni toegepast en op 1 12 ha uitgesteld maaibe
heer tot na 15 juni. In 2002 waren die oppervlakten respec

tieveljk 46 ha en 90 ha. Er is op bijna 30 ha ruige mest

uitgereden. Dat is nu al bijna tweemaal zoveel als vorig

jaar. Ook de resultaten voor uitgesteld maaibeheer en ruige
mest zijn echter nog niet defmitief en kunnen in werkelijk-

heid zelfs nog wat hoger zijn.
Het aantal ontvangen formulieren voor het bonte weide-
randbeheer is te laag om uitspraken te doen over het resul

taat. Ook vorig jaar hadden lang niet alle deelnemers met
een contract voor dit onderdeel ook daadwerkelijk meege

daan, maar dit jaar zijn er nog slechts enkele formulieren
ontvangen.

Omdat wij in verband met de ombouwoperatie voor SAN
ditjaar zo snel mogelijk tot uitbetaling over willen gaan is

het zaak snel de gegevens in te leveren. Als u nog formu
heren heeft die door de controleurs zijn goedgekeurd, stuur

die dan zo spoedig mogelijk in.

Uït het veld

Bij de start van de activiteiten voor nestbescherming
moesten wij een zware tegenslag verwerken. Plotseling
kregen wij het bericht dat Roel Postema, coördinator van

de IVN Weidevogelbeschermingsgroep ‘de Wulp’, na een

kort ziekbed was overleden. Altijd zeer plichtsgetrouw en

gedreven als Roei was, had hij op dat moment de admini

stratieve voorbereidingen voor het veidwerk al zo goed als

rond. Dat vergemakkelijkte het overnemen van zijn taken

natuurlijk wel, maar dat nam niet weg dat de groep onver

wacht een zeer moeilijke start door moest maken. Hulde

aan de mensen van deze vrjwilligersgroep, want zij heb-

ben met elkaar deze tegenslag op bewonderenswaardige
wijze opgevangen en het vele werk dat Roei deed onder
elkaar verdeeld. Met name dank ook aan Wim van de
Breemer en Yvonne Weiner, die gezamenlijk de coördina

tie van deze groep op zich genomen hebben en er voor
zorgden dat het veidwerk in de omgeving van Baam en

Soest toch goed kon worden uitgevoerd.
Bij de meeste bedrijven konden toch nog nesten worden

gezocht. Met de voorbereidingen voor het weidevogeisei

zoen 2003 was ‘de Wulp’ als vanouds al vroeg begonnen;

bordjes ophangen, plattegronden en stalkaarten wegbren

gen, al het papier werk naar de vrijwilligers toe en zelfs

een meikbus ingraven voor de bergeenden. Dit alles werd

nog gedaan door Roel Postema met hulp van verscheidene

vrijwilligers. Vroeg in het seizoen bleven de nachten nog

lang koud met flinke nachtvorsten, direct gevolgd door een

periode van droogte. De indruk bestaat dat het daardoor

langer duurde voordat de Kieviten en vooral de Grutto’s

begonnen met nestelen.
Al met al hebben de vrijwilligers van de Wulp maar de
helft van het aantal nesten van vorig jaar gevonden. Dit

komt mogelijk door achteruitgang of een ongunstig sei

zoen, maar voor een deel ook doordat we Roei missen.

Zoveel kennis, ervaring, bevlogenheid en beschikbare tijd

kan niet zomaar worden ingevuld.
In een verslag van deze groep staat te lezen dat ook dit jaar

weer veel predatie geconstateerd moest worden. Met name

de Vos wordt daarbij als boosdoener aangewezen. Vossen

maken het vooral in de omgeving van Soest wel erg bont.

Men stelt dat het gebied min of meer als verloren be
schouwd moet worden voor weidevogels. De groep heeft

onder andere bij de provincie aandacht gevraagd voor deze

problematiek.
Omdat er niet massaal tegelijkertijd werd gemaaid en ook

de boeren zeer alert waren en overlegden met de stokken-

zetters, kijken de vrijwilligers van de Weidevogelbe
schermingsgroep Westelijk Eemgebied in 2003 terug op

een silccesvol seizoen. Deze groep wordt gecoördineerd

door Gert Bieshaar en Frits During. Het aantal bescher
mers in het westelijke Eemgebied zit nog steeds boven de

veertig en er deden 35 boeren mee, drie meer dan in 2002.

2003
58

1064
2
5
2

218
69

200
87

1481
6
4
5

355
99

7 7
2 8

2
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Er werden 509 nesten gevonden (473 in 2002) De predatie
was iets hoger, maar andere verliesoorzaken bleken lager
te zijn dan in het voorgaande seizoen. Het blijft onbevre
digend dat er minder gruftonesten werden beschermd.
Vermeldenswaard is dat de huiszwaluwkolonies zich
enorm uitbreiden.

Omzetting collectieve SAN-
beschikkingen

Zoals reeds eerder is aangegeven voldoen de huidige con-
tracten voor agrarisch natuurbeheer niet aan de eisen die
de Europese Commissie daaraan stelt. Er wordt al heel
lang gediscussieerd over de mogelijkheden voor reparatie
van de regeling. Dit heeft veel onzekerheid gegeven en als
gevolg daarvan hebben wij ook nieuwe belangstellende
deelnemers moeten teleurstellen omdat het niet mogelijk
was nieuwe aanvragen te doen voor het gewenste beheer.
Dit betrof met name nieuwe aanvragen voor weidevogel-
beheer. Hoewel zelfs op dit moment een nieuwe regeling
nog formeel moet worden vastgelegd, is inmiddels wel
duidelijk hoe de toekomst van het agrarisch natuurbeheer
er uit gaat zien. In de loop van 2003 heeft bureau Laser
van het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en
Voedseikwaliteit (LNV) diverse stappen gezet om de om-
bouw van de regeling te realiseren.

Eind maart kregen wij een brief van Laser met het verzoek
aanvullende informatie te verstrekken over de uitbetalin
gen van de beheerssubsidies over 2001 en 2002. Ook
moesten opnieuw de perceelgrenzen en de beheerders
daarvan worden aangegeven. Deze, zogenaamde VAl-
brief, was een eerste stap in een grote omzettingsoperatie
van de collectieve SAN-beschikkingen.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door een werk-
groep met vertegenwoordigers van LNV, LTO en Natuur-
lijk Platteland Nederland om goede afspraken te maken die
het mogelijk maken de huidige contracten en het beleid
van de agrarische natuurverenigingen zoveel mogelijk te
kunnen continueren, maar dan zodanig dat wel aan de
eisen van Brussel wordt voldaan.
Onlangs werd een overeenstemming bereikt over de te
volgen procedure voor de ombouw van de collectieve
pakketten. Met het bereikte resultaat kunnen alle partijen
weer aan de slag en zal hopelijk een einde komen aan een
maandenlange periode van grote onzekerheid.

Bij het ‘Brussel-proof maken van de SAN zijn de volgen-
de uitgangspunten gehanteerd:

. De positie van de agrarische natuurverenigingen
moet intact blijven of zelfs versterkt. Minister
Veerman en LTO/Natuurljk Platteland Nederland
hechten grote waarde aan deze samenwerkings
verbanden.

. De praktijk van contractering moet zo pijnloos
mogelijk worden geïntegreerd in de nieuwe SAN-
regeling.

Brussel heeft twee onderdelen van Programma Beheer
afgekeurd die belangrijk zijn voor de agrarische natuurver
enigingen:

. Resultaatbeloning, bijvoorbeeld in de collectieve
weidevogelpakkeften; Brussel erkent alleen in-
komstenderving of gemaakte kosten als grondslag
voor beheersvergoedingen;

. Het aanvragen en herverdelen van subsidies door
samenwerkingsverbanden, namens hun leden;
Brussel stelt aan tussenpersonen (betalingsorga
nen) strenge eisen, waaraan de agrarische natuur-
verenigingen niet kunnen voldoen.

De volgende hoofdlijnen werden overeengekomen:
1 . De natuurverenigingen kunnen ook in de toe-

komst individuele en collectieve aanvragen blij-
ven indienen. Zij krijgen daarvoor ook de be
schikkingen, maar uitbetaling zal rechtstreeks
door Laser aan individuele agrariërs worden ge-
daan.

2. Ruimte voor regionaal maatwerk in het natuurbe
heer wordt gecreëerd door de leden tegelijk met
de aanvraag een contract te laten tekenen waarbij
zij zich verplichten een deel van de vergoeding af
te dragen aan de natuurverenging, die een eigen
beleid kan vaststellen voor de herverdeling van
het geld. Op deze wijze ontstaat toch weer ruimte
om een vorm van resultaatbeloning in stand te
houden.

3 . Er komen vier aangepaste gebiedspakkeften voor
nestbescherming en drie extra mogelijkheden

) voor uitgesteld maaibeheer (waaronder twee met
mogelijkheid tot voorbeweiding).

4. Alle lopende collectieve beschildcingen worden
ongeacht de ingangsdatum per 1-1-2004 omgezet
in nieuwe beschikkingen voor een periode van
zes jaar.

Voor Ark & Eemlandschap heeft dit een aantal consequen
ties. De belangrijkste gevolgen zijn:

1 . Over de doorbetaling van de subsidies moet
vroegtijdig verantwoording worden afgelegd. De
VAI-briefheeft betrekking op dit onderdeel.

2. De huidige collectieve beschikkingen, die in prin
cipe door liepen tot 2006, vervallen per 1-1-2004.

3 . Er moeten nieuwe contracten worden opgesteld
voor het overnemen van de bestaande verplich
tingen. Daarin zullen de bestaande collectieve
weidevogelpakketten met resultaatdoelstelling
worden vervangen door nieuw ontwikkelde pak-
ketten.

4. De voorschotten voor de subsidies door Laser
zitllen niet meer op de rekening van Ark & Eem
landschap worden gestort. In de toekomst zullen
de betalingen rechtstreeks door Laser op de reke
ningen van de deeinemers worden gestort.

Om deze veranderingen te kunnen realiseren zal er op 6
november een voorlichtingsavond worden georganiseerd
voor alle deelnemers aan het Programma Beheer. Er zal
daarbij uitleg worden gegeven over de voorwaarden van
de nieuwe contracten en de eisen die gesteld worden aan
de nieuwe collectieve pakketten. De dagen 19, 20 en 21
november zullen er tekensessies worden georganiseerd om
de nieuwe contracten af te kunnen sluiten om vervolgens
tijdig de aanvragen in te kunnen dienen.
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Basisschool op boerderijbezoek

In juni bracht groep 6 van basisschool
De Meander uit Kattenbroek een bezoek
aan de boerderij van Toon van het
Klooster in Hoogland. De werkgroep
educatie van de vereniging heeft een
prachtig lespakket ontwikkeld. In de
week v66r het bezoek is er op school
met behulp van werkbladen en een video
aandacht besteedt aan het leven op de
boerderij.
Het was die dag stalend weer, een prima
dag om er op uit te trekken. De kinderen
ervoeren het als een bijzonder uitje. Ze
keken naar de planten aan de slootkant
en onderzochten met schepnetjes wat er
zoal in een sloot zit. En natuurlijk was er
een kijkje in de stal, de kalfjes en Toon
legde uit hoe hij de koeien meikt. Verder
liet de boer zien waar hij als kind sliep
en vertelde over de geschiedenis van de
boerderij . Het was zeer leerzaam maar
ook heel leuk voor de kinderen om zo de
boerderij te beleven. Zie hieronder een
indruk van enkele kinderen. Op basis
van deze ervaring gaat de werkgroep
educatie verder. Dit schooljaar 2003-
2004 willen we 4 klassen van verschil-
lende scholen uitnodigen voor een be
zoek aan de boerderij.

Door: Elsa en Sanne van groep 6:
Met de hele klas gingen we naar een
boerderij een meÏ/cveehouderj. Er wa
ren 2 boeren Bertus en Toon. Bertus
deed de weilanden en Toon deed de
koeien. Bij de koeien waren ook ka1f]es,
2 kalJ]es waren 4 maanden 1 van de
kalf]es was 2 dagen 1 was een week en 6
van 9 maanden. Bertus legde uit dat er 2
organisaties was de Ark & Eemland
schappen. Deze organisaties had het
dagje uit geregeld.

Door: Yoshji en Max van groep 6:
We gingen op defiets naar de boerderij.
Toen we op de boerderij waren werd de
groep door midden gesplitst. We hebben
naar de koeien gekeken. En in de stal
stonk heel erg. Daarna gingen we plan-
ten kijken en uit een plant kwam honing.
Daarna gingen we eten en toen gingen
we weg.

Fietstocht door Hoogland West
groot succes

op zaterdag 23 augustus heeft onze
vereniging, in samenwerking met het
Landschapsfonds een grandioze fiets-
tocht plus een bezoek aan twee agrari
sche bedrijven in Hoogland georgani
seerd. We rekenden op 20 tot 30 deel-
nemers. We werden echter overweldigd
door de ruim 80 fietsers die kwamen
opdagen. Gelukkig waren de families
Tolboom en Kok voldoende flexibel om
deze invasie in goede banen te leiden.
In de stal met meer dan 500 melkgeiten
kregen vader en zoon Tolboom een
spervuur aan vragen van oprecht geïnte
resseerde burgers. Daarna mochten we
allemaal nog een glaasje heerlijke gei
tenmelk proeven. Op de fiets onderweg
naar het bedrjfvan familie Kok gaf
Toon van het Klooster uitleg over na-
tuurvriendeljke manieren van het scho
nen van sloten. Bij familie Kok werd de
groep rondgeleid over het bedrijf en
wederom waren er vele vragen en inte
ressante discussies over de landbouw.
De deelnemers waren allen zeer enthou
siast.

op zondag 3 1 augustus werd op Kasteel
Groeneveld de Groene Maand officieel
geopend. Deze stond dit jaar in het
teken van het landelijk gebied. Als
lokale partner hebben we een stand
ingericht en organiseerden we een fiets-
tocht naar het bedrjfvan één van onze
leden, Dhr. Wegerifuit Soest. Ook hier
hadden we een hele interessante rond-
leiding, die de aanwezigen zeer waar-
deerden.

Landschapsfonds Eem en Vallei
opgericht

Recentelijk is de Stichting Landschaps
fonds Eem en Vallei opgericht. Dit is
een regionaal fonds dat activiteiten ge-
richt op de zorg van het landschap, be
trokkenheid van de burger bij het platte-
land en toegankelijkheid van het platte-
land zal stimuleren. Op korte termijn
zullen we bij gemeenten en bedrijfsleven
in de regio langs gaan om dit fonds te
vullen. Op langere termijn zal het fonds
uitgroeien naar een belangrijke regionale
partner voor de structurele financiering
van groene diensten.

Oprichtingshandeling Coöperatïe
Stadteland; samen trekken we die
kar!

Het lukte Minister Veerman niet om de
boerenkar alleen te trekken maar samen
wel. Een krachtig symbool voor samen-
werking, in dit geval van boeren en
burgers die zich willen inzetten voor de
verbreding van de landbouw. Woensdag
24 september was een prachtige en zeer
feestelijke dag op de Eemlandhoeve. Dç
dag markeerde 10 jaar Eemlandhoeve en
de start van de coöperatie Stadteland.
Minister Veerman benadrukte dat boeren
een wezenlijke functie hebben maar dat
we een ander type platteland en een
ander type boer nodig hebben. Verbrede
landbouw, een multifunctionele land-
bouw vereist nog veel vernieuwing en
een actieve dialoog met de rest van de
samenleving. Het Europese beleid schept
ook ruimte om te werken aan platte-
landsontwikkeling. De coöperatie zal
een belangrijke stimulator zijn om deze
nieuwe ontwikkelingen op een professi
onele manier mede vorm te geven. Voor
meer informatie over de Coöperatie kijk
op: www.stadteland.nl

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws

Toon legt uit

Ark en Eemlandschap aanwezig
bij opening groene maand
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Even voorstellen; alweer een
nieuwe coördinator

Ik heb de afgelopen maanden al vele van
de leden ontmoet en jullie hebben wel-
licht al iets van me gelezen in vorige
nieuwsbrieven. Mijn naam is Bart Pij-
nenburg, woon in Hoogland en studeer
de plattelandsontwikkeling in Wagenin
gen. Daarna woonde en werkte ik bijna
1 0 jaar in Afrika en ben sinds 2000 terug
in Nederland. Ik werk nog een dag in de
week aan de Wageningse Universiteit,
deed projecten met de Brabantse Duin-
boeren en ben een fervent knotter in
Hoogland West. Ik vind het erg leuk om
een aantal taken voor de vereniging op
me te nemen. Sinds juni ben ik ook
zelfstandig ondernemer; voor meer in-
formatie zie: www.mensenland.nl Ik
werk vaak thuis (033-4800884), maar
ben ook mobiel te bereiken (06-
22137239). Bel me gerust als jullie vra
gen of ideeën hebben omtrent de vereni
ging, of via email; bart@mensenland.nl

Uïtslag Interessepei
ling onder leden

Tijdens de vorige ledenvergadering in
april hebben we de interesses onder de
leden gepeild voor mogelijke activiteiten
die we kunnen aanmerken als groene
diensten. Een aantal andere leden heb-
ben dit vragenlijstje later nog ingevuld.
In totaal hebben 32 leden de lijst inge
vuld. In het kort zijn de resultaten als
volgt: de aanleg van kleine landschaps
elementen (met name erfbeplanting)
scoorde het hoogst (1,7). Dit werd ge-
volgd door aanleg een onderhoud van
cultuurhistorische elementen rondom de
boerderij ( 1 ,5). Werk op de boerderij
door burgers (met name inventarisatie
van natuurwaarden en het botten door
vrijwilligers) scoorde 1 ,4. Het verhogen
van de toegankelijk van het platteland
scoorde 1 ,2 en de overige items te we-
ten: recreatie, educatie, zorgboerderj en
mini-camping scoorden 1,1 . Dit zijn
gemiddelden en zeggen op zich niet zo
veel. De variatie in scores zegt veel
meer. Het is zeer bemoedigend dat er
voor elke activiteit boeren zijn die hoog
scoren (zeer geïnteresseerd zijn). Bij-
voorbeeld voor het schenken van koffie
en thee was de gemiddelde score laag
(0,9) maar er waren wel drie leden die
een 3 scoorden. Dit is uitstekend want in
een gebied als het onze is er op korte
termijn amper markt om meer dan 3

theeschenkerjen in bedrjfte houden en
we willen ook niet dat elke boer een
mini-camping zou beginnen. Al met al
kunnen we zeggen dat de interesse voor
verbreding van het landbouwbedrijf ook
in ons gebied groot is.
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Gezocht:
redactieleden voor nieuwsbrief

Wie vindt het leuk om af en toe een
stukje te schrijven voor deze nieuws-
brief? Wie is goed in eindredactie of
vormgeving en zou graag willen mee-
denken, meeschrijven om onze nieuws-
brief een facelifi geven. Geef ons een
berichtje!

Welkomstboerderïjen

We willen als vereniging graag het
concept welkomstboerderj uitwerken.
Een welkomstboerderj heeft functies
die breder zijn dan puur recreatie en
toerisme. Het heeft ook een educatieve
functie. Welkomstboerderjen zullen
belangrijke punten worden voor streek-
informatie en zullen groepen en school-
klassen ontvangen. Het moeten echter
ook boerderijen blijven. Dit wil zeggen
dat ook de normale agrarische bedrjfs
voering door zal gaan. Deze bedrijven
moeten goed worden ingericht om men-
sen te ontvangen (excursie ruimte, toi
letten ed.) en de gastheer, gastvrouw
enlof ingehuurd personeel moet het leuk
vinden om mensen te ontvangen en hun
verhaal te vertellen. Wij zijn nog op
zoek naar mensen die hier goede ideeën

over hebben en of zelf wel eens gedacht
hebben om op hun eigen bedrijf om te
vormen tot een welkomstboerderj . Deze
mensen kunnen contact opnemen met
Bart Pijnenburg, via
bart@mensenland.nl oftelefonisch: 033-
4800884, of 06-22137239.

Colofon

Nieuwsbrief van de agrarische natuur-
vereniging Ark en Eemlandschap

Kopij kunt u sturen naar:
Ark&Eemlandschap
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
e-mail: eemlandhoeve@solcon.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Margreet de Lange
Bart Pijnenburg
Rob Kole
Helene Hine

Bestuur
Jan Huijgen (voorzitter)
Toon van ‘t Klooster (penningmeester)
Joop Wantenaar
Aart-Jan van Wijncoop

Projectleider SAN
Rob Kole
033-2999408
06 13716667

Coördinator A&E
Bart Pijnenburg
03 3-4800884
06-22 137239
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cultuurhistorie
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Uitnodïging voor 6 november

ATTENTIE

met name voor iedereen die met de SAN meedoet of graag mee wil gaan doen

K01TI naar de vergadering op 6 november op de Eemlandhoeve, 20.00 uur

Zoals U in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaat er nogal wat veranderen; oude con-
tracten komen te vervallen en in November en December worden er nieuwe contracten
getekend met een looptijd tot 2010.

Enkele belangrijke data in verband met de ombouw van de regeling Subsidie Agrarisch
Natuurbeheer (SAN):

- vô& 6 november: alle leden die aan de SAN meedoen krijgen informatie toege
stuurd over de nieuwe afspraken;

- 6 november: algemene ledenvergadering over wat er moet veranderen met betrek
king tot de SAN;

- 1 9, 20 en 2 1 november; tekendagen om de nieuwe contracten te ondertekenen

Omdat er nogal wat moet veranderen wordt er een extra algemene ledenvergadering uit-
geroepen. Er staan slechts drie punten op de agenda voor deze vergadering op 6 novem
ber:

- notulen 1 6 april
- de veranderingen rondom de SAN
- voordracht van Bert van den Hengel als bestuurslid

Extra ALV; Eemlandhoeve te Bunschoten, 6 november, 20.00 uur
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