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Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief van Ark & Eemlandschap. 

Meestal met daarbij een uitnodiging voor onze najaarsverga-

dering. Het bestuur heeft besloten deze bijeenkomst dit jaar 

over te slaan. Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest 

en voor ons was dat de reden niet nog een najaarsbijeen-

komst van A & E te houden. Het bestuur wil u wel actueel op 

de hoogte houden van de activiteiten van de vereniging. En ik 

moet zeggen A & E bruist van energie. De  grondgebruikbank, 

het weidevogelbeheersplan, de klompenpaden, de projecten 

Maatpolder, duurzaam bodem beheer, boerenlandvogels en 

boerderijeducatie is een greep uit de activiteiten.

Actief bezig zijn is nodig. In deze sterk en snel veranderende 

maatschappij is dat echt noodzaak. Anders wordt er besloten 

zonder ons en dat is niet gewenst. 

De huidige tijd met zijn vele bezuinigingen gaat ook aan ons 

niet voorbij. Het weidevogelplan 2012 moet ingeperkt worden. 

Het Maatpolder project staat op losse schroeven. De Grond-

gebruiksbank krijgt geen extra budget voor de prestaties op 

het gebied van weidevogelbeheer. Bezuinigingen waar we niet 

blij mee zijn. Maar helaas op vele fronten is bezuinigen aan de 

orde van de dag. Daar hebben we begrip voor, maar we gaan 

zoeken naar oplossingen die onze doelstellingen, die we voor 

ogen hebben, toch kunnen realiseren. Dat is niet eenvoudig en 

vraagt offers. Het is daarbij belangrijk dat iedereen weet dat 

het niet anders kan en begrip heeft voor de gevolgen die de 

bezuinigingen met zich meebrengen. Hoe de bezuinigingen uit 

gaan pakken en wat dat betekend voor iedereen kan ik op dit 

moment nog niet zeggen. Wij proberen naar passende oplos-

singen te zoeken.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ( GLB ).

De Europese commissie en alle lidstaten zijn bezig met het 

formuleren van nieuw landbouw beleid voor de periode 2014 

- 2020. De eurocommissaris voor landbouw Ciolos heeft zijn 

plannen in concept gepubliceerd en het is nu aan de lidstaten 

dit van commentaar te voorzien en het per land nader uit te 

werken.

Belangrijkste veranderingen die op stapel staan zijn:

1. De toegekende toeslagrechten, gebaseerd op in het verle-

den verkregen subsidies worden omgevormd. Er komt een 

nieuw toekenningssyteem. Op dit moment is dit een vast 

bedrag per bedrijf op basis van historie en het wordt een 

bedrag per hectare.

2. Er komen bijdragen voor groen blauwe diensten, innovatie 

en concurrentiekracht.

3. Elk bedrijf levert een bijdrage aan biodiversiteit met 7 % van 

zijn oppervlakte landbouwgrond. Daarbij wordt gedacht 

aan akkerranden, landschapselementen, braak en perma-

nent grasland.

4. Steun aan jonge ondernemers.

5. Een eenvoudig administratief systeem en bekijken of collec-

tieven op gebiedsniveau hierbij een rol kunnen vervullen.

Er zijn in het document meer zaken opgenomen en uitgewerkt 

maar we laten het hierbij. Het zijn voorstellen en het is nu tijd 

om actief te reageren. Het bestuur gaat daarmee aan de slag.

• Er worden communities of practice gehouden. A & E gaat 

met een zestal agrarisch natuurverenigingen in west Neder-

land na denken over de rol van de ANV’s bij GLB.

• Er is een aanvraag voor praktijknetwerken melkveehouderij 

en weidevogelbeheer ingediend. Daar kunnen praktijkbe-
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drijven inbreng leveren voor een passende rol voor weide-

vogelbeheer op moderne melkveebedrijven.

• Er wordt gekeken naar de invulling van de 7 % oppervlakte 

landbouwgrond. A & E heeft aangegeven dat zij de bijdrage 

van weidevogels aan biodiversiteit  missen. Dit wordt nu 

bekeken en wij gaan mee praten over de invulling daarvan. 

Mijn gedachten gaan uit naar een permanente structuur 

van grasland voor weidevogels die aansluit bij de reser-

vaten en ingepast kan worden op de moderne melkvee-

bedrijven. Waar moeten we dan aan denken? Kruidenrijk 

grasland percelen of randen, plas dras en poelen, natuur-

vriendelijke oevers zijn hier voorbeelden van. Als er meer 

duidelijk wordt, zullen we dat samen gaan bespreken. In 

dit verband werken we samen met andere verenigingen en 

Veelzijdigboerenland onze koepelorganisatie in West Ne-

derland voor alle ANV’s.

A& E wil in deze situatie niet afwachten wat er bedacht wordt 

maar actief meedenken. Dat vraagt kennis en tijd om dat te 

doen. Ik denk dat er in onze vereniging veel ervaring en kennis 

aanwezig is om de uitdaging aan te gaan. We zullen zeker een 

beroep op jullie gaan doen. Ik vraag jullie daarbij medewerking 

want het gaat over de toekomstige spelregels voor de  melk-

veehouderij en weidevogels in onze mooie Eemland. Daar zijn 

we trots op en dat willen we graag zo houden.

Leden A & E.

De nieuwsbrief van A & E gaat nu naar alle deelnemers SNL. 

Ook de niet leden. In de uitwerking GGB blijkt dat niet leden 

onvoldoende geïnformeerd zijn. Mijn advies is wordt lid van A 

& E. Je praat mee over de activiteiten en je beslist mee. Voor 

de contributie hoef je het niet te laten. Voor € 25 ben je lid. 

Samenwerken om samen sterk te staan.

Warmelt  Swart 

DUURZAAm BODEmBEhEER

De melkveehouderij is een van de belangrijkste bodemge-

bruikers in Utrecht Oost/Gelderse Vallei. Er moet alles aan 

gedaan worden om de melkveebedrijven ruimte te geven 

om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij liggen er nog 

steeds belangrijke opgaven om te verduurzamen. Met name 

op het gebied van bodembeheer en de fosfaat en stikstofbe-

lasting van de bodem. De Kaderrichtlijn Water bijvoorbeeld 

voor nitraat en fosfaat in het oppervlakte water. Maar hoe 

beoordelen we een duurzame bedrijfsvoering? Hoever kan 

de melkveehouderij nog terug in input? En belangrijker: hoe 

stimuleren we een verdere duurzame ontwikkeling en hoe-

veel is hiermee te verdienen?

De winst van Duurzaam Bodembeheer

In de jaren 2011 tot 2014 kunnen melkveehouders in de Gel-

derse Vallei en Eemland deelnemen aan het project Duur-

zaam Bodembeheer. Met een praktische aanpak werken ze 

aan optimalisering van de bedrijfsvoering. Melkveehouders 

gaan aan de slag met bodemvruchtbaarheid, de inzet van 

eigen mest en het verminderen van voerverliezen. Daarmee 

kan de duurzaamheid en de economische perspectief van het 

bedrijf worden versterkt.

De BEX aan de basis

Bedrijven die deelnemen aan de derogatie of relatief inten-

sief zijn, brengen de bedrijfsspecifieke excretie vaak al in 

kaart via de BEX. Maar met de BEX kunt je  meer dan alleen 

de mestruimte berekenen. Het is ook geschikt als manage-

mentinstrument om in de bedrijfsvoering te sturen. De BEX 

is daarmee niet alleen interessant voor intensieve bedrijven. 

Elke melkveehouder kan er zijn voordeel mee halen! De advi-

seurs van Duurzaam Bodembeheer hebben veel ervaring met 

het in kaart brengen van winstkansen. In de praktijk blijkt er 

een grote spreiding tussen bedrijven als het gaat om de N 

en P overschotten per hectare. Bij dezelfde intensiteit zijn er 

zelfs verschillen van meer dan 40 kg fosfaat per hectare. Daar 

valt nog veel te verdienen in de vorm van efficiëntie.

Een sterk team staat klaar voor de melkveehouder

Het georganiseerde landbouwbedrijfsleven is er van over-

tuigd dat een duurzame bedrijfsvoering van groot belang is 

voor de toekomst en samengaat met een goed saldo. Er is 

winst te halen voor het individuele bedrijf en het is tevens 

belangrijk voor draagvlak en ontwikkelingsruimte voor de 

sector. Daarom hebben afdelingen van LTO Noord, de agra-

Winst van duurzaam ondernemerschap
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KLOmPENPADEN

VERDELING VAN DE RESERVE SAN GELDEN 
OVER DE PERIODE 2004 T/m 2009.

In Eemland kennen we verschil-

lende klompenpaden. Het beheer 

ervan iwas de verantwoording 

van het Landschapsfonds Eem en 

Vallei(LEEV). Zij hebben besloten het 

beheer over te willen dragen. Het 

beheer van de klompenpaden wordt 

nu uitgevoerd door: de Vrienden van 

het Nationaal Landschap , A & E en 

LEEV.

Het bestuur beheer klompenpaden 

bestaat uit de volgende mensen.

Stan Duifhuizen, Dick Haver Droeze, 

Frans Ribbink, Henk van de Kerk, 

Wim van de Geest en Warmelt 

Swart. 

Het operationele beheer wordt ge-

coördineerd door de heer Hans Vis-

ser en het beheer wordt uitgevoerd 

door vele vrijwilligers. De kosten 

van het beheer worden gedragen 

door:de gemeenten, provincie 

en andere sponsors. Op 10 ja-

nuari 2012 wordt er een nieuw 

klompenpad geopend in Zeldert.

A & E heeft als ambitie de verbin-

ding tussen boeren en burgers 

te versterken klompenpaden 

zijn daarvoor een goed middel. 

Door dicht op de organisatie 

te gaan zitten streven we naar 

een goede inpasbaarheid op de 

agrarische bedrijven en dat de 

kernkwaliteiten van het Eemland 

tot zijn recht komen.

Het bestuur gaat de komende 

tijd het beleid nader uitwerken 

en door middel van deze nieuws-

brief wordt u op de hoogte hou-

den.

Warmelt Swart

rische natuurverenigingen, de Nederlandse Melkveehou-

ders Vakbond, de verenigingen voor bedrijfsvoorlichting en 

studiegroepen de handen ineen geslagen. Ze nemen zelf de 

verantwoordelijkheid voor dit project. De kracht van Duur-

zaam Bodembeheer is extra groot doordat de voerleveran-

ciers er actief aan mee werken. Zij maken vaak al analyses via 

de BEX en het bemestingsplan. Ervaren adviseurs van ETC/

Boerenverstand, DLV Rundvee Advies, K&G Advies en DMS 

zitten in het projectteam. In 2011 doen er al ruim 100 melk-

veehouders mee. Het doel is om door te groeien naar 220 

deelnemers.

Voor het komende seizoen kunt u gebruik maken van de in-

leidingen, voorlichting en individueel advies. Er is binnen het 

projectteam voldoende kennis en mankracht aanwezig om 

tijdens een ledenvergadering, studiegroep of op individuele 

basis uw situatie te bespreken of duurzame ontwikkelingen 

toe te lichten. Veel besproken inleidingen zijn: 

• Duurzaam bodembeheer, kansen en valkuilen, 

• Mest op z’n best, 

• fosfaat arm voeren, beter boeren. 

• Bedrijfsspecifieke excretie, klaar voor de toekomst.

• Diergezondheid en duurzaamheid, hoe doe je dat?

Informatie

Voor aanmelding of meer informatie kunt contact opnemen met hans Veurink, coördinator van Vallei horstee, via telefoon 

06-53.70.10.00 of e-mail info@valleihorstee.nl. Ook kunt u informatie krijgen via uw eigen voerleverancier.

Op 8 december is er om 20.00 uur  een bijeenkomst in de Klaveet te Achterveld over het onderwerp duurzaam bodem beheer. 

Naast inleidingen zijn er stands van bedrijven die te maken hebben met het onderwerp.

Tijdens de SAN periode is er via de U bocht constructie t.b.v. kwa-

liteit verbetering weidevogelbeheer een deel van de resultaat-

beloning ingehouden. Dat werkte zo: de deelnemers kregen een 

overeengekomen bedrag voor hun inspanning t.b.v. het weidevo-

gelbeheer van de overheid. De deelnemers hadden A & E gemach-

tigd om 80 % te incasseren van het overeengekomen bedrag  en 

verdeelde dit  bedrag weer naar rato van de resultaten onder alle 

deelnemers. Van het te bestede  bedrag door de vereniging werd 

ongeveer 10 % ingehouden voor kwaliteitsverbetering. De 10 % 

is ingezet tijdens het seizoen als vergoeding voor uitgesteld maai-

beheer als er pullen rondliepen. Van de ingehouden bedragen is           

€ 54.853 niet uitgegeven. Dit bedrag zal worden verdeeld onder de 

deelnemers die het fonds hebben gevormd. De uitkering zal plaats-

vinden in de verhouding van inbreng in de jaren 2004 t/m 2007. In 

de jaren 2008 en 2009 heeft geen inhouding plaatsgevonden. Wij 

streven er naar deze actie voor de kerst 2011 af te ronden.

Namens het bestuur, Toon van ‘t Klooster



GRONDGEBRUIKSBANK  ( GGB)
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DE GRONDGEBRUIKSBANK VAN DE  AGRARISchE 
NATUURVERENIGING ARK & EEmLAND

De vereniging Ark & Eemlandschap heeft op 18 juni 2011 een sa-

menwerkingsovereenkomst gesloten met 7 partijen in het kader 

van het oprichten van een grondgebruiksbank voor maatschap-

pelijke doelen. Maatschappelijke doelen kunnen betrekking 

hebben op bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer en klompenpa-

den. Maar wellicht ook andere aan de grond gebonden maat-

schappelijke doelen kunnen via de grondgebruiksbank worden 

gerealiseerd.

Voor 2012 heeft het bestuur  van  A & E besloten de beschikbare 

grond in te zetten voor de kwaliteitsverbetering van het weide-

vogelplan 2012 voor Eemland.

Warmelt Swart en Ad Schoutens zullen alle aanvragen beoor-

delen en een mogelijke toekenning maken. Deze  toekenningen 

worden aan de adviescommissie GGB voorgelegd en na goed 

keuring definitief.

De betrokken boeren krijgen dan 

een pachtcontract voor 1 jaar en 

een contract over de extra inspan-

ningen voor weidevogelbeheer op 

die als  tegenprestatie wordt ge-

vraagd door  A & E.

Er zijn 34 bedrijven bij de GGB be-

trokken en er is 121 ha beschikbaar. 

Voor 105 ha waren geen afspraken 

met huidige gebruikers bekend. Dit 

heeft tot vele reacties geleid. Voor 

ca 45 ha bleken er al afspraken te 

bestaan. Dit heeft ertoe geleid dat 

alle bedrijven die voor een toeken-

ning in aanmerking kunnen komen 

uitgenodigd zijn voor een gesprek. Dit heeft eind oktober tot 

een definitief plan geleid en voor 1 januari moet door alle par-

tijen getekend zijn.

Bij de implementatie van de GGB in de afgelopen maanden is 

aangegeven dat er van te voren objectieve criteria benoemd 

zouden worden. De vastgelegde criteria worden gebruikt bij de 

toekenning van de gronden aan de deelnemers van het weide-

vogelplan 2012.

Als alles klaar is gaan we evalueren en we zullen u daar bericht 

van doen.

Zie voor meer informatie de website van A & E.

Warmelt Swart

Doelstelling van de  Grond Gebruik Bank (GGB)

De GGB heeft voor 2012 de beschikking gekregen over gron-

den van BBL, de gemeenten Amersfoort en Bunschoten. In het 

totaal 105 ha is beschikbaar. Ook heeft stichting De Malen ons 

advies gevraagd over 16 ha pacht. De toekomstige gebruikers 

van deze gronden moeten een prestatie leveren voor de wei-

devogels in Eemland. Natuurbeheer vraagt om een beperkte 

tot soms verdergaande extensivering van het grondgebruik in 

het voorjaar. Dat heeft tot gevolg dat de hoeveelheid ruwvoer, 

die op eigen bedrijf gewonnen kan worden afneemt. Ook ken-

nen we veel weidevogelpercelen op huiskavels.

Om de gewenste extensivering mogelijk te maken kunnen deze 

bedrijven aanspraak maken op extra grond om het verlies aan 

voer te kunnen compenseren.  De bestaande vergoedingen 

voor pacht en beheersvergoeding blijven bestaan. Er is geen 

sprake van veranderingen in de algemeen gebruikte vergoe-

dingen voor het grondgebruik.

criteria.

Om tot criteria voor toekenning  te komen, die gebruikt kun-

nen worden, moeten de volgende vragen beantwoord worden.

1. Wie komen in aanmerking?

In Eemland hebben we 140  deelnemers aan de regeling SNL 

voor het weidevogelplan. 

Daarvan is het grootste deel lid van de vereniging A & E. Het 

voorstel is dat iedereen in aanmerking komt. 

2. Welke criteria zijn onderscheidend?

De beschikbare oppervlakte moet verdeeld worden Als er 

sprake is van meer kandidaten voor hetzelfde perceel zal een 

keuze gemaakt moeten worden. De vraag is dan welke criteria 

worden gebruikt om tot een zo objectief mogelijke keuze te 

komen. 
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Voorstel criteria:

a. Toekenning van grond levert een extra bijdrage  aan de 

  kwaliteit van het weidevogelplan.

b. Melkveehouderij heeft voorkeur boven niet melkvee-   

 houderij. Intensieve melkveehouderij gaat boven exten- 

 sieve melkveehouderij. 

c. Grond uit de GGB is alleen voor gebruik binnen eigen  

 bedrijf.

d. Wat is de  huidige inzet van het bedrijf voor het weidevogelplan. 

  Bedrijven die nu al veel doen hebben  

 voorkeur.

Bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

weidevogelplan.

Het verkrijgen van extra grond betekent dat 

van de ondernemer extra inzet gevraagd 

wordt voor weidevogels. Deze inzet kan  niet 

op de verkregen gronden plaats vinden. Deze 

worden tijdelijk en in principe voor 1 jaar in 

gebruik gegeven. De extra inzet zal plaats 

moeten vinden op gronden die langdurig in 

gebruik zijn. 

Voor 2012 heeft de provincie aangegeven 

dat er geen nieuwe deelnemers mee kunnen 

doen.  

Alleen pakketten met zwaar beheer komen in aanmerking. Dit 

zijn de volgende pakketten

A01.01.01 Weidevogelgrasland met een rustperiode

A01.01.01a                 Rustperiode  1 april tot 1 juni 

A01.01.01b                 Rustperiode  1 april tot 8 juni 

A01.01.01c                 Rustperiode  1 april tot 15 juni  

A01.01.02                  Weidevogelgrasland met voorweiden

A01.01.02a                Voorweiden  1 mei 15 juni  

A01.01.02b                Voorweiden  8 mei 22 juni  

Alleen die bedrijven komen voor grond in aanmerking als ze één 

van bovenstaande pakketten willen afsluiten. Daarbij is aangege-

ven dat voor elke hectare weidevogelbeheer 2 of soms 3 hecta-

res GGB grond wordt toegekend. 

melkveehouderij heeft voorkeur boven niet melkveehouderij.

De melkveehouderij is intensiever en heeft meer problemen 

met extensiveren dan niet melkveebedrijven. Veel niet melk-

veebedrijven hebben geen extra ruwvoer nodig voor de eigen 

veestapel. De praktijk is dat zij overschotten verkopen. De grond 

van de GGB willen we inzetten voor gebruik op eigen bedrijf. Dit 

betekent dat intensiteit van grondgebruik onderscheidend is bij 

toekenning.

De huidige inzet in het weidevogelplan. Bedrijven die nu al veel 

doen in de kwaliteit van weidevogelbeheer hebben voorkeur  bo-

ven bedrijven die alleen legselbeheer doen.

Het bestuur van A & E heeft  de volgende informatie gevraagd 

aan de deelnemer SNL die in aanmerking willen  komen voor 

gronden uit de GGB

A) Melkveehouder of niet melkveehouder

B) Aantal hectares in gebruik.

C) Aantal dieren: melkkoeien inclusief droge melkkoeien, 

  vleesvee, schapen en paarden. 

D) Welke percelen wil aanvrager voor in aanmerking komen?

E) Welke extra inzet wordt geleverd voor weidevogels?  

 Percelen met oppervlakte en pakketten.

F) Welke voorwaarden, opmerkingen en vragen heeft de  

 deelnemer

Er is op 12 september een voorlichtingsavond gehouden over de 

GGB en de daarbij te gebruiken criteria en de procedure.  Alle 

deelnemers SNL hebben van te voren alle informatie toegezon-

den gekregen. A & E heeft deze ook op hun website www.arke-

neemlandschap.nl gezet.  Er waren ca 50 ondernemers aanwezig.



AGRARISch NATUURBEhEER – SEIZOEN 2011
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Het broedseizoen 2011 is voor weidevogels in Eemland niet ongunstig 

geweest. Tabel 1 toont de resultaten van dit jaar. In dit overzicht zijn 

alleen de nesten opgenomen waarvan ook de locatie op een kaart is 

ingetekend, zodat ook bekend is waar deze nestvondsten zijn gedaan 

en er een overzicht te maken is van de geografische verspreiding van 

deze nesten. Bij een vergelijking met de gegevens van afgelopen ja-

ren kan er een klein verschil zijn, omdat toen ook nestvondsten zijn 

meegeteld van nesten waarvan de ligging niet op een kaart was inge-

tekend. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is in 2011 het overgrote 

deel van de nesten wel op kaarten ingetekend. In totaal zijn er 2691 

nestvondsten op de kaarten ingetekend, waarvan 2201 op percelen 

met SNL-overeenkomsten. Er zijn 490 nesten ingetekend op percelen 

waarop voor het jaar 2011 geen SNL-afspraken waren gemaakt . Hier-

van waren lagen 293 nesten in de Maatpolder te Eemnes, waar het 

project Maatwerk Maatpolder is uitgevoerd. Ten slotte zijn 197 nes-

ten opgegeven op percelen waarvoor geen afspraken waren gemaakt 

en waarvan het beheer dus onbekend is. Voor die laatste categorie 

is zijn wel alle opgegeven nesten getoond op de kaart en in de tabel, 

maar er is niet overal in Eemland intensief gezocht in de gebieden 

zonder beheer. Deze extra gegevens zijn vrijwel alleen rond Bunscho-

ten en Eemnes verzameld en geven dus geen volledig beeld van de 

dichtheden in de percelen zonder agrarisch natuurbeheer. De sprei-

ding van de nesten op percelen met SNL-beheer is te zien in Figuur 1.

Soort
SNL-legselbe-

heer
Overig SNL-

beheer
Buiten SNL-beheer maatwerk-maatpolder Totaal

Bergeend 0 1 0 0 1

Bontbekplevier 4 1 0 5 10

Gele Kwikstaart 0 2 0 6 8

Graspieper 1 1 0 1 3

Grutto 170 122 32 46 370

Kievit 1019 189 119 170 1497

Krakeend 0 0 0 2 2

Kuifeend 4 17 0 3 24

Scholekster 91 2 5 13 111

Slobeend 1 84 0 6 91

Tureluur 68 2 41 37 148

Veldleeuwerik 1 421 0 1 423

Zomertaling 0 0 0 3 3

Totaal 1359 842 197 293 2691

Tabel 1 - Overzicht gevonden nesten in Eemland in 2011
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Figuur 1- Spreiding van nestlocaties in 2011 op percelen met SNL-beheer 
(inclusief het gebied van het project maatwerkmaatpolder).

Dit overzicht is niet helemaal compleet, want ook in de reservaten van Natuurmonumenten zijn veel weidevogels aangetroffen. Die 

zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. De spreiding van de extra nest- of territoriavondsten op percelen buiten de beheerde 

gebieden zijn te zien in … 

Figuur 2 - Overzicht van nestlocaties op percelen zonder SNL-overeenkomst in Bunschoten en Eemnes

Hoewel er wel wat  aanpassingen zijn geweest, wijkt het collectief beheerplan voor 2011 niet heel veel af van dat voor 2010. De belang-

rijkste verschillen zijn een paar uitbreidingen ten oosten van de Zevenhuizerstraat in Bunschoten en een stuk uitbreiding in het noord-

westen van het deel van het plan dat in Soest ligt. Op de uitbreiding in het oosten zijn veel nesten beschermd. Op het stuk uitbreiding 

in Soest waren de resultaten teleurstellend.
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LANDBOUWVISIE EEmLAND
Er zijn ook wensen vanuit de landbouw die opgenomen gaan 

worden in de landbouwvisie. 

¾¾ Er moet blijvende aandacht zijn voor verkaveling en be-

drijfverplaatsing.

¾¾ Waterhuishouding en waterkwaliteit zijn van vitaal belang 

voor de landbouw. 

¾¾ Het agrarische natuurbeheer moet een bovenwettelijk 

maatregel blijven met markconforme vergoedingen. In dit 

kader moet er een ontkoppeling komen met de probleem-

gebieden vergoedingen en het agrarische natuurbeheer. 

¾¾ Voor het realiseren van maatschappelijk wenselijk doelen, 

waaronder het agrarische natuurbeheer, zou een gebieds-

contract met de provincie waarbij de verantwoording  in 

het gebied gelegd wordt wenselijk zijn. We kunnen dan 

maatwerk leveren.

¾¾ Er moet op basis van meerjarige afspraken met de land-

bouw een duurzaam beheer van natuurreservaten tot 

stand komen. 

Het gebied ten zuiden van de A1 en ten Noorden van de A1 

vragen  om een afzonderlijke benadering. Ten noorden het 

open weidelandschap met het accent op melkveehouderij en 

weidevogels. Het zuiden met zijn slagenlandschap ook moge-

lijkheden voor landgoederen.

Het blijft de verantwoording van de ondernemer om  te beslis-

sen hoe  verder te gaan en welke activiteit interessant is om op 

te pakken.  Gezien het grote verschillen in bedrijven is het van 

belang dat de ene ontwikkeling de andere niet in de weg staat.  

Van belang is wel dat het agrarisch karakter wat ook de bezoe-

kers van het gebied aanspreekt in stand wordt gehouden door 

bijvoorbeeld te stellen dat de neventak ook moet stoppen als 

het agrarisch bedrijf wordt gestaakt.

Aan de hand van een aantal prikkelende  stellingen is gediscus-

sieerd over  dilemma’s die ontwikkelingen met zich meebren-

gen. Een goed voorbeeld is het landbouwverkeer in relatie tot 

het recreatieve verkeer. Hoe kun je dit in goede banen leiden?

Wanneer het concept is aangepast 

zullen we u daar zeker van op de 

hoogte brengen en de visie op 

de website zetten zodat u er 

kennis van kunt nemen. 

De vereniging  heeft in samenwerking met LTO Eemland een 

concept landbouwvisie opgesteld  voor Eemland. Het concept 

voor deze visie is besproken op 26 september met de leden 

van de vereniging en LTO Eemland. De conceptvisie is afge-

stemd met een klankbord groep uit het gebied. 

Onze voorzitter Warmelt Swart gaf de volgende toelichting op 

de conceptvisie.          

Doelstelling van de agrarische natuurvereniging is het realise-

ren van maatschappelijk wenselijke doelen zoals agrarische na-

tuurbeheer en  klompenpaden. Om deze doelen te realiseren 

is het noodzakelijk dat er een gezonde landbouw in het gebied 

aanwezig is.  Er zijn grote verschillen tussen boeren maar we 

moeten proberen, aan de basis de keuzen te maken en deze als 

collectief voorleggen aan de politiek. We hopen dat er meer 

verantwoording in het gebied wordt gelegd,zodat meer zelf 

kunnen bepalen. We willen worden afgerekend op de resul-

taten. De visie moet inhoud geven aan de uitdagingen van de 

toekomst. De visie moet worden gesteund door de praktijk.

Theo Stam, secretaris LTO Noord, gaf een toelichting op de uit-

gangspunten voor de landbouwvisie 

¾¾ Eemland is een uitstekend landbouwgebied.

¾¾ Het gebied heeft een zeer open karakter.

¾¾ De afstand tot de burgers is letterlijk vergroot door het 

uitplaatsen van bedrijven.

¾¾ De woonkernen zijn  gegroeid en daarmee ook de  recre-

atieve druk in het buitengebied.

¾¾ Gangbare landbouw en weidevogels kunnen  goed sa-

mengaan. 

Wat zijn de ontwikkelingen in de landbouw

¾¾ Er komt een nieuw gemeenschappelijk landbouw  beleid 

aan. Dit houdt in dat de subsidies uit Europa voor de land-

bouw op een andere manier zullen worden besteed.

¾¾ Er is een groeiende maatschappelijk invloed op de be-

drijfsvoering. Het betreft dan zaken als dierenwelzijn en 

milieu.

¾¾ De marges staan in de landbouw onder druk.

¾¾ Een ondernemer in de landbouw maakt zijn eigen keu-

zen. Dit kan zijn specialisatie in de melkveehouderij. Ver-

breding van activiteiten, een biologische bedrijfsvoering, 

natuurondernemer of stoppen met het landbouwbedrijf. 

 

We zien een sterke afname van het aantal melkveehouderij 

bedrijven.
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DE STRUcTUURVISIE VAN DE PROVINcIE UTREchT.

het ruimtelijke ordeningsbeleid van de provincie Utrecht 

werd vastgelegd in het streekplan. Van daaruit werden de 

bestemmingsplannen per gemeente nader uitgewerkt. De 

provincie Utrecht maakt geen streekplan meer maar stelt een 

structuur visie op. het voorontwerp is nu gepresenteerd en 

de vereniging A & E kan daar op reageren. We hebben onze 

reactie naar de provincie gestuurd. De samenvatting staat 

hieronder.

1. De begrenzing van de kerngebieden voor weidevogels zijn 

voor ons niet acceptabel.

2. De vermelding van drie nieuwe natuurgebieden buiten de 

EHS dragen niet bij aan de kernkwaliteit van Eemland en 

moeten worden verwijderd.

3. De ontwikkelingen in de landbouw en de kernkwaliteiten 

moeten meer op elkaar afgestemd worden. Dit vraagt om 

een geïntegreerde aanpak en niet zoal nu in deze visie via 

een sectorale aanpak.

4. Er is te weinig aandacht voor een duurzaam beheer om de 

kernkwaliteiten van het Eemland te versterken. Wij missen 

de verbinding tussen economie en ecologie. Nu is de struc-

tuurvisie te sectoraal en zorgt voor verwijdering tussen 

economie en ecologie en daarmee voor de verslechtering 

van de kernkwaliteiten

5. Het huidige landbouwkundige beheer van de wespentaille 

moet versterkt worden om de ecologische verbinding tus-

sen Arkemheen en Eemland in stand te houden

Al de ingekomen bezwaren worden bij de provincie verwerkt 

en het is nu afwachten wat er mee gedaan wordt. Op de web-

site kunt u  de gehele brief vinden.

Warmelt Swart
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hERhAALDE OPROEP
Voor allerlei publicaties willen wij graag een fotobestand opbouwen.  Wij zijn op zoek naar  
digitale foto’s (redelijke kwaliteit) van het werkgebied van de agrarische natuurvereniging. 
Het mogen ook gewoon sfeerplaatjes uit de polder zijn. Vermeld  graag even wanneer en 
waar de foto is gemaakt. Vergeet uiteraard niet de naam van de fotograaf. Het zou toch 
leuk zijn dat uw eigen foto prijkt in een publicatie van de vereniging. U kunt de foto’s mailen 
naar info@arkeneemland.nl 
Alvast bedankt voor uw moeite. 

Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator 
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• fotografie • P.R. advies
• verkoopondersteuning 
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