
De voorjaarswerkzaamheden
zijn weer begonnen. Eind maart
zijn mijn koeien reeds naar buit-
en gegaan. De mest gaat het
land over en het weidevogel-
seizoen kan weer beginnen.
Een betere start dan vorig jaar
om deze tijd! Toen brak de MKZ
crisis uit. Alles ging op slot en de
boeren raakten geisoleerd en de
burgers gepikeerd. Inmid-dels
heb ik vernomen dat de eerste
betalingen voor Programma
Beheer binnen zijn gekomen en
de boeren uitbe-taald kunnen
worden. Eindelijk. We hebben
lang moeten wachten op de
beschikkingen en Bas heeft er
vele uren in moeten steken om
alles op orde te krijgen. Hij
kreeg technische ondersteuning
van Rob Kole en samen met de
hele natuur-werkgroep is er veel
ingewikkeld werk verzet. Knap
om dat allemaal helder te
houden.
Dat is de keerzijde van ons
democratische systeem. We
krijgen publiek geld, maar de
verantwoording en controle is
inmiddels zo ingewikkeld gewor
den, datje goede professiona
liteit moet hebben om het voor
elkaar te krijgen. We gaan dit
meer krijgen als straks ook de
Europese gelden beschikbaar
komen voor plattelandsont

wikkeling. De prjsonder
steuning voor landbouw-
producten (melk, graan, vlees
e.a.) wordt afgebouwd, en het
geld gestopt in potten voor
Regionale ontwikkeling. Maar
om daar grip op te krijgen, moet
je een professionele club zijn.
Dat lukt niet meer in je eentje —

dat zien we met Programma
Beheer. We zijn voor de
beheersgelden aangesloten bij
IN NATURA die ons adviseert
en waar wij ook de controles
vandaan halen. Als we meer
willen met elkaar om ook een
breder pakket te kunnen
aanbieden (natuur, landschap,
energie, water, recreatie,
educatie, zorg e.a.) dan is er
geld genoeg voor, maar dat
vraagt heel wat om dat binnen
te krijgen. Het bestuur komt
daarom ook met een voorstel
om meer te gaan samenwerken
in de regio. Met de Leusder
Horstee en Vallei&Boerderj wil
Ark&Eemlandschap samen een
soort samenwerkingsverband
oprichten om zo de krachten te
bundelen. Op de
jaarvergadering komt dat
voorstel aan de orde- in deze
nieuwsbrief staat er meer over.
We zien dat we als Vereniging
ook gevraagd worden mee te
doen met wat zich in de regio
afspeelt. Zo hebben we met de
GLTO een project gedraaid
rond Amersfoort, met het
Gewest Eemland meegewerkt
tot een visie op het
buitengebied in de regio (DLV
rapport) en zijn we uitgenodigd
met het Waterschap mee te
denken over peilbesluiten.
Nu het nieuwe streekplan van
de Provincie in de maak is, is
het ook belangrijk onze visie uit
te brengen.

Op de jaar-vergadering zal
Gedeputeerde Lokker ook
gevraagd worden zijn visie op
ons waardenvolle en schaarse
Eemlandgebied te geven.

In deze nieuwsbrief staan een
heel aantal van deze
ontwikkelingen vermeld.

Ik wens de boeren een goede
voorjaars- en zomertijd toe
midden op het platteland, ik
wens de betrokken burgers een
hartelijk welkom toe in ons
open Ark&Eemlandschap en ik
hoop velen jullie te ontmoeten
op de ontmoetingsavond van
onze vereniging!

Met hartelijke groet,
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Weer een volle nieuwsbrief!!

Jan Huijgen
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In november 2001 s onze
aanvraag in het kader van de
subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer goedgekeurd. Dit
betekent dat we voor de
komende jaren (2001-2006)
ruim 1 60.000 Euro per jaar te
besteden hebben. Het geld is
bestemt voor agrariërs die in
november 2000 een contract
hebben getekend met de
vereniging in het kader van
resultaatbeloning (weidevogel-
bescherming), uitgesteld
maaibeheer(i en 15juni) en
slootkantenbeheer.

Aangezien de uitbetaling door
LASER aan Ark&Eemland
schap pas eind maart 2002 t!!)

In november en december
2001 is na overleg met DLG en
In Natura door de werkgroep
natuur en landschap besloten
om een nieuwe aanvraag in het
kader van de subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer
(looptijd 2002-2005) in te
dienen. Deze aanvraag was
bedoeld voor bestaande
deelnemers die hun pakket
wilden uitbreiden en nieuwe
deelnemers die nog geen
contract met Ark& Eemland
schap hadden.

Middels een brief aan de
boerenleden van de vereniging
en enkele persberichten in de
plaatselijke media is gepoogd
iedereen op de hoogte ‘te
stellen van het voornemen van
de vereniging. Op de voorlich
tingsavond op de Eemland
hoeve kwamen zo’n 30 boeren
af. Het bleek dat er onder de
aanwezigen genoeg animo
bestond om een aanvraag in te
kunnen dienen. Door de
werkgroep is enkele weken
later dan ook een contractdag
georganiseerd. Tijdens deze
dag hebben zich ± 20 nieuwe

plaatsvond heeft de uitkering
aan de deelnemende boeren
vertraging opgelopen.
Door grote inzet heeft onze
penningmeester Toon van ‘t
Klooster, met hulp van Theo
Boelhouwer, echter in week 13
kans gezien de gelden aan de
deelnemers uit te betalen.

De deelnemers hebben samen
met deze nieuwsbrief een
overzicht ontvangen met de
resultaten en de daaraan ge-
koppelde bedragen. Zo wordt
inzicht verschaft in de
berekening.

De vereniging betreurt het dat
zij hun leden niet sneller van

deel-nemers aangemeld en
hebben een aantal deelnemers
hun overeenkomsten uitge
breid. Al met al dus de moeite
waard. Door enkele ondui
deljkheden in de ingewikkelde
aanvraagprocedure is de
aanvraag in februari naar
LASER gestuurd. Inmiddels is
het bericht ont-vangen dat de
aanvraag in behandeling is
genomen. Er is echter nog
geen duidelijkheid omtrent de
datum waarop bekend wordt
gemaakt dat de aanvraag is
goedgekeurd. Voor de
deelnemers is dit vervelend,
aangezien er wel wordt
verwacht dat zij het beheer vol-
gens contract uitvoeren.
Achteraf kan pas worden
bepaalt of dit ook vergoed
wordt door de aangevraagde
subsidie.

dienst kan zijn, maar heeft
geen invloed op de gang van
zaken bij LASER. Via In Natura
(overkoepelende organisatie
agrarische verenigingen) word-
en er wel geluiden afgegeven
richting het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De hoop is er dat in de
toekomst de regeling vlotter
gaat lopen en de gelden sneller
worden uitbetaald.

Dit is natuurlijk vervelend voor
alle betrokken boeren, maar
ook voor de vereniging. We zijn
dan ook druk doende om als
vereniging zo snel mogelijk
informatie te kunnen
verschaffen. Als er nieuws is
dan worden alle betrokkenen
zo spoedig mogelijk op de
hoogte gebracht.

Dus nogmaals: deelnemers
moeten het beheer volgens
contract uitvoeren, indien dit
niet gebeurt wordt er geen
vergoeding uitgekeerd.

Neem voor informatie contact
op met Bas Koikman
(tel. 0548-611359)

Neem voor informatie contact
op met Bas Koikman (tel. 0548-
61 1359) of Toon van ‘t Klooster
(tel. C” 1560)

JVieuwe subsidieaanvraag agrarisch
starijaar 2002
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NIEUWS VAN DE WEIDE VOGEL VERENIGINGEN

Het grootste aanta’ van de
deelnemende boeren (startjaar
2001 ) heeft tijdens de contract
dag naast het contract ook een
machtiging getekend. Deze
machtiging hield in dat er 10%
van de opbrengst van de
weidevogelbescherming (resul
taatbeloning) door Ark&Eem
landschap mag worden
ingehouden op de uitbetaling
aan de boeren. Deze 10%
wordt overgemaakt aan de
weidevogelvereniging die voor
de boer de nesten heeft opge
spoord en gemarkeerd.

De meningen van Ark&Ëem
landschap en de weidevogel-
verenigingen over deze ‘over-
eenkomst’ waren eensluidend
positief: het was voor iedereen
een makkelijk te hanteren
overeenkomst.

Vanuit In Natura (de over-
koepelende organisatie voor
agrarische verenigingen) is
echter opgemerkt dat dit
volgens de richtlijnen van de
subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer niet mag worden
gedaan.

Het is een ingewikkeld verhaal
maar het gaat om het feit dat
de vereniging een doorzichtige
boekhouding moet voeren.
Vanuit Brussel bestaat er de
angst (door eerder opgedane
ervaringen met Franse boeren)
dat er bij de coöperatieven wat
aan de strijkstok blijft hangen.

A&E is met de weidevogelver
enigingen om de tafel gaan
zitten en is gekomen tot de
volgende afspraken, de deel-
nemers krijgen bij uitbetaling:

een overzicht van de behaalde
resultaten en daaraan
gekoppelde vergoedingen

een uitleg over het feit dat de
1 0% niet door A&E mag
worden ingehouden en dus ook
niet is ingehouden

een overzicht van de
hoeveelheid geld (10%), welke
zij moeten afstaan aan de
weidevogelvereniging. Dit is
1 0% van de opbrengst van de
weidevogelbescherming. Het
maai- en slootkantenbeheer
valt hier niet onder.

het gaat om een vrijwillige
bijdrage aan de weidevogel-
vereniging, maar het is duidelijk
dat A&E hier achter staat.

het rekeningnummer van de
weidevogelvereniging en naam
penningmeester aan wie het
geld moet worden
overgemaakt.

de penningmeesters van de
weidevogelverenigingen
hebben een overzicht van de
boeren die bij de vereniging zijn
aangesloten.

Wij hopen dat iedereen zich
hier in kan vinden!

Een berichtje van
Roei Postema,

coördinator De Wuip
Beste mensen,

We staan weer in de
startblokken om de nesten
op te sporen en te markeren.
Eigenlijk ben ik al begonnen.
Vandaag (25-3) 12
kievitsnesten gevonden. Wat
een geluk dat we ongestoord
het veld in kunnen
vergeleken met vorig jaar.
Het eerste nesije vonden we
op 15 maartbij Mts. Van de
Hengel wat de plaatselijke
pers en TV ruimschoots
heeft gehaald. Een dag
voordat het perceel gerold
werd, hebben we het nesije
gemarkeerd en is dus
gespaard gebleven. Dank zij
de prima samenwerking met
onze boeren kunnen we
prachtige resultaten boeken.
Wij wensen boeren en
vrijwilligers een heel fijn
seizoen toe!

kwart&koning
kievitgrutto 1

Uitbetaling aan de weidevogelvereniging voor de
geleverde arbeid (10%-regeling).



As bestuur van Ark&Eem
landschap hebben we de
nieuwe gedeputeerde van
landbouw van de Provincie
Utrecht uitgenodigd. Hij komt
op onze jaarvergadering
spreken. De brief die naar hem
gegaan is, wordt ook in deze
nieuwsbrief afgedrukt.

De provincie is bezig met de
opzet van een nieuw streek
plan. Boven de gemeentelijke
bestemmingsplannen staat het
provinciale streekplan. En de
provincie is weer gebonden aan
de landelijke richtlijnen van het
Ministerie van Ruimtelijke
Ordening. Met al die plannen is
veel aan de gang. Er is immers
veel te doen op ruimtelijk vlak.
De stad rukt op bij ons in
Amersfoort. Mensen willen
recreeeren. De belangen voor
natuur moeten worden veilig-

gesteld — daar zijn de
natuurmensen voor. En
inmiddels is ook water een
nieuw thema geworden en
heeft het Waterschap behoefte
aan overloop en hogere
waterpeilen. Hoe moeten al die
wensenlijstjes gecombineerd
worden? En, wordt landbouw
niet de sluitpost die het maar
moet bezuren?

Als vereniging willen we ons
juist inzetten om ons waarden-
volle plattelandsgebied te
blijven ontwikkelen. Geen
museumlandschap waar
mensen door de raampjes
komen gluren hoe het vroeger
toeging. Ook niet alleen een
natuurgebied waarin het sociale
gezicht uit verdwenen is.
Ark&Eemlandschap wil zich
hard maken voor een
duurzame ontwikkeling waarin

functies gecombineerd kunnen
worden. Waarin nieuw
ondernemerschap plek heeft en
waarbij nieuwe waarderingen
(ook economisch) van de
schaarse en kostbare groene
ruimte vorm krijgen.

We zijn benieuwd hoe de
Utrechtse gedeputeerde
aankijkt tegen de rol van
initiatief groepen als
Ark&Eemiandschap en welke
rol hij voor hen ziet weggelegd.
Ook welke bijdrage de
Provïncie kan geven om
duurzame landbouw in een
groen weidegebied met blauwe
waterstromen onder een open
hemel in stand te houden.

Kom naar de jaarvergadering
op 1 7 april, en discussieer mee
over de toekomst van ons
buitengebied!

Jan Huijgen

PLATfORPJ VALLEIENEEIII: SAMENWERI(ING TUS$E
DRIE VERENIGINGEN IN DE VALLEI EN EEM REGIO

Gedeputeerde Lokker spreekt . (

opdrachtgevers

Ark & Eemlandschap
Vallei & Boerderij

Leusder Horstee

Op uitnodiging van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
(SVGV) zijn de besturen van drie (agrarische) verenigingen uit
het gebied van de stiching tweemaal op excursie geweest. De
eerste keer was naar het gebied rond Tilburg, waar een
platform van Duinboeren actief is. De tweede keer was naar
de Achterhoek, waar ook een agrarische natuurvereniging
zeer actief is.

Met de besturen van de Leusder Horstëe,Vallei en Boerderij
en Ark&Eemlandschap en sommige werkgroepleden konden
we ons breder oriënteren hoe collega-organisaties het
benaderen. Het is goed om eens buiten je eigen gebied te
kijken en zien hoe andere regionale clubs het aanpakken. Met
name het Platform Duinboeren was een zeer inspirerende club
die organisatorisch de zaakjes goed voor elkaar hadden. De
club bestaat uit ongeveer 200 boeren en 1 00 burgers en heeft
een professionele club van mensen in dienst (zo’n 4 â 5
man/vrouw) en draaien veel projecten. Het bestuur wordt ook
redelijk beloont voor de inzet en dat geeft de vereniging een
stevige basis voor allerlei activiteiten.

In de bus ontstond het idee of we als drie verenigingen ook
niet meer konden samenwerken. Vanuit de Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei werd aangegeven dat er
daarvoor ook subsidiemogeljkheden bestonden. Als besturen
hebben we toen de mogelijkheden verkend om meer samen te

AFB.1 PRo] ECTORGAMSATIE werken.
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Ark&Eemlandschap is goed in natuur en landschap. De Leusder Horstee is bezig met milieu en energie en de
vereniging Vaflei&boerderij is sterk in de recreatie. Als afzonderlijke verenigingen hebben we geen
mogelijkheden om de andere takken op te pakken, dus waarom zullen we de krachten niet bundelen?

In een gezamenlijke bestuursvergadering van 5 maartj.l. werden de volgende voordelen voor samenwerking
genoemd:

7 Via samenwerking kunnen we een compleet pakket van natuurAandschap/milieu/recreatie/educatie aanbieden;
2. De gezamenlljke loketfunctie voor de steeds ingewikkelder wordende regelgeving
3. De mogelijkheden om buiten het buitengebied meer bekendheid en belangstellIng te krijgen. (bv. vrienden van het

buitengebied)
4. Professionaliteit om zaken goed uit te voeren kost geld, ook al vinden we het niet leuk, we zullen wel moeten!
5. Niks doen betekend stilstaan en dus achteruitgang en kansen benutten betekent met elkaar dingen aanpakken en

door gezamenljkheid efficienter te kunnen optreden.
6. Voor geldwerving zal in de nabije toekomst steeds meer onderbouwing en een gedegen financieringsplan vereist zijn.

We zien dat al bij Programma Beheer. Ook de nieuwe Europese regels voor subsidie vragen om hoge klasse. Daar
moet deskundigheid voor beschikbaar zijn.

7. Samenwerking is ook nodig om ons steviger ‘p de kaart gezet te krijgen” in het gebied en geeft nieuwe
mogelijkheden om b. v. richting gemeentes en reconstructie een rol te spelen.

8. Structurele aanpak om de politiek bewust te maken van de veranderingen in het Buitengebied en om gezamenlijk
forse projecten op te pakken b. v. het Grebbelinie project. Vanuit een breed gedragen club kunnen we
meerjarenplannen maken en activiteiten plannen opzetten die in deelregio’s en buurtschappen betekenis hebben.

Als aansprekende projecten (pllots)zijn nu al te noemen:
Zonnecollectorenproject van de Leusder Horstee.

- Cursus Boerenerven die door Vallei en Boerderij opgezet is
Verdere verbreding van Programma beheer voor andere deelregio”s vanuit Ark&Ëemlandschap

Er is een stuurgroep — bestaande uit Jan Huijgen (Ark&Ëemlandschap), Coby van Ginkel (Vallei&Boerderij) en
Gijs Apeldoorn (Leusder Horstee) aan de slag om met een projectvoorstel te komen en verdere uitwerking te
geven aan samenwerking. De gezamenlijke besturen staan achter dit samenwerkingsproces en dit wordt nu
aan de ledenvergaderingen van de drie verenigingen voorgelegd.

Voorgesteld wordt dat de leden tijdens de ledenvergadering:
instemming geven om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een vorm van samenwerking.

- mandaat verlenen aan het bestuur om dit traject verder te bewandelen
- mandaat om als Platvorm Vallei&Eem Lo. op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden.

AFB.2 CONCEPT ORGANISA11ESTRUCTUUR

Adviseur
Uitvoerders

—--

Raad van Advies
financiers

publiek / privaat



BRIEF AAN GEDEPUTEERDE LOKKER VAN
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Bunschoten, februari 2002

Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergaderîng Ark&Eemlandschap

Geachte heer Lokker,

In het beleid van de Provincie Utrecht en van vele gemeentes, maar ook breder in het landelijke beleid (zie de
recente brief van Min.LNV aan de Tweede Kamer over het plattelandsbeleid) speelt de relatie tussen Stad en
haar Ommeland een steeds belangrjkere rol. In ons gebied is dat met name de rol van Amersfoort als grote
stad, met daaromheen de bijna gesloten ring van andere gemeentes (Nijkerk, Hoevelaken, Baarn, Soest,
Hilversum, Eemnes, Laren, Blaricum en Huizen) met uitstraling naar de leefgebieden Arkemheen, Eemland en
de Vallei-regio.

Wij (Ark&Eemlandschap) zijn een actieve (agrarische) natuurvereniging die vanuit dat ommeland nieuwe
initiatieven onderneemt om het waardevolle leefgebied duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen.
Inmiddels zijn we als regionale verenigingen — Ark&Eemlandschap, Leusder Horstee en Vallei&Boerderij in
een samenwerkingsfase beland om zo beter de initiatieven uit het platteland tebundelen, expertise te koppelen
en zo een nieuwe relatie richting de stad vorm te geven. Dat samenwerkingsverband heeft als titel: Platform
Vallei — Ëem 4B’s, boeren, burgers, buitenlui en bedrijven. Dat Platform in oprichting heeft inmiddels meer dan
200 boerenleden en ruim 100 burgerleden.

We weten dat ook de gemeente Amersfoort steeds meer richting haar omgeving kijkt, bijvoorbeeld in de
Groen/Blauwe-structuur discussie. De provincie is bezig met de ontwikkeling van een nieuw Streekplan en ook
daar zal de relatie van Stad en ommeland een rol spelen. Maar ook breder komen er steeds meer initiatieven
om de regiodialoog tussen stad en platteland vorm te geven. Binnen het landelijke beleid is er wordt ook de
vraag gesteld om nieuwe verhoudingen tussen stad en ommeland vorm te geven.

Onze vraag is: zou u als Gedeputeerde voor de stadmens van de Provincie Utrecht — voor de leden van de
vereniging Ark&Eemlandschap — waarbij ook besturen en leden van de Leusder Horstee en ValIei&Boerderïj
uitgenodigd zijn — een verhaal willen houden over uw ervaring en uw visie (misschien ook vanuit historisch
perspectief!) op de relatie tussen Stad en Ommeland. Wij zouden U willen uitnodigen — misschien zelfs
uitdagen om ook uw persoonlijke drjfveren en visie op de rol van lokale initiatief groepen uit het platteland te
vertellen aan mensen uit het veld! De vergadering wordt gehouden op de Eemlandhoeve aan de Bïsschopsweg
(! invloed van de Bisschop van Utrecht) in Bunschoten, vlakbij uw woonplaats Soest.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groeten,

Jan Huijgen
voorzitter Ark&Eemlandschap
voorzitter Platform Vallei&Eem (i/o)



Agrarisch ]Vatuurbeheer seizoen 2001

Ark&Eemlandschap heeft dit
seizoen voor het eerst
ingetekend op de andelijke
Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer. Op dit moment
heerst nog steeds grote
onduidelijkheid of staats
secretaris Faber voldoende
geld beschikbaar stelt om de
subsidieaanvragen die dit jaar
voor het eerst zijn gedaan, te
kunnen uitbetalen. Een
definitieve afwijzing laat nog op
zich wachten, maar de ver-
wachting is dat dit jaar geen
geld komt uit de landelijke
subsidieregeling. Gelukkig
heeft de provincie Utrecht
opnieuw, evenals vorig jaar,
besloten om aan Ark&
Eemlandschap onder een
aantal voorwaarden een bedrag
van f 100.000,- aan subsidie
beschikbaar te stellen wanneer
de landelijke subsidie definitief
niet doorgaat. We kunnen
hiermee niet dezelfde
vergoedingen uitbetalen als
mogelijk zou zijn vanuit de
landelijke regeling. Toch zijn we
de provincie zeer erkentelijk dat
we het agrarisch natuur-beheer
gedeeltelijk kunnen uitbetalen.

Verschillende verenigingen
ontvangen dit jaar helemaal
geen subsidie! De berichten uit
Den Haag zijn dat volgend jaar
wel voldoende geld
beschikbaar is voor de
landelijke subsidieregeling.

Deelname in 2001

Ditjaar hadden in totaal 66
deelnemers zich aangemeld
voor diverse beheerspakketten
agrarisch natuurbeheer: 59
deelnemers met samen 1465
hectare voor weidevogel-
bescherming, 22 deelnemers
voor slootkantenbeheer met
samen 1 24 kilometer slootkant,
en 27 deelnemers met samen
86 hectare voor uitgesteld
maaibeheer.

Door de MKZ hebben diverse
deelnemers geen resultaat-
formulier kunnen invullen. Veel
deelnemers aan de weide-
vogelbescherming laten nesten
opzoeken en markeren door
een vrijwilliger van een
weidevogelvereniging. Deze
vrijwilligers mochten in het
broedseizoen het land niet in.

De geplande slootkantexcursie
in het voorjaar kon ook niet
doorgaan. Vervolgens bleek dat
het plantenboekje dat we
hadden geadviseerd als gids
om zelf de planten van de
beloningslijst op te zoeken,
uitverkocht was. Mede hierdoor
hebben slechts 10 deelnemers
een resultaafformulier
ingestuurd voor samen 63
kilometer slootkant.
Aan het begin van dit jaar
kregen we berichten over
uitblijvende financiering voor
agrarisch natuurbeheer.
Daarom hebben we de
deelnemers aan uitgesteld
maaibeheer laten weten dat we
hen ditjaar niet gebonden
achten aan het uitgesteld
maaibeheer voor de opgegeven
hectares. Bij controle bleek dat
22 deelnemers voor 67
hectares toch het maaien tot de
contractdatum heeft uitgesteld.

Heeft ii nog vragen neem
dan contact op met Joop
Wantenaar, tel. 035-6090224

In totaal zijn dit seizoen 1202 weidevogelnesten beschermd.
Preciezere getallen:
Kievit: 717 nesten
Grutto: 259 nesten
Graspieper: 2 nesten
Krakeend: 4 nesten
Kemphaan: 1 nest
Kwartelkoning: 1 nest
Scholekster: 47 nesten
Slobeend: 8 nesten
Tureluur: 56 nesten
Veldleeuwerik: 3 nesten

Bij nader inzien beloond:
Bergeend 3 nesten
Fuut 1 nest
Kolgans 1 nest

Onbeloond:
99 nesten
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Resultaten slootkantenbeheer 2001

In totaai is dit seizoen 168 maal
een plantensoort van de
beloningslijst in een meetvak
aangetroffen. Dit betekent dat
gemiddeld per deelnemer bijna
1 7 maal een plant van de lijst is
gevonden. De laagste score
onder de deelnemers is 6
treffers (deelnemer met 3
kilometer). De hoogste is 32
treffers (deelnemer met 10
kilometer). De beste per
kilometer is 28 treffers voor een
deelnemer met 4 kilometer.
Van de totale lijst van 28
betoningssoorten zijn door de
deelnemers tezamen 20
verschillende soorten
gevonden. Gemiddeld hebben
de deelnemers 7,5
verschillende soorten in hun
meetvakken aangetroffen,
uiteenlopend van 4 tot 14. Het
hoogste aantal belonings
soorten dat in één meetvak is
aangetroffen bedraagt 1 1

De volgende resultaten

VVa’eraardbei, Waternavel,

Ben Schoon

min

.1.



Verwacht

ja4 £k wtl’ vnij voor e’waare-voZ’
A

Naam: mlv*

Straat — ‘ r
.. .r’. - j. L , ‘‘) . ‘ T.

—-

Pc en Plaats:

Telefoonnummer: Faxnummer:

wel/niet* actîef agrariër

e-mailadres:

c ontvangt graag meer informatie over Ark&Eem landschap

geeft zich op als agrarisch lid 1 burgerlid 1 donateur* van de Agrarische vereniging Ark&Eemlandschap

en ontvangt graag het informatiepakket met alle activiteiten van de vereniging

rekeningnummer: Bank:

Handtekeninçi:

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Het lidmaatschap kost:

A(grarische)-leden:

Opsturen naar: Agrarische vereniging Ark&Eemlandschap, kantoor Bisschopsweg 5b, 3752 LK Bunschoten

20 Euro per jaar

Landbouwvisie Amersfoort

In de vorige nieuwsbrief bent ur
bericht over de landbouwvisie
Amersfoort. Het GLTOproject
bevindt zich nu in de afron
dende fase. De resultaten van
de workshops met de agrariërs
uit het gebied zijn besproken in
een bijeenkomst met beleids
bepalers uit de provincie.

Er wordt nu de hand gelegd
aan de inpassîng van de
sectorale (Iandbouw)visie in de
integrale conceptvisie van de
Groen-Blauwe Structuur in en
rondom Amersfoort.
De uitkomsten zullen binnen-
kort door de gemeente bekend
worden gemaakt.

Nieuwe coördinatrice (?)

Zoals in deze nieuwsbrief staat
gemeld neemt Bas Kolkman
afscheid als coördinator van de
vereniging.

Op het moment van schrijven is
het bestuur druk bezig met het
zoeken naar een geschikte
opvolger/opvolgster. Er zijn al
enkele gesprekken gevoerd en
op dit moment is er een
serieuze gegadigde. Het gaat
om Nicolette, een student aan
de Christelijke Agrarische
Hogeschool.

Wij hopen dat ze zich in de
volgende nieuwsbrief aan jullie
kan voorstellen!

SAN-nieuws

De subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer zal altijd het
nodige nieuws opleveren en
ook in het volgende nummer
zal hier de aandacht aan
worden besteed.

Op dit moment bestaat er nog
de spanning of de nieuwe
aanvraag wel of niet wordt
goedgekeurd. Daarnaast is de
SAN-administratie over 2001
aangeleverd bij de accountant.
Deze checkt de administratie
en boekhouding op fouten. Het
is van belang dat de accoun
tent zijn goedkeuring verleent,
zodat A&E in de toekomst is
gedekt richting LASER.
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Bestuurszaken

—

Voorzitter Penningmeester Secretiris

Jan Huijgen loon van ‘t Klooster vacant
Bisschopsweg 5b Zeldertseweg 73

3752 LK Bunschoten 3828 PN Hoogland
tel: 033-2999200 tel: 033-4801560

Werkgroepen

Natuur en Landschap Recreatie Educatie

Joop Wantenaar Theo Boelhouwer Toon van ‘t Klooster
Birkstraat 125 Pastorielaan 21 Zeldertseweg 73

3768 HE Soest 3828 EX Hoogland 3828 PN Hoogland
te!: 035-6090224 tel: 033- tel: 033-4801560

Kantoor Agrarische Verengng Ark&Eemlandschap

—---—--

Coördinator Kantoor PR en communicatie

vacant Bisschopsweg 5b vacant
3752 LK Bunschoten

tel: 033-2999200
fax:_033-2999667

Het kantoor is enkele dagen in de week bemenst. Men kan dus bellen en/of langskomen.


