
Van de Voorzïtter
Een bijzonder jaar voor de boeg! Ark&Eemlandschap gaat
dit jaar zijn 5e jaar in. Een lustrumjaar waaraan we bijzon
dere aandacht willen besteden. Er gebeurt veel door ‘onze’
mensen. Met de ombouw van de natuurbeheerscontracten
zag u een actief team van boeren en de natuurcoordinator
Rob Kole. Een hele operatie om alles naar Bmsselse richt-
lijnen uit te voeren. Maar als de papierwinkel achter de mg
is, kunnen we nu weer gewoon jonge kievitten en gmtto’s
beschermen en de bijzondere soorten in de slootkanten
ruimte bieden. Per slot van rekening gaat het om ons prach
tige open weidelandschap waarin boeren actief met natuur
aan de gang zijn. Dit jaar bijna 2500 ha en dat geeft een
omzet van tussen de 350 en 400.000 euro. Dat is niet niks
en dat vraagt een goed management en een zakelijke aan-
pak. Daarmee is ook de komende agenda van de voorjaars
vergadering al neergezet: hoe kunnen we als agrarische
natuurvereniging een stevige zakelijke en professionele partij
in het gebied worden? Lukt dat alleen, of hebben we dan
een meer zakelijke aanpak nodig? Daarvoor is nu het mi-
tiatiefvan de Coöperatie $tadteland genomen door meerdere
agrarische natuurverenigingen. Comelis van Diest, collega
boer net aan de andere kant van het Gooi, voorzitter van de
agrarische natuurvereniging Vechtvallei, zal op de voorjaars
vergadering de Coöperatie toelichten.
In de nieuwsbrief staan verder verhalen van onze
verenigingscoördinator Bart Pijnenburg die actief projecten
lostrekt. Hij heeft nu de hulp van Maike van der Maat van-
uit het samenwerkingsverband van de eem- vallei vereni
gingen. Zij is ook bezig om dejubileumkar te trekken waar-
bij ik mag verklappen dat in de publieke najaarsvergadering
een bekende spreker komt (oud minister), er een open dag
is voor de eigen leden en dat er gewerkt wordt aan een
jubileumpublikatie. Maar daar hoort u nog over! Ik wens
zowel onze boerenleden als onze burgerleden een genoeg-
lijk weidevogelseizoen en veel leesplezier bij deze infor
matieve nieuwsbrief.
Groeten van Jan Huijgen

Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer
Van 2000 tot 2003
Na een ‘proefjaar’ op basis van een provinciale subsidie in
het jaar 2000 heeft Ark & Eemlandschap vanaf 2001 mee-
gedaan met de landelijke Subsidieregeling Agrarisch Natuur-
beheer (SAN). In totaal is er dus nu vier jaar agrarisch be
heer uitgevoerd. Geleidelijk aan is het aantal deelnemers en
de oppervlakte van de beheersgebieden toegenomen. In 2003
waren er 96 actieve deelnemers aan SAN, waarvan 66 die
reeds vanaf200l meegewerkt hadden en 26 vanaf2002. In
2003 waren er nog vier nieuwe deelnemers bijgekomen. Ta
bel 1 geeft aan welke vergoedingen werden uitbetaald in
2003.
Er wordt nog gewerkt aan het totale fmanciële overzicht.
Omdat de contracten van voor 2004 nu door de overheid
zijn ontbonden, moeten de natuurverenigingen de gehele
boekhouding over de periode 2001 tot en met 2003 over-
leggen en aan Laser verantwoording afleggen over de beta
lingen voor het beheer en de overige (administratieve) kos
ten.
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Tabel 1 - Overzicht van de totale vergoedingen per
beheerstype in 2003 (in euro)
Nestbescherming 35.145,24
Slootkantbeheer 5.082,36
Plasdras 971,09
Maaibeheer 82.414,23
Ruige mest 2.561,14
Vluchtheuvels 0,00

Totaal 126.174,06
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Tabel 2 - Overzicht van aangevraagde hectares 2004

SAN 2004-2010

Omdat de oude SAN regeling niet voldeed aan de eisen die

de Europese Commissie stelde is er eind vorigjaar een nieuwe

regeling tot stand gekomen. In november 2003 heeft de vere

niging drie dagen achtereen zitting gehouden in de

Eemlandhoeve voor het afsluiten van vervangende ofnieuwe

contracten. Deze contracten gelden, evenals de oude, voor

een periode van zes jaar. Van deze mogelijkheid hebben 106

agrariërs gebruik gemaakt. Een klein aantal deelnemers heeft

geen nieuw contract meer afgesloten, maar de overgrote meer-

derheid heeft de bestaande beheersovereenkomst verlengd of

zelfs verder uitgebreid. In totaal zijn beheersafspraken ge-

maakt voor 328 beheerseenheden. Daarbij zijn alle hectares

met een afzonderlijk beheer apart gerekend. Bijvoorbeeld,

indien er op één aaneengesloten gebied nestbescherming is

aangevraagd en tevens op de dezelfde groep percelen een

overeenkomst voor slootkanten is aangevraagd, dan zijn de

hectaren voor slootkanten in mindering gebracht op de op-

pervlakte van nestbescherming en zijn er (tenminste) twee

afzonderlijke beheerseenheden opgegeven. Er zijn onder de

nieuwe regeling naar verhouding veel meer aanvragen voor

de toeslag voor ruige mest ingediend en ook de aanvraag voor

slootkantbeheer is flink toegenomen. Dat laatste is dan ook

nog een beetje een punt van zorg voor de vereniging, omdat

er voor dit onderdeel de komendejaren veel meer menskracht

voor de controle nodig zal zijn.

De aanvraag werd op 1 8 december 2003 in ontvangst geno

men door Laser. De oppervlaktes voor nestbescherming,

maaibeheerspakkeften en plasdraspaketten waren verdeeld

als te zien in in Tabel 2.

Daarnaast werd in totaal voor 290 km slootranden een

beheersvergoeding aangevraagd. Toeslag voor uitrijden van

ruige mest werd aangevraagd door 37 deelnemers voor in

totaal 163,9 ha.

Er zijn door de diverse agrarische natuurverenigingen in het

land veel meer aanvragen ingediend dan was verwacht. La-

ser heeft dan ook de handen vol aan controleren van de aan-

vragen en het gereedmaken van de beschikkingen. Verwacht

wordt dat men desondanks rond 1 april aanstaande gereed

zal zijn met dit werk, zodat per aanvraag bekend zal zijn of

deze kan worden gehonoreerd.

Tips voor de uitvoering

Indien de beschikkingen niet op tijd voor 1 april ontvangen

worden is het in principe dus ook niet zeker of er een

vergoeding ontvangen zal worden voor een beheersgebied.

Wij adviseren om desondanks alvast aan de eisen van de

SAN regeling te voldoen. Indien er onverhoopt een

aanvragen of delen van aanvragen worden afgewezen dan

is er in sommige gevallen wellicht nog een mogelijkheid

om bezwaar aan te tekenen.
Het is van groot belang dat deelnemers zich goed houden

aan alle voorschriften van de SAN regeling. Deze zijn

opgenomen in het afsprakenkader dat aan alle agrarische

leden is toegezonden. Lees dat document voor het begin

van het beheerseizoen nog eens goed door.
Voor het uitrijden van ruige mest bestaat een meldplicht. De

meldpunten zijn Joop Wantenaar, (035) 609 02 24, voor de

omgeving van Soest en Johan Eggenkamp (033) 480 26 33

voor de overige gebieden. U moet binnen 48 uur na het

uitrijden melden en de desbetreffende percelen op een kaartje

intekenen. Op het kaartje dient ook het BRS nummer, het

aantal uitgereden hectaren en de datum van uitrj den worden

aangegeven.
Bij de controles van de vorige seizoenen bleek regelmatig

dat de administratie bij de deelnemers niet altijd goed in

orde was. Deelnemers aan nestbescherming dienen de

stalkaarten regelmatig correct bij te houden en ook op kaarten

aangeven waar de nesten liggen om een goede controle

mogelijk te maken. Indien de gegevens van de nesten niet

goed zijn bijgehouden wanneer de controlebezoeken

plaatsvinden dan kunnen de vondsten door de controleur

worden afgewezen. Uitbetaling van vergoeding voor de

gevonden nesten kan alleen plaatsvinden voor goedgekeurde

nesten.

Omschrijving

Nestbescherming
Weidevogelgebied 1 april - 23 mei

Weidevogelgebied 1 april - 1 juni

Weidevogelgebied 1 april - 8 juni

Weidevogelgebied 1 april - 15 juni
Weidevogelgebied 1 april - 22 juni

Weidevogelgebied 8 mei - 22 juni

Plasdras 15 februari - 1 5 mei

SAN Opper
Pakket vlakte

(ha)
1901 1981,7
1903 41,9
1904 104,8
1905 65,8
1906 75,6
1907 65,1
1909 9,5
1912 1

Waterhoen. foto: IL. Kootjrnans
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Wel leuk voor de wandelaaj; maar wie
is aansprakelijk?

We schreven het al in de vorige nieuwsbrief het openstellen
van land voor wandelaars lijkt een goede mogelijkheid voor
beheerders van agrarische grond om abstracte begrippen zo-
als ‘recreatief medegebruik’ en ‘groene diensten’ heel con-
creet te maken. Daarom leek het de vereniging een goed idee
om de voor en nadelen eens op een rijtje te zetten en de mo
geljkheden voor onze leden in kaart te brengen. Bart Pijnen
burg deed wat onderzoek en gaf een aantal aanbevelingen.

Een samenvafting van de meest genoemde voor en nadelen
van meer wandelgelegenheid over boerenland zijn:
. voordelen voor het algemene publiek:

. het schept meer mogelijkheden om te wande
len in de nabijheid van steden en dorpen;

. wandelen over laarzenpaden is een belevenis;
men kan meer genieten van natuur en land-
schap;

. wandelen door boerenland kan leiden tot meer
betrokkenheid bij het landschap en de beheer-
ders van het land; de boeren.

. voordelen voor boeren:
. een verbetering van de beeldvorming van de

landbouw;

. voor boeren die aan huisverkoop of agro
toerisme doen is het een middel om meer klan
ten te krijgen ofte binden;

. in bepaalde gevallen zijn er financiële vergoe
dingen mogelijk.

. bezwaren van boeren:
. wandelaars zijn een inbreuk op de privacy;
. wandelaars kunnen dierziektes verspreiden;
. wandelaar richten schade aan enlof laten afval

achter;
. onduidelijkheid over aansprakeljkheden;
. honden van wandelaar richten schade aan;
. het geeft onzekerheid wat betreft wijziging van

bestemming van de grond.

Vergoedingen
Bart keek ook naar de vergoedingen voor openstelling en
onderhoud van wandelpaden. Er zijn nog maar weinig rege
lingen in Nederland en deze lijken ook niet op elkaar afge
stemd. In sommige gebieden zoals in Zuid Limburg wordt
veel gebruik gemaakt van de paden over boerenland terwijl

Wandelen over boerenland, hoe verder?

Organisatie en/of locatie
Zuid Limburg
Landschapsbeheer Friesland
Stichting LAW (Lange Afstand Wandelpaden)
Zuid Holland Bureau voor ToerismeLopikerwaard
Manifestgroep Groene Hart
Stichtse GroenlandenRecreatieschap, Utrechts Veenweidegebied
Landschapsbeheer Utrecht, Gelderse Vallei
Landschap Waterland
Kerkepaden Zieuwent

Jaarlijkse vergoedingen openstelling en onderhoud
geen, zijn van oudsher openbare paden
geen vergoeding
0, 1 0 euro per strekkende meter
0, 1 5 euro per strekkende meter
0,20 euro per strekkende meter
v.a. 0,45 euro per strekkende meter
0,45 euro per strekkende meter plus 0, 15 euro per m2
0,75 euro per strekkende meter (pad is 2,5 m breed)
eenmalige a&oop van recht op basis van grondprijs

Tabel 3 - Verschillende financieringsvormen voor openstelling en onderhoud wandelpaden over boerenland.
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de boeren alleen de overlast hebben maar geen cent vergoe

ding daarvoor krijgen. Het andere uiterste is te vinden in

Waterland, net ten noorden van Amsterdam waar boeren tot

0,75 euro per meter beuren. Daar bovenop kunnen ze nog

fikse vergoedingen ontvangen voor het onderhoud van

bmggeijes en hekjes. Zie label 3 voor een overzicht van de

vergoedingen in de verschillende gebieden.

In Eemland is sinds kort het Landschapsfonds Eem en Vallei

actief. Zij hebben een model ontwikkeld waarbij het fonds de

boer een vergoeding geeft voor openstelling en onderhoud

van paden. Als u plannen heefi voor wandelpaden kunt u in-

formatie aanvragen via info@leev.nl of bellen met 033-

4800883. Ook Landschapsbeheer Utrecht heeft al veel erva

ring met het herstel van oude paden. Contact daar is Helene

Hine, 030-2205534.

Aanbevelingen
Het ligt voor de hand dat onze vereniging verder meewerkt

om meer wandelpaden over boerenland te realiseren. Veel van

onze leden hebben land onder agrarisch natuurbeheer en dus

wordt het land sowieso al minder intensief voor landbouw-

doeleinden gebmikt. Dit land kan dus ook goed gebruikt

worden voor recreatief medegebruik. Meer ruimte voor na-

tuur schept natuurlijk ookjuist een meerwaarde voor de wan

delaar.
Er is inmiddels redelijk wat ervaring opgedaan met wandel-

paden. Men kan aan de meeste bezwaren van boeren tege

moet komen door gerichte maatregelen. Men kan bijvoorbeeld

mooie heggen aanleggen als het wandelpad te dicht langs het

erfkomt en het de privacy zou aantasten. Zie het aparte stukje

over heggen in deze nieuwsbrief. Door middel van hekjes en

overstapjes kan men fietsers en honden weren. Ook onzeker-

heden over aansprakelijkheid en bestemmingswijzigingen kan

men allemaal goed regelen in de overeenkomst.

Een positieve benadering werkt het beste, als men op de

toegangsborden aangeeft dat de wandelaar te gast is, met het

verzoek om bepaalde gedragsregels te respecteren, zal open-

stelling in de meeste gevallen geen overlast opleveren.Volgens

boeren die al meedoen met openstelling, blijkt de overlast

van wandelaars in de praktijk erg mee te vallen.

De aanbevelingen voor de vereniging zijn:

. Meer promotie en voorlichting, liefst met een aantal

positieve voorbeelden in het gebied; de vereniging kan hier

een belangrijke rol in spelen;

. Regelingen moeten duidelijker en simpeler worden en

moeten een behoorlijke vergoeding voor de beheerder van de

grond omvatten; de vereniging kan hier de individuele leden

in ondersteunen door goed naar de overeenkomst te kijken;

. Beginnen waar het kan, eventueel op een experimen

tele basis en eventueel met een beperkte (bijvoorbeeld een

deel van het jaar) openstelling;

. Gebruik maken van huidige initiatieven; de provincie

Utrecht heeft tot 2010 een potje voor wandelpaden en het

Landschapsfonds Eem en Vallei kan sponsoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Pijnen

burg, 033-4800883 of bart@mensenland.nl

Even voorstellen. . . Maike van der Maat

Als nieuw gezicht binnen Ark & Eemlandschap, wil ik me

graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Maike van der

Maat en ik ben sinds december 2003 aan de slag als coördi

nator recreatie en toerisme. Dit doe ik voor de “samenwer

kende verenigingen in Vallei en Eem”, waar behalve Ark &

Eemlandschap, ook Vallei & Boerderij, de Leusder Horstee,

Stichting BAO (Biotoopverbetering Agrarisch Overleg) en

Stichting Toekomstvisie Lunteren toe behoren.

Als coördinator probeer ik de ideeën die de leden hebben met

betrekking tot recreatie en toerisme, op te pakken en uit te

werken. De voorkeur gaat hierbij uit naar plannen en ideeën

waar meerdere mensen ofbedrjven belang bij hebben. Het is

niet de bedoeling dat ik als adviseur ga optreden voor indivi

duele ondernemers, mijn taken liggen echt verenigingsbreed.

Naast de activiteiten die ik uitvoer ten behoeve van de leden,

besteed ik ook de nodige tijd aan ondersteuning van het be

stuur.
Ik ben naast mijn werk als coördinator voor de samenwer

kende verenigingen in Vallei en Eem, ook bezig met enkele

‘recreatieve projecten’ voor LaMi en voor de stichting Te-

recht Anders in de Kromme Rijnstreek. Ik woon in Odijk,

maar ben vaak in Bunnik te vinden, waar mijn ouders een

gemengd bedrijf met melkvee, fmitteelt en een boerderij-

winkel hebben. Hier steek ik graag mijn handen uit de mou

wen.
U zult de komende tijd waarschijnlijk meer van mij horen.

Als ii zelf vragen of ideeën heeft over recreatie en toe-

risme, laat het me weten! ! Ik ben u graag van dienst.

Ik ben te bereiken via email mvdmaat@hetnet.nl of telefoon:

030-2676528/ 06-23285225

Heeft u wel eens gedacht aan agro-toerisme?

Momenteel vindt er een inventarisatie plaats onder onze le-

den. We proberen namelijk in kaart te brengen welke leden

open staan voor recreatieve en! of educatieve activiteiten op
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hun bedrijf. Zou u bijvoorbeeld wel eens een rondleiding

willen geven over uw bedrijf of excursies willen ontvangen?

of wilt u uw land openstellen voor wandelpaden? Bent u

bereid zorgbehoevenden op te vangen op uw bedrijf? Ofbent

u van plan om een terras, boerderjwinkel ofeen minicamping

te beginnen? Leden die reeds dergelijke activiteiten aanbie

den, of plannen hebben om dit te gaan doen, kunnen zich

melden bij Maike van der Maat, via email:

mvdmaat@hetnet.nl oftelefoon: 030-2676528/ 06-23285225.

5jaat!
Dit jaar bestaat Ark & Eemlandschap vijfjaar. Het is de be

doeling om dit lustrum in het najaar uitgebreid te vieren met

de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen. Ook zullen we

een boek schrijven over 5 jaar Ark en Eemlandschap. Hier-

over volgt later meer informatie. We willen ook aan het grote

publiek bekend maken dat we vijfjaar bestaan. Op diverse

markten, braderieën en andere festiviteiten willen we een

informatiestand imichten. In deze stand komen onder andere

folders te liggen van de vereniging en wordt informatie gege

ven over agrarisch natuurbeheer met foto’s en informatie-

panelen. Het is de bedoeling om hiermee uit te leggen wat

Ark & Eemlandschap doet en eventueel nieuwe leden te wer

ven. We zijn nog op zoek naar het volgende:
. Leuke ideeën om de stand in te richten
. Een publiekstrekker (spel, quiz, leuke act, etc.)
. Mooie foto’s over agrarisch natuurbeheer
. Data en locaties van markten, braderieën of andere

festiviteiten in de omgeving
. Mensen die de stand willen bemamen (mlv)

Heefi u informatie ofideeën over deze onderwerpen, of bent

u bereid om de stand te bemannen, wilt u zich dan richten tot

Maike van der Maat, via email: mvdmaat@hetnet.nl of tele-

foon: 030-2676528/ 06-23285225.

Schrijf nu alvast in uw agenda;
Voor alle leden, vrijwilligers en hun gezinsleden organiseren

we in het kader van het 5 jarig jubileum op zaterdag 2 1 au

gustus een grandioze fietstocht en familie dag op boerderij

Netelenburch, te gast bij Bert en Thea van den Hengel op het

Zuidereind 35 in Baam

Bert en Thea, Gast-
heer en gastvrouw
op 21 augustus

Vanuit de Werkgroep recreatie:

op bezoek bij Vallei en Boerderij

Op 1 8 februari 2004 heeft een excursie plaatsgevonden naar

leden van onze zustervereniging Vallei & Boerderij . Een aantal

leden van A&E brachten een bezoek aan De Maaneschijn in

Nijkerk en De Zoete Inval in Putten. Voor de leden van A&E,

die plannen hebben om agrotoeristische activiteiten op hun

bedrjfte beginnen, was de excursie een goede mogelijkheid

om ideeën op te doen en vragen te stellen aan mensen die

reeds ervaring hebben met agrotoerisme. Kortom: het was

een zeer leerzame dag! De deelnemers hebben diezelfde dag

maar besloten om onze werkgroep recreatie nieuw leven in te

blazen.
Indien er meer leden zijn die graag eens een kijkje willen

nemen op een “agrotoeristisch bedrijf’, kan er een tweede

excursie worden georganiseerd naar Vallei & Boerderij.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maike van

der Maat, via email: mvdmaat@hetnet.nl of telefoon: 030-

2676528/ 06-23285225.

Vanuit de Werkgroep educatie:

Excursie van schooiklas bij Gert Botterblom

Groep 6 van de basisschool de Zevensprong bezocht in okto

ber het bedrijfvan Gert Botterblom aan de Lodijk. De kinde

ren beleefden een spannend moment in de wei toen de koeien

begonnen te rennen. Ook hadden ze de grootste lol met de

meikmachine. In de evaluatie door de docent bleek hoe waar-

devol dit boerderijbezoek is geweest; de kinderen hadden nu

een veel beter beeld van ‘een boer’.

Oproep: Wie wil schoolklassen ontvangen?

De werkgroep educatie wil graag meer bezoeken van school-

kinderen aan de boerderij organiseren. Heeft u wel interesse

om af en toe een schooildas te ontvangen en woont u in de

buurt vanAmersfoort ofHoogland? Bel dan met Bart Pijnen

burg, 033-4800883 of 06-22137239.

- J —-.-________

Gert geeft uitleg over de melkinachine
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Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws

Landschapsfonds de lucht in!
Het Landschapsfonds Eem en Vallei gaat dit jaar van start
met een aantal leuke publieksactiviteiten. Zo raken burgers
en bedrijfsleven meer betrokken bij het mooie buitengebied.
Wat dacht u van een fietstocht met boerderijbezoek of een
vroege vogel wandeling? Het fonds werft vooral geld bij over-
heden en bedrijfsleven en ondersteunt daarmee initiatieven
die de natuur en landschap in ons gebied ten goede komen.

LAND5CHAPSFONDS

Ook vergoedt het fonds agrariërs voor de openstelling en on
derhoud van paden over boerenland. Als u een goed initiatief
heefi kunt u een voorstel indienen om financiering aan te vra
gen. Kijk op www.leev.nl voor een overzicht van de publieks
activiteiten, voor als u een voorstel voor financiering in wilt
dienen en natuurlijk ook als u het fonds financieel wilt onder-
steunen.

A&E-Fietsroute Boerenerven om de Eem
Op zaterdag 1 5 mei zal deze nieuwe fietsroute worden ge-
doopt. Het wordt een heerlijk rondje van 23 kilometer door
het buitengebied van Hoogland, Soest en Baam. Op het ene
bedrijf kan men genieten van een kopje koffie, op de ander
van een heerlijk boerenijsje ofeen stukje geitenkaas. De for-
mule is eenvoudig; het is een mooie fietsroute die elke dag
gefietst kan worden. Maar op elke zaterdag in de zomermaan
den zijn de drie deelnemende bedrijven opengesteld en kan
men op het erf wat verpozen, iets beleven of een lekkernij
consumeren. Deze route is tot stand gekomen door een goede
samenwerking een drietal bestaande routes met dezelfde for-
mule in de Gelderse Vallei. De vier routes worden gebundeld
in een mooi mapje en zal voor 2,50 euro te koop zijn bij de
VVV en de deelnemende bedrijven. De opening zal plaats-
vinden op zaterdag 1 5 mei, 11 uur, bij boerderij de Breevoort
in Hoogland West. Slaagseweg 4. Meteen aansluitend. om 12
uur, zal een groep op de fiets stappen om deze prachtige route
te fietsen. Iedereen is welkom om mee te fietsen!

_wm_
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Oproep: stuur uw emailadres!
Het komt regelmatig voor dat we een uitnodiging of aanbod
krijgen voor een of andere leuke activiteit, cursus, etc. We
willen leden dan graag informeren over de mogelijkheid maar
wachten op de nieuwsbrief is dan vaak te laat omdat deze
nieuwsbrief maar twee of drie keer per jaar verschijnt. Ook
kan het heel handig zijn om leden te herinneren aan belang-
rijke data zoals leden vergaderingen of lustmmfeesten! Wij
verzoeken dan ook vriendelijk alle leden die email hebben
om hun emailadres door te mailen naar info@mensenland.nl
met in onderwerpregel; emailadres lid A&E. Zo blijft u be
ter op de hoogte!

Steun van Landschapsbeheer Utrecht
Landschapsbeheer Utrecht (LBU) heeft recentelijk budget
gekregen om alle agrarische natuurverenigingen in de pro-
vincie te ondersteunen. Als bestuur hebben we vertegenwoor
digers van LBU gevraagd om eens de verschillende dingen
op een rijtje te zetten waarmee we als leden van de vereni
ging nôg meer zouden kunnen bijdragen aan natuur en land-
schap in het gebied.

mmtt:
Landschapsbeheer Utrecht

Excursie; schone sloten, meer kans voor natuur
In samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht en het
Landschapsfonds Eem en Vallei organiseren we op donder-
dag 27 mei, 20.00 uur een excursie. We gaan naar de Groen-
weg 7 in Bunschoten naar het bedrjfvan van Halteren. Daar
zijn sloten uitgebaggerd en wordt door slootkantbeheer en
mozaïek beheer gepoogd meer kansen voor slootleven en
weidevogels te creëren. Komt allen op donderdag 27 mei om
20.00 uur naar de Groeneweg nummer 7.
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Coöperatie Stadteland

Vanuit de coöperatie Stadteland wordt in toenemende mate
ingespeeld op de vragen omtrent de opzet en professionali
sering van agrarische bedrjfsverbreding in Nederland (bv.
zorg, educatie, streekproducten, recreatie, faciliteiten,
ovemachting, etc.). Binnen de coöperatie Stadteland (zie
ook www.stadteland.nl) bundelen wij de kennis en ervaring
op het gebied van plattelandsvemieuwing vanuit de
verschillende regio’s in Nederland en beogen wij op drie
niveau’s te werken om verbreding als serieuze neventak
van een agrarische bedrijf of landgoed te ontplooien en
exploiteren:

A. Individueel boerenniveau: Ondersteuning bij het
formuleren, opstellen en indienen van
bedrijfsverbredingsplannen t.b.v. processen als
productontwikkeling, vergunningen, financiering,
vermarkting en draagvlak/netwerk in de regio.

B. Regionaal: Samen staan we sterk en kunnen we een
krachtige zakelijke partner zijn voor bedrijven of
overheden op regionaal niveau.

c. Landelijk: Op dezelfde manier als op regionaal
niveau vereisen sommige zaken een aanpak over
meerdere regio’s ofzelfs landelijk.

Momenteel is een initiatiefgroep, bestaande uit voorzit
ters van Agrarische Natuur Verenigingen uit verschil-
lende regio’s van Nederland, dmkdoende de laatste
voorbereidingen te treffen voor de formele oprichting op
28 april 2004. De werkzaamheden (begeleiding boeren-
plannen, (regio)proj ecten en interregionaal overleg) zijn
reeds begonnen als gevolg van de grote vraag en het nut
om het werk tastbaar en concreet te maken t.b.v. de
richting en draagvlak van de coöperatie.
Lidmaatschap van de coöperatie Stadteland kan als
collectief(als vereniging) en individueel en kan op lange
termijn een aantal zaken opleveren zoals:

Individuele plattelandsondernemers
Informatie plattelandsvemieuwing
Deelname aan bepaalde promotie en
vermarktingsactiviteiten
Korting op bedrijfsbegeleiding
Deelname plaftelandsevents
Stemrecht

Agrarische vereniging
Deelname grote (inter)regionale projecten
Deelname vermarkting regionale plattelandsproducten
en—diensten via groepscontracten en/of intemet.
Stemrecht

OÖÇ4ItF I4iFt4N

Doomenhagen, veel boeren hadden en hebben er niet veel
mee op. Duizenden kilometers zijn gerooid en veel van de
resterende heggen zuchten onder het geweld van de
klepelmaaier.
Met of zénder doornen, heggen verdienen beter. En wij ei-
genljk ook, want is een bloeiende heg in het voorjaar geen
prachtig gezicht! Hoeveel vogels nestelen er niet in een mooie,
dichte heg of voeden zich ‘s winters met de rode en paarse
bessen?
Het prettige van heggen voor agrariërs is datje er veel kanten
mee op kunt. U bepaalt waarvoor u een heg wilt gebruiken,
wat u wel en ook niet wilt. Door de keuze van de soorten
struiken en bomen en de wijze van snoeien wordt de heg zo-
als u het wilt. Weinig mimteverlies en schaduwwerking, dat
kan. Een smalle, lage heg langs een wandelpad waar geen
wandelaars ofhonden door mogen; de gelegde meidoomheg
is ondoordringbaar! Een imposante struweel heg met hier en
daar een boom; Er is veel mogelijk met heggen waardoor
agrarische bedrijfsvoering en eenprachtig landschap heel goed
samen kunnen gaan.
Kijk voor meer informatie, en onze nieuwsbrief, op www.
heggen.nu (let wel .nu!). Lex Roeleveld, Firma Heggen.
Bredeweg 2, 6668 AR Randwijk

Heggen ïn het land
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LET OP
Algemene Ledenvergadering

woensdag 14 april

op woensdag 14 April zal de volgende Algemene Leden-
vergadering plaatsvinden. Behalve belangrijke aangelegen
heden voor de vereniging zullen we Comelus van Diest ver-
welkomen. Comelus is een spraakmakende boer van de ver-
eniging Vechtvallei en bestuurslid van de Coöperatie
Stadteland.
Alle leden worden verwacht om 20.00 uur op de
Eemlandhoeve. Zie ook de aparte brief die met deze nieuws-
brief is meegezonden.

Colofon

Nieuwsbrief van de agrarische natuurvereniging Ark en
Eemlandschap
Kopij kunt u sturen naar:
Ark&Eemlandschap
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
e-mail: bart@mensenland.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Bart Pijnenburg
Rob Kole
Maike van der Maat
Maarten Fischer
Lex Roeleveld

Bestuur
Jan Huijgen (voorzifter)
Toon van ‘t Klooster (penningmeester)
Joop Wantenaar
Bert van den Hengel

Coördinator SAN
Rob Kole
033 -299940$
06 13716667

Coördinator Recreatie
Maike van der Maat
030-2676528
06-23285225

Coördinator A&E
Bart Pijnenburg
033-4800883
06-22137239

Heb je het al gehoord?

Landschapsfonds Eem en Vallei
Ïs in de lucht!

Bekijk het op:

www. leev. ni

A:
LANDSCHAPSFÖNDS 0

Gaat landschap en natuur in de regio
je aan het hart? Zoek je nog

financiering voor een goed idee dat ten
goede komt aan een mooi,toegankelijk

en duurzaam platteland?

kijk op de website voor de
voorwaarden

Het is tijd’
: voor
duurzaam

ondérnemen

Rabobank
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