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HET VOORJAAR 2006 
STAAT VOOR DE DEUR

rondom de waterkwaliteit en dat er ook  veel geld omgaat bij 

de blauwe diensten als bij de groene diensten. 

Ik denk dat het nieuwe kader van het nationale landschap 

een goed kader kan vormen om het totale boerenbeheer een 
Van de voorzitter,

echte waardering (ook economisch!) te geven. Dat vraagt dat 

alle boeren (productieboeren als verbredende boeren) De grutto's en kieviten zoeken 

samen de krachten moeten bundelen. Als Agrarische weer hun plek, het grasland 

Natuurvereniging zijn we in gesprek met de LTO Eemland om krijgt weer zijn groene kleur, in 

te kijken of we gezamenlijk onze krachten kunnen bundelen de slootranden komen de 

om een serieuze private partner te zijn in het Nationale eerste knoppen van de 

Landschap. Met zo'n 250.000 mensen in de directe planten tevoorschijn en in de 

omgeving, zullen we als boeren een goed landschap met sloten zelf komt weer leven.

groene en blauwe diensten kunnen aanbieden, terwijl een Ook de boeren krijgen weer 

deel van de boeren nieuwe taken oppakken om de burger zin in landwerk: mestrijden, afrasteringen, jongvee eruit  even 

van dienst te zijn. In deze nieuwsbrief staat ook een verhaal lekker uitwaaien in het weidse veld.

van de voorzitter en de coördinator van de werkgroep Wie dat buitenleven in zijn botten  heeft, die raakt dat niet 

recreatie waarin deze taak opgepakt wordt door boeren. gauw meer kwijt. Voorjaar is wat dat betreft misschien wel de 

mooiste tijd voor de boeren maar ook voor natuur betrokken 
Kortom, er is veel in 

burgers. 
beweging. Het vraagt 

Ook de vereniging Ark&Eemlandschap begint weer te 
veel van ons als boe-

ontwaken. In de winter zijn er allerlei dingen op een rijtje 
ren om in te haken op 

gezet. Maar in het voorjaar en zomer moet het eigenlijke werk 
de ontwikkelingen, 

gebeuren. De afspraken over de weidevogels, de sloot-
maar ondernemer-

randen, het uitgesteld maaibeheer met de controles erom-
schap vraagt een alert 

heen worden gemaakt. De zoekers en controleurs zijn 
en actieve betrokken-

geïnstrueerd. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het 
heid. Dat moet je als 

beheer van de slootranden. Het is begrijpelijk dat weide-
boerenondernemer, 

vogels meer de aandacht trekken, maar ook de soorten en   
maar ook als vereni-

bloemen in de slootranden zijn belangrijk. Voor weidevogels 
ging van boeren-

zijn er de weidevogelclubs die de boer helpen, voor de 
ondernemers. 

slootranden zijn we bezig om contact te zoeken met de 
Ik wens jullie veel 

plaatselijke IVN's (instituut voor natuureducatie) waarin 
initiatief toe dit jaar en dat we elkaar rond de blauwe  Biotoets 

liefhebbers van planten zitten. Als op die manier ook een 
mogen versterken op de aanstaande jaarvergadering van 6 

combinatie onstaat van boer met een plantenliefhebber, 
april. Binnenkort meer informatie op onze website.

kunnen we op dit vlak ook een verdere stap zetten.

In de najaarsvergadering gaan we nog een stap verder: we 
Hartelijke groet, Jan Huijgen  

pakken niet alleen de slootrand, maar ook de inhoud van de 

sloot mee. We hebben het Centrum voor Landbouw en Milieu 

uitgenodigd om de Biotoets toe te lichten: wat is je sloot-

waterkwaliteit. Neem een monster mee uit je eigen sloot en 

dan kun je kijken wat de kwaliteit is. Informatie kun je krijgen 

vanuit de Website van CLM (www.clm.nl). Als we als boeren 

ook deze kanten van ons beheer oppakken, is dat de opmaat 

voor een nieuwe vorm van dienst verlening aan de 

maatschappij: de blauwe diensten. We zien dat in Brabant 

b.v. het Waterschap al een contract afsluit met boeren 
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Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Maike van der Maat
Bart Pijnenburg
Dolf Logeman
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Bestuur 
Jan Huijgen (voorzitter)
Toon van 't Klooster (penningmeester)
Joop Wantenaar
Bert van den Hengel

Projectleider SAN
Rob Kole
033-2999408
06 13716667

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

Projectcoördinator
Gert-Jan Elbers 
033- 2462279 of 06 53232415 
e-mail  gj.elbers@planet.nl.

kijk op de website www.leev.nl voor de 
voorwaarden of bel met 033-4800883

De anv's, zoals Ark&Eemlandschap, hebben de verplichting om in het 3e en het 6e jaar van het SANcontract met 

Dienst Regelingen, een zogenaamd broedparen onderzoek te laten verrichten, door een gekwalificeerd bureau. 

Deze zomer zal SOVON en Altenburg&Wymenga dit onderzoek uitvoeren en in 5 bezoeken de 

broedvogeltellingen uitvoeren op een kleine 2600 ha. In de laatste week van maart wordt met dit onderzoek 

begonnen door de heren Frank Majoor en Sido Rondaan. Zij kunnen zich legitimeren. Een vriendelijk verzoek om 

deze heren ongestoord hun werk te laten doen. De communicatie tussen de broedvogeltellers en de boeren, de 

vrijwilliger, de veldmedewerkers, verloopt via de coördinator van de vereniging. Dit onderzoek is ook van belang 

voor de evaluatie van de SAN. Het nut van agrarisch natuurbeheer en de kosten van de gemeenschap staat zeker 

ter discussie. 

Broedvogeltellingen zijn geen nestentellingen. De nestentellingen moeten gewoon door de boeren of de leden 

van de weidevogelgroepen worden gedaan. Ook de AID of DLG kunnen controleren of de bedrijfskaarten en 

stalkaarten worden bijgehouden. Dus een goede nest administratie is van groot belang met het oog op kortingen 

op subsidies. 

Op de ledenvergadering staat bovenstaand onderwerp op de agenda.
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COMMUNICATIE MOZAÏEK OP MAAT

Tot dusverre hebben wij voor de communicatie over SAN Ondanks alle inspanningen op het gebied van agrarisch 

gebruik gemaakt van de Nieuwsbrieven en brieven die direct natuurbeheer gaat het nog steeds niet goed met de 

aan betrokken werden gezonden. Ook is vorig jaar een weidevogels in Nederland. Dat werd in november 2005 weer 

nieuwe website http://www.arkeneemlandschap.nl pijnlijk duidelijk bij het bekendmaken van de resultaten van 

ontwikkeld. Om sneller te Nederland Gruttoland. Het be-

kunnen communiceren zou stuur heeft daarom besloten 

het handig zijn in de door te gaan met het onder-

toekomst meer informatie steunen van kwaliteitsimpulsen. 

via de website bekend te In 2005 werd daarmee al een 

maken. Het probleem is begin gemaakt door het 

dan wel dat niet iedereen invoeren van de mogelijkheid 

dagelijks op de website voor Vliegende Vluchtheuvels. In 

kijkt. Het is dan dus zinvol 2006 gaan wij hiermee door, 

om de betrokkenen te maar het is de bedoeling om in te 

kunnen waarschuwen en haken op het project 'Mozaïek op 

via e-mail te wijzen op de Maat' dat is afgestemd met een 

beschikbare informatie. Het aantal andere agrarische natuur-

zou daarom goed zijn als verenigingen in de regio en dat 

iedereen die over e-mail wordt ondersteund door de 

beschikt zijn e-mailadres provincie, Natuurlijk Platte-land 

door zou willen geven. U kunt dat doen door een e-mail te West en door Landschapsbeheer Utrecht. In het kader van dit 

sturen naar: arkeneemlandschap@solcon.nl. Bij project zal binnen het werkgebied een gebied worden 

voorbaat dank voor uw medewerking. geselecteerd waar een 'pilootproject' kan worden uitgevoerd. 

Het gebied wordt geselecteerd aan de hand van een aantal 
NIEUWE AANVRAGEN SAN 2006 criteria. Tijdens de uitvoering zal ook de effectiviteit goed 
Eind 2005 was er weer tijdelijk de mogelijkheid aanvragen in bekeken worden, zodat de opgedane ervaringen gebruikt 
te dienen voor nieuwe aanvragen voor SAN. Ook waren er kunnen worden om het project zo mogelijk in de toekomst op 
(beperkte) mogelijkheden sommige bestaande pakketten te grotere schaal in te voeren. Het project biedt kansen om 
verzwaren. Van deze mogelijkheid hebben 14 leden gebruik aanvullende maatregelen te treffen en deze aanzienlijk meer 
gemaakt. Hoewel op dit moment deze aanvraag nog in flexibel in te zetten als thans mogelijk is met de SAN-regeling. 
behandeling is bij Dienst Regelingen en het dus nog niet zeker Het pakket aanvullende vergoedingen is vergelijkbaar met 
is of alle aangevraagde pakketten zullen worden goed- dat van het AIW-project dat bij wijze van proef in 2004 werd 
gekeurd, raden wij de betrokkenen aan zich wel aan de uitgevoerd door Landschapsbeheer Utrecht in een deel van 
regels te houden. Deze zijn vermeld in het z.g. het westelijk Eemgebied. Nadere details daarover zullen 
Afsprakenkader. Het is belangrijk dit document voor het besproken worden met de kandidaat-deelnemers en tijdens 
begin van het beheersseizoen nog eens goed door te nemen. de komende voorjaarsvergadering. Gehoopt wordt dat we 
Voor de goede orde moet wel vermeld worden dat het dit jaar een start kunnen maken met dit project en 
uitvoeren van het beheer op eigen risico is zolang de dat daarmee een positieve bijdrage kan worden 
beschikkingen nog niet ontvangen zijn en dat geen geleverd aan het ombuigen van de negatieve trend 
aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding indien van de weidevogel-populaties.
de aanvraag onverhoopt wordt afgewezen.



 4             Nieuwsbrief, Jaargang 9 no.1                                                                                                                                       Ark & Eemlandschap      

OP WEG NAAR HET NEMEN VAN Voor mij ligt de uitdaging in het nemen van de eigen 

VERANTWOORDELIJKHEID verantwoordelijkheid door alle partijen.

Boeren, burgers en bestuurders.
Vanaf eind oktober 2005 ben ik gestart als projectleider voor 

de uitwerking van het Nationaal Landschap Arkemheen- Cora Postema
Eemland en graag vertel ik iets over de 'worstelingen' die dat Projectleider Nationaal Landschap 
met zich meebrengt.

In de zomer van 2005 heeft Maike van der Maat de 

werkgroep Agrotoerisme tot leven gewekt. In eerste instantie 

richten we ons op gezamenlijke promotie van de activiteiten Sommige dingen lijken in het veld heel simpel, maar blijken 
op agrotoeristische bedrijven in Eemland. Na slechts een paar niet zomaar 1,2,3 te regelen en andere dingen lijken op 
bijeenkomsten beginnen de eerste resultaten al zichtbaar te afstand zeer eenvoudig aan te pakken, maar hebben ook de 
worden.nodige voeten in aarde. Kortom…. er is in mijn ogen veel 

onbegrip tussen partijen te verhelderen om tot een soepele 

samenwerking te komen tussen agrariërs, gemeenten, 

provincie, burgers, natuurvrienden en al die anderen die iets 

met het landschap hebben. 

Soms voel ik me net een vertaalbureau tussen 'gewone 

mensen' en ambtenaren en omgekeerd. Maar… waren die 

'gewone mensen' niet zo verdeeld in hun belangen, dan was 

het voor die ambtenaren een stuk gemakkelijker om te 

beslissen wat wel en wat niet kan worden toegestaan.

In het Nationaal Landschap komt alles wat dat betreft samen. 

Het is een agrarisch landschap, dus heb je agrariërs nodig. 

De ene agrariër wil grootschalige landbouw bedrijven en 

daarbij zo min mogelijk last hebben van 'recreatief 

medegebruik', terwijl een ander er wel wat in ziet om 

publieksgerichte nevenactiviteiten te ontwikkelen.

Allemaal zaken die binnen de vereniging A-E-landschap 

natuurlijk ook spelen.

FOLDERHet mooiste zou het zijn als je met boeren in een bepaald 

Het eerste resultaat is een gezamenlijke folder die binnenkort gebied samen tot een 'aanbod' kunt komen van 'diensten' voor 

verschijnt. In deze folder staan 11 bedrijven vermeld, evenals beheer van het landschap. Dan kun je daarin ook 

Fietsboot de Eemlijn. De folder wordt in een oplage van gemakkelijker tot financiële afspraken komen met 

10.000 stuks verspreid bij onder andere VVV's. Hij komt te bijvoorbeeld de provincie. Daar ligt wel degelijk een kans.

liggen op de deelnemende bedrijven en op de Fietsboot de Maar ook m.b.t. bestemmingsplannen sta je in relatie tot de 

Eemlijn. Op 11 april wordt de folder gepresenteerd tijdens gemeente als boeren sterker als je samen met een idee komt 

een speciale vaart van de Fietsboot.over toekomstig beheer van een gebied. Nu zien gemeenten 

bedrijfsbeëindiging en nevenactiviteiten met zorg tegemoet, 
PROMOTIEBORDEN

bang voor verrommeling van het buitengebied. 
Verder zijn we bezig om verenigingspanelen te organiseren 

waarmee we op beursen en braderieën de vereniging kunnen Wat ik hierin zie is vooral een impasse die is ontstaan door te 

promoten. Hiervoor zijn subsidie potjes gevonden zodat het wijzen naar elkaar. De agrariërs vinden dat de overheid zich 

de vereniging niks hoeft te kosten. Naast de promotie panelen veel te veel met hen bemoeit en een overheid die in sommige 

kunnen we dan mooi een folderrekje neerzetten, met de gevallen denkt dat die agrariërs niet willen of het zelf niet 

eerder genoemde folders erin.kunnen regelen. 

WERKGROEP 

AGROTOERISME BOEKT 

RESULTATEN

NATIONAAL LANDSCHAP



Tabel 2 - Overzicht van uitgestelde maaidata in 2005

RESULTATEN VELDSEIZOEN 2005

In 2005 hadden 91 

agrarische leden 

van de vereniging 

een contract voor 

één of meer be-

heerseenheden met 

nestbescherming in 

het kader van de 

SAN-regeling. Gezamenlijk hadden zij 182 beheerseen- Vijf deelnemers hadden een zesjarig SAN-contract voor 
heden met zo'n pakket in beheer. Het beheerde oppervlak Vluchtheuvels. De beschikte oppervlak was totaal 11,5 ha. 
was in totaal 2128,61 ha. De totale vergoeding voor deze reguliere vluchtheuvels was € 
Op de lijst van soorten die in aanmerking komen voor 5083.
resultaatbeloning staan 19 vogelsoorten. Er werden tien Daarnaast hebben in het kader van het project 
soorten vogelnesten gevonden. De te belonen aantallen van kwaliteitsverbetering ook nog drie deelnemers in overleg met 
de nesten per soort zijn te zien in Tabel 1. Het totaal aantal de controleurs incidenteel vluchtheuvels laten staan. In totaal 
nesten was 1876, zodat de dichtheid per honderd hectare betrof in 2005 het oppervlak van deze eenjarige z.g. 
ruim 88 was. Het werkelijke aantal broedvogels in het 'Vliegende Vluchtheuvels' 2,3 ha. Deze komen in aanmerking 
beheerde gebied lag daar ongetwijfeld nog flink boven, want voor vergoeding uit de reservering van de vereniging.
dit is slechts gebaseerd op het aantal beloonbare soorten.

Er waren 93 beheerseenheden voor het pakket Bonte 

Weiderand. Het totale beheerde oppervlak in 2005 voor dit Tabel 1 - Overzicht van de aantallen beloonde nesten in 

SAN-pakket langs slootkanten was 37,47 ha. Het totaal 2005

aantal gevonden beloonbare soorten planten was 26. Het 

gemiddelde aantal gevonden soorten per deelnemer was 

7,8. Er moet wel worden opgemerkt dat een vrij groot aantal 

deelnemers geen soorten hadden gemeld. Deze deelnemers 

komen dus ook niet in aanmerking voor resultaatbeloning en 

lopen zo niet alleen inkomsten mis, maar lopen ook het risico 

dat er in de contractperiode onvoldoende resultaat 

gevonden wordt en dat er uiteindelijk subsidiegelden moeten 

worden geresitueerd. 

Uitrijden van Ruige Mest

In 2004 zijn door diverse deelnemers contracten afgesloten 

voor het uitrijden van Ruige Mest. Voor de goede orde wijzen 

we er nogmaals op dat om in aanmerking te komen voor een 

vergoeding voor het uitrijden van de Ruige Mest een aantal 

regels gelden. Lees daarvoor nog eens goed het afspraken-

kader door! Belangrijk is dat direct na het uitrijden contact 

wordt opgenomen met de controleur en dat direct alle nood-

zakelijke gegevens aan hem worden gemeld. De controleur 

voor dit SAN-pakket is Johan Eggenkamp (06-25211465). 

Hou er ook rekening mee dat de vergoeding alleen verstrekt 

zal worden als de mest is uitgereden op percelen waarvoor 

het contract werd afgesloten en dat maximaal voor het aantel 

hectaren wordt vergoed wat in de beschikking staat. In 2006 

zijn er enkele nieuwe aanvragen voor uitrijden van ruige mest 

ingediend. Wij rekenen er op dat de beschikkingen van deze Evenals in voorgaande jaren was er één beheerseenheid 

aanvragen binnenkort zullen worden ontvangen, maar plas-dras gemaakt, met een oppervlak van 1 ha.

zolang deze er nog niet zijn moet u er wel rekening mee 
In totaal werd op 404,46 ha uitgesteld maaibeheer 

houden dat de aanvraag ook kan worden afgewezen door 
uitgevoerd. De verdeling over de verschillende maaidata is te 

LNV en dat het uitrijden voor die tijd voor eigen risico is.
zien in Tabel 2.

SUBSIDIEREGELING 
AGRARISCH NATUURBEHEER

 Basis-

tarief 

 Minimum-

vergoeding (excl. 

evt. toeslag) 

Krakeend 1  €   44,00 44,00€              

Zomertaling 0  € 143,00 -€                 

Slobeend 6  €   89,00 534,00€            

Tafeleend 0  €   44,00 -€                 

Kuifeend 0  €   44,00 -€                 

Scholekster 114  €   29,00 3.306,00€         

Kluut 8  €   89,00 712,00€            

Kleine Plevier 2  €   44,00 176,00€            

Bontbekplevier 2  €   44,00 -€                 

Kievit 1465  €   29,00 42.485,00€       

Kemphaan 0  € 143,00 -€                 

Watersnip 0  € 143,00 -€                 

Grutto 210  €   89,00 18.690,00€       

Tureluur 65  €   89,00 5.785,00€         

Visdief 0  €   44,00 -€                 

Zwarte Stern 0  €   89,00 -€                 

Veldleeuwerik 2  €   89,00 178,00€            

Graspieper 1  €   44,00 44,00€              

Gele Kwikstaart 0  €   44,00 -€                 

Totaal 1876 71.954,00€      

Oppervlak 

in beheer 

(ha)

 Vergoeding 

totaal 

1903 Weidevogelgrasland 1-4 .. 23-5 44,66 € 168,00 7.502,88€         

1904 Weidevogelgrasland 1-4 .. 23-5 100,74 € 222,00 22.364,28€       

1905 Weidevogelgrasland 1-4 .. 8-6 77,34 € 330,00 25.522,20€       

1906 Weidevogelgrasland 1-4 .. 15-6 78,95 € 442,00 34.895,90€       

1907 Weidevogelgrasland 1-4 .. 22-6 93,3 € 501,00 46.743,30€       

1908 Weidevogelgrasland 8-5 .. 15-6 - n.v.t. -€                  

1909 Weidevogelgrasland 8-5 .. 22-6 9,47 € 179,00 1.695,13€         

129.349,99€    Totaal

Er zijn ook subsidiemogelijkheden om informatieborden bij de niet alleen  kan blijven bij nest bescherming maar dat er ook 

agrotoeristische bedrijven neer te zetten. Op die borden komt maatregelen getroffen moeten worden om meer vliegvlugge 

dan informatie over de omgeving (Nationaal Landschap) en jongen te krijgen. In dit project gaan we proberen om op 

over de natuur (agrarisch natuurbeheer) en de gebiedsniveau afspraken te maken die bedrijfsoverstijgend 

recreatiemogelijkheden op het bedrijf. Er wordt momenteel zijn. Afhankelijk van het aantal paren grutto's willen kijken of 

gewerkt aan mooie projectvoorstellen om zo van de het mogelijk is om voldoende lang gras te realiseren op 

subsidiemogelijkheden gebruik te maken. gebiedsniveau. Regelmatig overleg van de deelnemende 

boeren in het seizoen is van het grootste belang. Waar het 

SAMENWERKING gebied komt te liggen is op dit momnet nog niet geheel 

Alleen is het moeilijk om goede promotie te verzorgen en veel duidelijk. Het project is een samenwerking van de vereniging, 

aandacht te krijgen voor het recreatieve aanbod op de LBU, NPW en de provincie Utrecht.

boerderij. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om in 
SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR NATUUR EN samenwerkingen meerwaarde te vinden. Een mooi voorbeeld 
LANDSCHAPis dat Han Gerlings van Fietsboot de Eemlijn zich heeft 
Samen met Natuurlijk Platteland Nederland de aangesloten en dat op de fietsboot het Agrotoeristische 
koepelorganisatie van alle agrarische natuurverenigingen in aanbod gepromoot gaat worden.
Nederland en het Instituut voor Natuureducatie ( IVN ) willen Verder is een aantal van de ondernemers ingegaan op het 
we in dit project kijken of we de samen werking tussen boeren aanbod om in een cursus te zoeken naar de mogelijkheden 
en vrijwilligers kunnen intensiveren. Binnen de vereniging om in het gebied (agro)toeristische arrangementen te gaan 
hebben we dat redelijk goed in orde als het gaat om ontwikkelen en die vervolgens gezamenlijk te gaan 
weidevogels en in mindere mate voor monitoring van de vermarkten. De cursus wordt verzorgd door het LEI in 
slootkanten in het kader van botanisch beheer.samenwerking met coöperatie Stadteland. Ook een aantal 
Het bestuur heeft met NPN en het IVN overlegd en bestloten bedrijven in de Gelderse Vallei (Vallei & Boerderij) doen mee 
om te kijken of het mogelijk is om vrijwilligers van het IVN één en er gaan hele leuke arrangementen uitrollen. Wij hopen dat 
op één te koppelen met boerenbedrijven. Doel is om de deze het komende recreatieseizoen al verkocht kunnen gaan 
gehele biodiversiteit die er is op een bedrijf in beeld te krijgen worden.
met de expertise breed die het IVN in huis heeft. We starten dit 

Groeten, jaar met drie bedrijven.

Jos Tolboom, voorzitter werkgroep Agrotoerisme
WATER IN DE SLOTEN VAN EEMLAND033  277 8275
In dit project willen we met subsidie en een kleine  bijdrage jos@boerderijbreevoort.nl
van de eigenaar een ecologische impuls geven aan de 

boeren loten binnen het veengebied van de vereniging. Het 

gaat er om dat we in eerste instantie een aantal km sloot 

vrijmaken van overtollige bagger zodat het leven in de sloot 

meer kans krijgt. Ook het natuurvriendelijk inrichten van de 

slootkanten krijgt aandacht. Via de reconstructie is subsidie 

Het ligt in de bedoeling om de volgende projecten dit jaar  aangevraagd.

uitvoeren. Er  is reeds het nodige voorwerk gedaan en  in 
UILEN EN ZWALUWEN IN EEMLAND

sommige gevallen is er al een klein begin gemaakt.
Het gaat niet goed met de uilen en zwaluwen binnen 

Mocht u naar aanleiding van de korte projectomschrijvingen 
Eemland. Deze vogels die verbonden zijn en afhankelijk zijn 

meer willen weten neem dan contact op met de 
van het agrarisch cultuurlandschap verdienen onze aandacht 

verenigingscoördinator ( Gert-jan Elbers zie colofon ).
en zorg. Dit gebeurt reeds in verschillende delen van het 

MOZAÏEK OP MAAT werkgebied van de vereniging. Via dit project dat bestaat uit 

We zijn nog niet in staat geweest om de teruggang van de het geven van technische informatie en het op de juiste manier  

weidevogels te stoppen en om te keren in een stijgende lijn. Er aanbieden van broedgelegenheid willen we deze 

zijn uiteraard tal van oorzaken die ook buiten ons vermogen vogelsoorten behouden voor Eemland. Dit project is een 

liggen om direct positief te beïnvloeden. Het feit ligt er dat het samenwerking tussen de vereniging , LBU en vrijwilligers.

PROJECTEN OVERZICHT 

VOOR 2006
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