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Als ik dit op de vroege morgen

schrijf, schijnt de voorjaorszon

heerlijk door het room. Elk

voorjaar opnieuw dat heerlijke

gevoel van lente, groenend gras,

weidevogels, straks de koeien

weer in de wei. Als boer vind ik

dat het mooiste seizoen van het

jaar.

Voolaar betekentook weerveel werk aan de winkel. Het land

moet nog bemest worden voor 1 april (start

weidevogelbeheer), de machines moeten weer klaar

gemaakt worden voor de eerste snee en we moeten de

kaarten in orde brengen waar we de nesten voor de vogels in

kunnen markeren.
Ook de vereniging komt weer tot leven. De verbindingen

tussen nestenzoekers en controleurs/gegevens bewerkers

worden weer gesmeed, de kaarten ingetekend voor de

slootkanten en de voorjaarsvergadering ingevuld met een op

de natuurtoegeschreven programma.

Als Agrarische Natuurvereniging krijgen we veel op ons bord.

We draaien mee in het Nationale Landschap (met name Jos

Tolboom doet hierin veel werk), we volgen de westelijke en

landelijke ontwikkelingen als het gaat om beheerspakketten

en afspraken met de overheid (Cees Valkengoed draait hierin

actief mee), terwijl ook de provinciale afstemming gemaaId

worden op financieel en contractueel gebied (Toon, Bed en

Ger[ Jan hebben hierin het voodouw). De nieuwe SAN

regelingen heeften inmiddels de PSAN, de provinciale san

regelingen omdat onze oude Minister Veerman het hele

pakket overgeheveld heeft aan de Provincies. En dat moeten

we goed volgen.

Maar naast agrarisch natuurbeheer kijkt men in ons gebied

steeds meer naar de actieve rol van boeren op het gebied van

recreatie, zorg, streekproducten en educatie. De werkgroep

recreatie is stevig bezig en binnenkod komen er bij die

bedrijven prachtige informatieborden waarbij het specifieke

van het nationaal landschap, de rol van de vereniging

Ark&Eemlandschap en het eigen bedrijf zichtbaar worden.

Aan de Eemnesser kant staan al keurige houten landhekken

(ze lijken me wel wat zwaar dus goed boutenl) en dat kan

misschien ookaan deze kantvan de Eem opgepiktworden.

Maar actieve vereniging vraagt een gedragen en betrokken

bestuur. Straks krijgen we wisseling van de wacht (Toon en ik

gaan meer naar de achtergrond), wie gaat straks de kar

trekken? Als we als boerenondernemers/plattelands

ondernemers het initiatief bij ons willen houden, dan zullen

we naast ons bedrijf zon 1 0% van onze tijd/energie moeten

blijven steken in onze gemeenschappelijke ‘onderneming’. Ik

hoop dat we ons in deze regio deze verantwoordelijkheid

blijven oppakken. Degene die hetdoen, zullen merken dat ze

meer dan 1 0% rendement hiervoor terugkrijgen in

waardering, netwerken maarook in besefdatze mee bouwen

om ons gebied dicht bij boeren te houden voor een lengte

van jaren.

Tot ziens op de voorjaarsvergadering.

Jan Huijgen

SAMEN

VERANTWOORDELIJK

,... NATUURLIJK PLATTELAND

Samen verantwoordelijk is een samenwerkingsproject

van IVN en Natuurlijk Platteland (de koepen van

agrarische natuurverenigingen). In Eemland zijn een

aantal vrijwilligers van IVN, afdeling Eemland, met een

aantal leden van onze vereniging in gesprek geraakt.

Een boeiende uitwisseling van ervaring was het gevolg

wat blijkt uit onderstaand enthousiaste verslag van

Corry Kamphorst van de bezoeken aan boerderij de

‘Pol’ van Toon van ‘t Klooster in Hoogland.

Het bestuur van IVN-Eemland besloot aan het project mee te

doen, en riep daarom vrijwilligers op. Ton van Lambalgen,

Gerrit Bons en ik gaven zich hiervoor op. En er waren ook

enkele boeren in de polder die graag mee wilden doen: Ton

en ik vormden samen een koppel met Toon van ‘t Klooster,
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die een boerderij heeft in Hoogland, aan de Zeldertseweg. RESULTATEN BONTE
We besloten de slootkantenflora te inventariseren.

WEIDERAND 2006
Soort
Blauw glidkruid

Blauwe knoop
BruneI
Dotterbloem 4 0,5

Echte koekoeksbloem 1 1 2,0

Boterbloem 180 21,3

Ereprils 12 1,4

Ganzerik 2 0,2

Gelelis 33 3,9

Gele morgenster
Gevl.hertshooi 3 0,4

Havikskruid 3 0,4

Hazepootle
Heelblaadjes
Kaleionker 0,9

Ka mg ras
Kaftenstaart 0,8

Klokje 0,1

Knoopkruid
Lathyrus 3 0,4

Margriet 1 0,1

Moerasspirea 21 2,5

Munt 3 0,4

Penningkruid 10 1,2

Pinksterbloem 122 14,5

Ratelaar 1 0,1

Reukgras 1 0,1

Rolklaver 38 4,5

Sint-Janskruid 0,0

Streepzaad 0,0

Tijm 0,0

Tweerijigezegge 12 1,4

Veldzuring 153 18,1

Vergeet-mij-nietje 94 11,1

Vogelpootje 1 0,1

Walstro 26 3,1

Watereppe 2 0,2

Waterkruiskruid 1 0,1

Waterpunge
Waternavel
Wederik
Wikke
Wilde bertram

Wilde peen

Wolfspoot
Wondklaver
Zandblauwtje
Zwa nebloem
Andere verg. soorten

In meetvakken
15

Percentage
1,8

En dat heeft ons veel bijzondere natuurmomenten opge

leverd. Het begon al met ons eerste bezoek aan de boerderij

van Toon, die ‘de Pol’ heet. Deze boerderij staat met zijn rug

naar de straat en het was voor ons een grote verrassing dat de

voorkant van de boerderij prachtig was, heel oud en wit

gekalkt, met grote oude linden ervoor en een enorme

zomereik. En dat we zomaar in de woonkamer ziftend een stel

reeën zagen, die rustig in de wei aan hetgrazen waren.

Het was heerlijk om in het voolaar het land in te lopen, langs

een eeuwenoud pad met enorme oude knotwilgen, waar heel

veel vogels zaten te zingen. Een van de eerste keren

ontdekten we op een terreintje bij de schuur muizenstaart,

een plantje dat niet veel voorkomt, en het vooral goed doet

op platgereden stukken grond. We zagen nesten van

zwaluwen in de schuur, die na het koude voorjaar tot ver in

hetnajaarbleven broeden.

In de late zomer konden we een aantal slootkanten moeilijk

bereiken omdatde maïs hoog opschoot, maarweworstelden

ons door het meer dan manshoge gewas en zagen ineens

een jong reetje weg springen. We stonden verbijsterd stil bij

een stel jonge fazanten, die doodstil in de droge slootkant

bleven ziften. Er stonden nog oude fruitbomen op het land,

pruimen, noten, appels. We hoorden de kikkers steeds in de

sloot springen als we er aankwamen. Soms moesten we de

jonge koeien (Toon fokt jonge koeien op en verkoopt ze dan)

een beetje van ons af jagen. We zagen hazen rennen en

steeds kleine witte vlindertjes bij de sloot, nesten van

meerkoeten en waterhoentjes.

We hebben 1 0 keer een bezoek gebracht aan de boerderij..

De eerste keer met Gert-Jan Elbers (Landschapsbeheer

Utrecht) die met een grondboor liet zien doe de bodem van

het land eruit zag. We hebben 1 03 verschillende

plantensoorten geïnventa riseerd, en ca . 25 verschillende

bomen. We gaan nu nog kijken of we terug kunnen vinden

dat de verschillende grondsoorten te herkennen zijn in de

plantenverspreiding. Ook willen we nog proberen de vogels

om de boerderij te inventariseren. En verder leren we enorm

veel van Toon, die erg veel kan vertellen over de vogels en

natuurlijkoverhetboerenop ditland.

Het project loopt tot de zomer van 2007 en ik verheug me al

op het voorjaar. Het project wordt afgesloten met een eind-

verslag. Misschien zullen we dat nog publiceren. In ieder geval

hebben wij erveel plezieraan beleefd en heel veel van geleerd
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EXCURSIE NAAR
DE OOIJPOLDER

Tild om te Ieren! En het nuftige met het aangename te

combineren. Op donderdag 28 Ïuni organiseert de

vereniging een interessante excursie naar de Doijpoider. In

deze polder bij Nijmegen is de agrarische natuurvereniging

de Ploegdriever actief. Behalve de SAN, hebben tal van

boeren nu ook contracten getekend met het gebiedsfonds ‘In

Natura’. Boeren worden betaald voor hun inspanningen om

het landschap mooi te houden. Het programma is nog niet

definitief, maar geef je zo snel mogelijk op want de bus heeft

maar5O plaatsen en vol = vol. Wewillen om 9 uurvertrekken

en we komen pas laat in de middag terug. We vragen een

kleine eigen bijdrage, maar die zal beperkt zijn omdat de

excursie deels wordt betaald met subsidie. Je kan jezelf

opgeven dooreen mailte sturen naar bart@mensenland.nl

INNOVATIEGROEPEN
GROENE DIENSTEN

Erzijn vier innovatiegroepen aan hetwerk in Eemland. Dit zijn

groepen van boeren en burgers die op zoek zijn naar nieuwe

groene diensten. Groene diensten zijn bovenwettelijke taken

die boeren kunnen ondernemen tegen een marktconforme

vergoeding. Elke groep moet v66r 1 mei een concreet

voorstel voor een project of een nieuwe regeling uitdenken.

Deze voorstellen worden vervolgens in juni aan bestuurders

van het Nationaal Landschap, gemeenten en waterschap

gepresenteerd. Wij gaan ervan uit dat de bestuurders dit

werk, dat in dialoog vanuit het gebied tot stand is gekomen,

nietnaastzich neerkunnen leggen!

ONS EEMLAND- HET BOEK

u bent de naam ‘Ons Eemland’ misschien de afgelopen

maanden tegengekomen en wellicht vraagt u zich af; wat is

dat dan weer voor een organisatie? Ten eerste het is geen

organisatie. Het is een tijdelijke samenwerkingsproject van

verschillende organisaties gericht op een hogere

betrokkenheid van burgers bij het Nationaal Landschap.

OokArk & Eemlandschap is nauw betrokken.

In het najaar van 2007 publiceren we het boek ‘Ons

Eemland’. En u kunt meedoen. We gaan er een schitterende

publicatie van maken; met uw foto’s, tekeningen,

schilderijen, korte observaties of gedichten. Laat zien hoe u

Eemland ziet! Laat anderen meebeleven hoe Eemland u

roert. Het wordt een boek met goede kwaliteit kleurenfoto’s

en een prachtige afwerking. Het boek wordt uitgegeven door

de koninklijke BDU en verkocht in de lokale boekwinkels.

Alle bijdragen kunt u, tot 1 september, sturen naar

info@leev.nl of met een briefje naar: Zandkamp 280, 3828

GT Hoogland. Vergeet niet uw eigen naam en adres te

vermelden. Diegene van wie een bijdrage wordt geplaatst,

betaalt niets voor het boek dat in de winkels zal liggen voor

een prijs tussen de 1 2 en 1 4 euro.

Het concept klompenpaden lijkt ook in Eemland een succes

te worden. Mogelijk worden in 2007 twee nieuwe

klompenpaden geopend. Na de start in 2005 (klompenpad

Derde Erf in Soest) en 2006 (Nesserpad in Eemnes) komt het

aantal klompenpaden in ons werkgebied dan op vier. Het

unieke van deze paden is dat mensen kunnen genieten van

het boerenlandschap omdat boeren hun weilanden

openstellen. En dat blijkt een succes. De boeren ontvangen

een metervergoeding van 75 cent (binnenkort waarschijnlijk

80 cent) per meter per jaar van het Landschapsfonds Eem en

Vallei.

Op 23 juni, de dag van het Nationale Landschap, willen we

hetVeen- en Veldendijkpad in Bunschoten openen. Als we de

financiering rond krijgen willen we ook nog in de zomer van

2007 het Netelenburchpad in Baarn openen. Voor meer

informatie surFt u naarwww.leev.nl

MEER KLOMPENPADEN!
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SPECIAAL ADVIES VOOR
BIJZONDER LOGIES

Speciaal voor ondernemers die een kleinscholige, kwolitotie{

hoogwaardige bed & breokfost- accommodotie willen

ontwikkelen in een boerderij of onder karakteristiek pond,

goot er een nieuw proÏect von stort De stichting “Neerlonds

Goed” biedt ondernemers in de gehele provincie Utrecht de

mogelijkheid om begeleid te worden bil het ontwikkelen von

verblijfsoccommodotie en andere zaken die hierbij komen

kijken zoals kwoliteitszorg, promotie en marketing. Het is de

bedoeling dat de deelnemende bedrijven uiteindelijk onder

de vlog von het kwoliteitsmerk Neerlonds Goed”

twww.neerlondsgoed.nl) morketing en promotie uitvoeren.

Neerlonds Goed is een overkoepelend orgoon von

kleinscholige, kwolitotief hoogwoordige occommodoties in

heel Nederlond. Neerlonds Goed stoot goront voor hoge

kwoliteit, welke wordt gereoliseerd door een

kwoliteitssysteem. Om oon de gestelde kwoliteitscriterio te

kunnen voldoen, krijgen de deelnemers oon het project

odvies bij de reolisotie en de inrichting von de komers.

Doornoost kunnen de deelnemers ondersteuning krijgen bij

de vergunning- en eventueel subsidieoonvroog en kunnen ze

porticiperen in de londelijke en internotionole

morketingoctiviteiten von Neerlonds Goed.

(

Neerlands Goed

Zowel ondernemers die het voornemen hebben om een

verblijfsoccommodotie op te storten ols ondernemers die

reeds logies oonbieden, kunnen zich oonmelden voor het

project. Allerlei occommodoties in de provincie Utrecht

kunnen meedoen, zools boerderijen, londhuizen, kostelen,

herbergen, kerken en ondere korokteristieke ponden. De

themo’s worden in oporte “modules” (cursusprogrommo’s)

oongeboden, zodot de deelnemers zelf kunnen kiezen over

welke onderwerpen ze bijeenkomsten willen bijwonen.

U heeft pIonnen om een verblijfsoccommodotie op te

storten? Of u biedt ol logies oon, moor wilt meer leren over

kwoliteit, promotie en morketing neem don contoct op met

Moike von der Moot, tel: 06-23285225 of emoil:

mvdmoot@hetnet.nl. Bij hoor kunt u ook meer informotie

over het project verkrijgen.

GEVRAAGD DEELNEMERS!!

Voor de onderstaande activiteiten zoeken we nog

deelnemers. Heeft u interesse of wilt u deelnemen

neem dan contact op met Gert-Jan Elbers

verenigingscoördinator Ark & Eemland. U kunt hem

ook aanspraken voor nadere informatie of opgave

tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar.

Mobiel vluchtheuvels voor weidevogels

een kwaliteitsimpuls

Door middel von mobiele vluchthevels willen we het

weidevogelbeheer een impuls geven. Hoe goot dot in zijn

werk. U bemerkt de komende moonden dot er op één von uw

percelen veel weidevogels broeden. U wilt het perceel toch

mooien. Om de weidevogels een kons te geven zijn er

finonciële mogelijkheden om buiten de Son controcten om

stukken gros te loten stoon. Wonneer zich een dergelijke

situotie voordoet neem don contoct op met de controleurs. Zij

weten von de hoed en de rond en zullen in overleg met u

passende mootregelen nemen en de vergoeding voststellen.

Met mobiele vluchtheuvels hebben we een kons oom een

kwoliteitsslog te moken. We rekenen op uwvokmonschop.

Water in de sloot goed voor boer en natuur

Het ofgelopen oor hebben we demonstroties gehouden in

somenwerking met LBU en loonbedrijf Post uit Eemnes in het

kodervon het hestel von boeren veensloten. De opkomst von

zeer goed. Wonneer u zich ol heeft opgeven zol met u de

komende moonde contoct worden gezocht om de zoken

noder uit te werken. Mocht u de demonstrotie hebben gemist

moor, wilt u met uw veensloten toch nog deelnemen neem
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dan even contact op metde verenigingscoördinator.
Het betreft dus het bestel van veensloten om te komen tot een

betere waterkwaliteit voor uw vee vooral in droge periode en
het herstel van water afhankelijke natuur. Op basis van een

begroting en een eigenbijdrage van 25 % is dit voor de
grondgebonden landbouw een uitgelezen kans om de sloten
opte knappen.
Er is ook de mogelijk om natuurvriendelijk oevers aan te
leggen U krijgt dan de inrichtingskosten en de waardedaling
betaald. Hiervoor is een beperkt budget waarin nog wat
ruimte zit. Wie het eerst komt het eerst maalt. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de verenigings
coördinator.

Botanisch slootkantbeheer voor een mooi
resultaat en een maximaal financieel rendement
In samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht hebben we
vorig jaar twee bijeenkomsten gehouden in het kader van
botanisch randenbeheer. Het doel van het overdragen van
kennis aangaande het beheer van slootkanten met een
botanische doelstelling en het leren herkennen van planten.
Iedereen die in een SAN contract heeft was doormiddel van
een brief op de hoogte gesteld van deze bijeenkomsten.
Ondanks dat viel de deelname tegen. We bieden deelnemers
die geen resultaten aanleveren waardoor, ze ook niet
deelnemen aan de verdeling van de financiële middelen die
er zijn voor goede resultaten de kans zich op te geven voor
een individueel bedrijfsbezoek om u op gang te helpen met
het monitoren van uw resultaten.
Het behalen van voldoende resultaat is ook nodig om het
maximale subsidiebedrag te verkrijgen wanneer het contract
afloopt. Neem contact op met de verenigingscoördinator als
u graag uw inspanning beloont wilt zien. Het bestuur vind het
van het grootste belang dat de resultaten die we boeken ook
vast worden gelegd om naar de toekomst draagvlak te
houden voorfinanciële vergoedingen.

Voorvragen of aanmeldingen
GertJan Elbers verenigingscoördinator
Te106 53232415

GOEDE SCORES VOOR DE
BOEREN VAN ARK &

E EMLANDSCHAP!

In 2006 heeft het SOVON weidevogels in ons gebied geteld.
De resultaten werden op 1 2 oktober gepresenteerd op een
bijeenkomst in Zegveld. Het is belangrijk om te weten of wij
voldoen aan de criteria van minimaal aantal broedparen per
lOOha.
Het bleek dat van de 38 agrarische natuurverenigingen 14
verenigingen hoger hadden kunnen inschrijven en dat 6
verengingen net niet aan de criteria voldeden.

Ark & Eemlandschap heeft ingeschreven op 50 paren per
100 ha. waarvan 20 kritische soorten. Ons resultaat is 69
paren, waarvan 28 kritische soorten. Hetverschil ten opzichte
van de pakketeisen is dus + 19 en + 8; een uitstekend
resultaat. Al met al voldoet onze vereniging aan de eisen van
alle pakketen.

Wij hebben 2574 ha gecontracteerd en daarop zijn 1 110

territoria geteld. Van deze territoria zijn 71 6 kritische soorten
geteld. Hieronder een overzicht per soort:

Krakeend 38 territoria,

zomerialing 6, slobeend 14,

kuifeend 1 7. Deze soorten
komen het meest voor ten
noorden de lijn Vaartweg
Eem nesservaart.

Scholekster 135 territoria. Redelijk verspreid over het
gebied.

Kluut 8 territoria. Komt voor
in de Maatpolder. Het gebied
tussen het natuurgebied en de
Eem en ten noorden de
Eem nesservaart.

Bontbekplevier 5. Noordelijke Maatpolder.

Kievit 91 9. Verspreid over het
open gebied. Je haalt de mais-
percelen eruit. Grote concen
traties in de Maatpolder,
Eemdijk het blok ten noorden
de Vaartweg, Zuidereind en
Groeneweg noord.

Grutto 324. Verspreid over het
open landschap. Weinig in
Hoogland West het boomrijke
deel van Zevenhuizen, Soest en

Eemnes ten westen het

natuurgebied en ten zuiden de Eemnesservaart.
Zwaartepunten: Maatpolder 65, Eemdijk blok ten noorden
VaaMweg 48, Zuidereind 35.

lureluur 1 91 . Verdeeld over het open gebied met zwaarte
punten in de Maatpolder en Eemdijk.

Veldleeuwerik 36, waarvan

33 ten noorden de lijn
Bisschopsweg haven Eemnes.

Graspieper 75 verspreid over
het open gebied. Dit aantal zal bij de nestbescherming lang
nietgevonden zijn.

Toon van ‘t Klooster
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Zoekt u nog financiering voor een goed
idee dat ten goede komt aan een mooi,
toegankelijk en duurzaam platteland?

kijk op de website wwwieev.nI voor de
voorwaarden of bel met 033-4800883

Landschapsfonds Eem en Vallei

wwwieev. nI

Colofon

Nieuwsbrief van de agrarische
natu urveren ig ing
Ark en Eem landschap

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Moike van der Maat
Bart Pijnenburg
Dolf Logeman
Gert-Jan Elbers

u kunt kopij sturen naar:
Ark&Eemlandschap
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
e-mail: info@arkeneemlandschap.nl

Projectleider SAN
Rob Kale
033-2999408
06 13716667

Vormgeving:
Graphic Sound, Nijkerk
www. plaftelandspromotie.nl

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

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.
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