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De agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap houdt 

op 20 maart haar jaarvergadering. Een belangrijke avond waar 

het bestuur verantwoording aflegt over haar werkzaamheden 

van het afgelopen jaar. Ook worden de financiën besproken en 

definitief vastgesteld. De bestuursverkiezing is een belangrijk 

moment. Actieve bestuursleden zijn nodig om alle taken, die 

wij als vereniging hebben, uit te voeren. Ons jaarprogramma 

is vrij fors en dat betekent veel inzet van iedereen. Op deze 

jaarvergadering zijn een paar zaken die in het oog springen.

Bart Pijnenburg neemt afscheid van het bestuur. Bart wordt 

met zijn vrouw boer in Noord Brabant. Hij heeft een tuinderij 

met zorgeenheid overgenomen. Een forse uitdaging maar Bart 

heeft er zin in.

Bart is vanaf het begin bij A & E betrokken. Eerst als vereni-

gingscoördinator en later als bestuurslid. Hij is zeer actief ge-

weest en heeft verschillende projecten opgestart en meege-

holpen ze uit te voeren.  Hij heeft intensief samen gewerkt met 

Jan Huygen om nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen 

en ze ook uit te voeren. ‘Stad Zoekt Boer’, ‘de Hoofdstad van 

de Smaak’ en ‘Educatieboeren’ zijn er voorbeelden van. Ook is 

Bart de initiatiefnemer van het landschapsfonds Eem en Val-

lei (LEEV). Vooral bekend is Bart van het beheer van klompen-

paden in Eemland. Bart is één van de initiatiefnemers van de 

Grondgebruiksbank. Toen het ernaar uitzag dat het bij een idee 

zou blijven, kwam hij met het idee de wetenschapswinkel van 

de Wageningen Universiteit in te zetten. En de GGB bank is nu 

in uitvoering en naar mijn gevoel succesvol om impulsen te ge-

ven aan een duurzaam beheer van het Eemland.

We zijn Bart veel dank verschuldigd en zullen op onze jaarver-

gadering er aandacht aan besteden.

Visie Weidevogels.

Nu ik dit schrijf moet de tweede bijeenkomst nog plaats vin-

den op 21 februari. De eerste bijeenkomst met spreker Paul 

Terwan kende een grote opkomst. Ruim 100 bezoekers die 

aandachtig geluisterd hebben naar de nieuwe ontwikkelingen 

bij het Gemeenschappelijke landbouw Beleid (GLB). Een com-

plexe materie die nog in ontwikkeling is. Het geeft inhoud aan 

het Europese landbouwbeleid tot 2020. Vooral het onderdeel 

vergroening  levert veel discussie op. Uit deze Europese discus-

sie blijkt overduidelijk de zeer afwijkende situatie van ons land 

in Europa. Een Delta met veel cultuurtechnische hoogstandjes 

om intensief grondgebruik mogelijk te maken. Een intensiviteit 

die vooral met grasland twee maal zo hoog is als in andere lan-

den in Europa. Dat te combineren met vergroening levert veel 

gespreksstof. Ook de koppeling aan actief beheer van natuur 

door boeren. Dat is ook de achtergrond van het maken van de 

visie weidevogelbeheer voor ons gebied. Eemland is binnen 

Nederland een uniek gebied. Het is een intensief melkvee-

houderij gebied. Moderne bedrijven met veel melkvee onder 

gunstige omstandigheden. De ruilverkaveling heeft een zeer 

belangrijke impuls gegeven voor de huidige landbouw. Maar 

in onderzoek naar kerngebieden voor weidevogels blijkt het 

Eemland een belangrijk kerngebied. De openheid en het vele 

grasland is een bijzonder goed uitgangspunt voor weidevogels. 

Voor A & E is dit de opgave om die twee te combineren en te 

zorgen dat het weidevogelbestand in dit gebied zich goed blijft 

ontwikkelen. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen le-
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zen dat we er aardig in slagen het aantal grutto’s en tureluurs 

op peil te houden. De visie is opgeschreven om het beheer zo 

in te vullen dat het uitvoerbaar is op melkveebedrijven, inpas-

baar en met een beloning die recht doet aan de inzet van de 

boer voor het beheer van weidevogels. 

A & E bespreekt deze visie en benadering uitgebreid met de 

leden en wil de visie op de jaarvergadering vaststellen.

Het is voor het bestuur de leidraad om de lopende ontwikkelin-

gen bij het beleid in te brengen. Wij willen de eindverantwoor-

delijke worden voor alle uitvoeringszaken. Eemland kent zo 

specifiek een eigen invulling dat maatwerk nodig is. Een invul-

ling die inpasbaar is in de bedrijfsvoering van melkveebedrij-

ven maar ook goed is voor weidevogels. Boeren die inzet tonen 

willen we belonen. Dat is in de huidige tijd van bezuinigen een 

lastige zaak. Het inkomen van de melkveehouderij staat onder 

druk. De opbrengst van de melk is redelijk. Maar de kosten van 

veevoer, kunstmest en brandstof zijn sterk gestegen. Per saldo 

is het inkomen in 2012 naar beneden gegaan. Vanaf 2011 zijn 

de kosten met 35 % gestegen. Dit betekent dat de compensatie 

voor verlies aan voer en extra inzet voor het beheer een belo-

ning vraagt die veel hoger is geworden. En ja, dan komen we 

met de bezuinigingen in de knel. Onze insteek is dat het weide-

vogelbeheer in Eemland niet de dupe mag worden en dat de 

boer, boer kan blijven. Dat vraagt veel inzet van alle partijen!!!!

Kortom veel werk aan de winkel. Maar met leden en deelne-

mers SNL die er voor gaan en inzet tonen om er wat van te 

maken heb ik er alle vertrouwen in.

Warmelt Swart 

Ik was de afgelopen 11 jaar met veel plezier actief voor Ark & Eemlandschap. 

Ik herinner me hoe we:

 ¾ met Jan Huijgen het vijfjarig jubileum organiseerden in het Hooghe Landt met  

 mensen als Pieter Winsemius die sprak over pionieren, leiderschap en draagvlak; 

 ¾ met Joop, Bert en Jos de fietsroute van Boerderij naar Boerderij op de kaart zetten;

 ¾ een onderzoek uitvoerden naar recreatief medegebruik van boerenland en;

 ¾ het eerste klompenpad in Eemland konden openen, waarvan er later nog 4 volgden;

 ¾ vele schoolbezoeken mogelijk maakten en onderhandelden over een goede  

 vergoeding voor boeren;

 ¾ met Kees de cursus natuurbeheer doorliepen;

 ¾ heel veel kennis mochten uitwisselen tijdens de vele bestuursvergaderingen waar  

 ik heel veel mocht leren over agrarisch natuurbeheer;

 ¾ als vereniging Weidevogelprijzen en Grutotrofeeën in de wacht sleepten;

 ¾ mochten pionieren en als eerste in Nederland een Grondgebruiksbank op zetten, 

en nog zo veel mooie momenten. Ik wil alle boeren en speciaal de talloze mede-bestuursleden enorm bedanken voor alles wat ik van 

jullie mocht leren. Mijn vrouw Daniella en ik verhuizen rond 1 juni naar het Brabantse land, voorouderlijke grond die ik in 1983 verliet. 

Wij krijgen daar de kans om in Haaren een kleine zorgtuinderij over te nemen. Wij worden dus boer; een lang gekoesterde wens gaat 

voor ons in vervulling. Je kan ons avontuur volgen via de blog www.tuinderijdees.wordpress.com  

De Eemlandse polders en jullie houden een bijzonder plaatsje in mijn hart. 

Hartelijke groeten, 

Bart Pijnenburg

BART WORDT BOER
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AGRARISCH NATUURBEHEER IN EEMLAND
De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan het controleren van het Collectief Beheerplan Eemland. In dat plan, dat wordt opgesteld in 

het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL), is aangegeven waar agrarisch natuurbeheer moet worden uitgevoerd en 

welke beheerpakketten worden ingezet in Eemland. Het plan wordt jaarlijks aangepast. Op 1 oktober is het plan ter beoordeling aan de 

provincie voorgelegd. Daarna is er overleg geweest met de provincie en zijn er in de Maatpolder nog enkele veranderingen in het plan 

aangebracht.

De gewaspercelenkaarten worden door Dienst Regelingen (DR) regelmatig aangepast. Ook zijn er elk jaar weer aanpassingen die zijn 

aangebracht in de gewaspercelen door de deelnemers zelf. Dat kan nodig zijn omdat de percelen niet helemaal correct zijn ingetekend 

en het geregistreerde oppervlak dus vergroot of verkleind moet worden. Daarnaast voeren de beheerders van het systeem ook regelma-

tig controles uit, waarbij fouten in het beheerplan automatisch worden opgelost. Het gaat dan vaak om eenheden die (deels) overlappen 

met andere of net met een gedeelte buiten de begrenzingen van het plan liggen. Alle situaties die niet voldoen aan de eisen worden 

gemarkeerd en deze meldingen moeten stuk voor stuk worden onderzocht en opgelost. Daarnaast zijn er elk jaar ook verschuivingen 

en aanpassingen in het beheer op verzoek van beheerder of veranderingen die door ons zelf worden voorgesteld en afgestemd met 

de beheerders. Dit kan gaan om verplaatsen van maaibeheer naar een andere plek, het omzetten van bouwland naar gras, et cetera. 

Deze aanpassingen waren al in het plan aangegeven voordat het voor de eerste keer aan de provincie werd voorgelegd begin oktober. 

Alles bijeen is het aanpassen van het plan elk jaar weer een flinke klus. Al dit werk moet jaarlijks voor 15 februari zijn afgerond, want 

dan wordt het systeem gesloten om de provincie de gelegenheid te geven het door GS te laten vaststellen. Vanaf die datum kan er niets 

meer worden aangepast in het plan.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar geen grote aanpassingen in het beheer nodig geweest. De meest opvallende verandering 

is te zien in de Maatpolder. Daar zal in 2013 voor het eerst op grote schaal weidevogelbeheer worden uitgevoerd op basis van SNL. 

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een nieuw pakket met legselbeheer voor weidevogels in gebieden met zeer hoge dichtheden. Er 

is ingetekend voor een dichtheid van meer dan 150 broedparen/100 ha. Deze speciale pakketten zijn door de provincie in Eemland al-

leen opengesteld in de Maatpolder. Als de Maatpolder buiten beschouwing wordt gelaten wijkt het totaal oppervlak van het beheerde 

gebied in Eemland niet veel af van dat van vorig jaar. Inclusief de Maatpolder is het totaal oppervlak van de beheereenheden in Eemland 

2713 ha. Zie Tabel 1 voor de verdeling van de oppervlakken per pakkettype. De gegevens in deze tabel zijn nog niet helemaal definitief, 

want het plan moet eerst nog worden vastgesteld door GS.

Tabel 1 - Verdeling van de oppervlakken van de SNL-pakketten in het conceptplan voor Eemland in 2013.

 

Pakket Omschrijving Opp. (ha)

A01.01.01a Weidevogelgrasland met rust tot 1 juni 174,5

A01.01.01b Weidevogelgrasland met rust tot 8 juni 46,6

A01.01.01c Weidevogelgrasland met rust tot 15 juni 219,0

A01.01.02a Rust met voorweiden tot 15 juni 12,9

A01.01.02b Rust met voorweiden tot 22 juni 11,7

A01.01.03b Plas-dras, inundatie tot 15 mei 4,0

A01.01.04a1 Legselbeheer op grasland 35bp/100 ha 68,9

A01.01.04a2 Legselbeheer op grasland 50bp/100 ha 1092,4

A01.01.04a3 Legselbeheer op grasland 75bp/100 ha 38,2

A01.01.04a4 Legselbeheer op grasland 100bp/100 ha 685,9

A01.01.04b Legselbeheer op bouwland 135,0

A01.01.04c1.UT Legselbeheer op grasland > 150 bp/100 ha 167,1

A01.01.05a Kruidenrijk weidevogelgrasland 49,2

A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland 7,6

Totaal 2713,0
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Figuur 1 - Overzicht van de SNL-beheereenheden in Eemland 2013 (concept versie 2)

Het komt helaas regelmatig voor dat er veranderingen zijn in de registratie van bedrijven bij DR die niet aan het Gebiedscoördinatieteam Eem-

land (info@beheerplaneemland.nl) worden doorgeven. Dit levert problemen op omdat de beheereenheden in het systeem dat wij gebruiken 

voor registratie van SNL dan niet aan het juiste BRS-nummer gekoppeld zijn. Dat kan dan later weer gevolgen hebben voor de uitbetaling.

Daarom nogmaals het dringende verzoek om niet alleen veranderingen in beheer door te geven (zoals omzetten van grasland naar bouwland), 

maar ook alle administratieve veranderingen, in het bijzonder een wijziging van het BRS! Wanneer een nieuw BRS nodig is moet u ook bij DR 

een afzonderlijk verzoek indienen om het SNL-beheer over te schrijven. Helaas wordt het SNL-beheer namelijk niet automatisch overgezet naar 

het nieuwe BRS-nummer. U dient daarvoor zelf bij DR een aanvraagformulier op te vragen!

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf goed controleren of de SNL-eenheden correct zijn ingetekend in het plan. Deelnemers die tij-

dens de inschrijf-dag september j.l. een verzoek hebben ingediend voor aanpassingen van het beheer hebben inmiddels een kaart ter controle 

van de aanpassingen gehad.

Controleer ook of u voldoet aan de eisen voor het minimum en het maximum oppervlak SNL-beheer. Deze minimum en maximum oppervlak-

tes heeft u zelf opgegeven via de Aanvraag Subsidieverordening, Natuur en Landschapsbeheer die u destijds heeft ingediend. Indien u daar 

geen kopie van heeft bewaard dan kunt u een kopie inzien via Mijn Dossier (onderdeel van het digitale DR Loket). U kunt dit document (en an-

dere correspondentie met DR) vinden door in te loggen in ‘Mijn Dossier’. Daarna kijkt u bij ‘Agrarisch Natuurbeheer’, vervolgens bij ‘Ontvangen 

Berichten’ of bij ‘Verzonden Berichten’. De documenten zijn daar terug te vinden vanaf 2010.
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Figuur 2 - Beheer in de Maatpolder in 2013. Het nieuwe pakket is gearceerd, de overige pakketten 

hebben de kleuren die ook op de perceelkaarten worden gebruikt.

Wij hebben de afgelopen tijd een aantal deelnemers (deelnemers die volgens onze gegevens niet voldeden aan het minimum oppervlak) 

het advies gegeven een verzoek in te dienen om het minimum oppervlak alsnog te verlagen. Ook hebben wij een aantal deelnemers  die 

mogelijk een te laag maximum hadden opgegeven daarover geïnformeerd en hen geadviseerd een verzoek tot het verhogen van het 

maximum in te dienen via DR. Indien u dat nog niet gedaan heeft, doe dat dan zo snel mogelijk alsnog. Een voorbeeld van zo’n verzoek 

is te vinden op onze website: www.beheerplaneemland.nl. 

Bij het begin van het beheerseizoen ontvangen alle deelnemers ook dit jaar weer één of meer perceelkaarten voor het intekenen van 

nestlocaties (op percelen met legselbeheer) of territoria op percelen met een rustperiode. Deelnemers met een overeenkomst voor het 

pakket legselbeheer krijgen bovendien ook een stalkaart voor het invullen van de broedgegevens per nest.

Bij deelnemers die samenwerken met een vrijwilliger worden deze kaarten bijgehouden door de vrijwilliger. De overige deelnemers 

moeten de kaarten zelf invullen. Zorg dat alle gevraagde gegevens worden ingevuld. Het komt nog steeds regelmatig voor dat deze 

kaarten niet volledig zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij er op toezien dat de kaarten goed en volledig worden ingevuld. Aan 

het eind van het seizoen worden de kaarten opgehaald door de Polderregisseurs, die ook tijdens het seizoen de controle uitvoeren op 

het beheer .
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AANSCHAF WILDREDDER VOOR GEREDUCEERDE  PRIJS

We moeten alles in het werkstellen om kuikens de kans te 

geven vliegvlug te worden.  Naast maatregelen als uitgesteld 

maaibeheer en kruidenrijk grasland draagt het gebruik van een 

wildredder ook bij aan de overlevingskans van kuikens en an-

dere diersoorten die bij maaiwerkzaamheden de kans lopen te 

worden doorgemaaid.

Door een schrikreactie op te wekken door middel van kettin-

kjes is het de bedoeling dat kuikens en andere dieren op de 

loop gaan. Uiteraard zijn er ook kuikens en  diersoorten die zich 

drukken bij het opwekken van een schrikreactie. Toch blijkt dat 

een wildredder een positieve bijdrage kan leveren als aanvul-

lende maatregel. 

Tips om de overlevingskans van kuikens te verhogen:

 ¾  Markeer de nesten.

 ¾  Vlak voor het maaien enkele stokken met vlaggen of kunst-

mestzakken plaatsen in het te maaien perceel  om  vogels 

met jongen te verjagen

 ¾  Zorg voor langer gras waarin de kuikens kunnen wegvluch-

ten in de directe omgeving van het te maaien perceel.

 ¾  Bij aanvang van het maaien twee maal aan de buiten kant 

rond maaien en dan het perceel een paar uur met rust la-

ten.  Kijk gelijk of er vogels opvliegen ,mogelijk is er een 

nest over het hoofd gezien..

 ¾  Inzetten  van een wildredder.

Heeft u belangstelling voor de aanschaf van een wildredder dan 

wil de vereniging u de helft van de kosten vergoeden.  We laten 

de wildredder zelf maken en de kosten zijn € 750. U krijgt dus  

€ 375 subsidie op de aanschaf. Om te weten hoe groot de belang-

stelling is kunt u zich opgeven via info@arkeneemlandschap.nl 

GRONDGEBRUIKSBANK
De grondgebruiksbank (GGB) is in 2012 voor het eerst uitge-

voerd. Het is een mooi instrument om boeren ruimte te geven 

voor het weidevogelbeheer. Een andere mogelijkheid is het 

opdoen van ervaring  met het nemen van specifieke maatrege-

len.  Zo is nu de inzet voor plas dras opgepakt. Natte omstan-

digheden in het voorjaar verbeteren de vestiging, het broeden 

en het voedselaanbod voor weidevogels. Maar voor de melk-

veehouderij is het voorjaar van groot belang om voldoende en 

goed kuilgras te winnen. Natte omstandigheden zorgen voor 

minder grasgroei en een lagere kwaliteit van het gras. Een 

spanningsveld tussen landbouwinkomen en het beheren van 

weidevogels. Met de inzet van de SNL (subsidie Regeling Na-

tuur en Landschap) wordt dat mogelijk gemaakt. Het zijn zes-

jarige overeenkomsten die jaarlijks worden aangepast. En plas 

dras voor zes jaar op grote oppervlaktes is niet mogelijk binnen 

de agrarische gronden in Eemland. Dus zijn we op zoek gegaan 

naar een goed alternatief. In het project GGB gaan we sloten of 

greppels van 1 maart tot 15 mei volzetten met water. De ran-

den van ca 5 meter aan weerszijden worden dras gehouden. 

We doen dat nu voor 1 jaar maar willen volgend jaar er weer 

mee bezig gaan. Twee jaar ervaring is zeker gewenst.

Het is bedoeld om te leren. Is het inpasbaar en uitvoerbaar op 

melkveebedrijven in Eemland?

Levert het meer weidevogels op die onder betere omstandig-

heden jongen vliegvlug krijgen?

De laatste voorbereidingen worden nu getroffen. Op 7 kilo-

meter sloot of greppel zal dit uitgevoerd worden op 23 bedrij-

ven. Een bijzonder woord van dank aan deze boeren die dit 

initiatief ondersteunen. Wij zijn blij verrast maar plas dras is 
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VERSLAG BIJEENKOMST GLB EN CONCEPT WEIDEVOGELVISIE

zeer ingrijpend. Je moet dammen maken, sloten volpompen 

en volhouden en ja het gras groeit veel minder. Dus was er een 

vergoeding nodig om deze inzet mogelijk te maken. A & E is 

op zoek gegaan naar sponsors en dat is ten dele gelukt. Dit 

betekent dat we wel van start gaan maar niet alles kunnen. De 

boeren leveren inzet om te leren en zo kunnen we het project 

ook financieel uitvoeren. Met de deelnemers zijn nu afspraken 

gemaakt en we zijn nieuwsgierig naar het resultaat. We gaan 

de effecten voor de boer en zijn bedrijf maar ook voor de wei-

devogels in kaart brengen. Dat helpt ons om volgend jaar met 

meer ervaring  dit project weer uit te voeren. Ook zal dit leiden 

tot een definitieve inzet met plas dras voor weidevogelbeheer 

in Eemland. We denken daarmee een echte kwaliteitslag te 

maken in het beheer van weidevogels.

Het project wordt in eigen beheer uitgevoerd. Mijn ervaring is 

dat zelf de regie hebben en de afspraken samen na komen tot 

het beste resultaat leidt. Dit loopt vooruit op de werkwijze die 

straks ( in 2016 ) voor al het weidevogelbeheer gaat gelden.

Ik wil nu de deelnemers al bedanken voor hun inzet en enthou-

siasme.

Warmelt Swart

Kort verslag over de bijeenkomst die we hebben georganiseerd in het kader van het GLB en de concept weidevogelvisie van de vereniging.

Voor leden en belangstellenden hebben we op 30 maart in samenwerking met LTO - Noord afdeling Eemland  een avond over het Gemeen-

schappelijk Landbouw beleid ( GLB ) en de concept visie weidevogels die het bestuur heeft opgesteld gehouden. Er komen grote veranderingen 

in Het GLB aan. Het GLB is de uitvoering van het Europese beleid op het gebied van de landbouw. Dit beleid kent 2 pijlers. Pijler één gaat over 

de directe inkomenssteun die boeren krijgen. Pijler twee heeft te maken met plattelandsbeleid en vernieuwing. Hieruit wordt o.a. het agrarisch 

natuurbeheer betaald. 

Paul Terwan heeft voor ons een inleiding over het onderwerp GLB  gehouden. Op dit moment is er nog niets duidelijk hoe het precies gaat 

verlopen maar er zijn wel ontwikkelingen die direct invloed gaan hebben op de werkwijze van de agrarische natuurverenigingen. De agrarisch 

ondernemers blijven uit de eerste pijler directe steun ontvangen. Dit zal gebeuren op basis van de oppervlakte  landbouwgrond die een bedrijf 

bewerkt. Dit is al een grote verandering want tot nu toe kreeg een agrarisch ondernemer subsidie op basis van historische productierechten. 

Dat wil dus zeggen bedrijven met weinig grond en veel productierechten gaan er op achteruit. De zogenaamde basispremie zal rond de €250 

liggen. De Europese commissie wil ook vergroening van de landbouw en stelt daarvoor een vergroeningspremie in.  Een agrarisch ondernemer 

kan boven op de basispremie een vergroeningspremie krijgen van ongeveer € 120 per ha als hij ook maatregelen neemt die bijdragen aan 

vergroening. Voor een veehouderij bedrijf wil dat zeggen dat het grasland minimaal 5 jaar oud moet zijn. Voor akkerbouw wil men de eis  7 % 

natuurbraak. Als een boer maïsland heeft dan zal hij mogelijk 7 % van de beteelde oppervlakte bijvoorbeeld in randenbeheer moet hebben 

liggen. Mogelijk is het zo dat als een ondernemer substantieel aan agrarisch natuurbeheer mee doet hij al voldoet aan de regels voor vergroe-

ning. Gecertificeerde biologische bedrijven zijn ook vrijgesteld van de eisen voor vergroening.  Omdat de lidstaten het nog niet eens zijn over 

de begroting is er ook nog niets duidelijk hoe precies de voorwaarden eruit gaan zien die worden gesteld binnen het GLB. Voor meer informatie 

en actuele ontwikkeling zie de website www.GLB.nl 

De tweede helft van de bijeenkomst heeft onze voorzitter Warmelt Swart een toelichting gegeven op het concept weidevogelvisie. Wat is nu 

het verband tussen de weidevogelvisie van de vereniging en het GLB ?

In deze tijd van economische crisis is men op zoek naar mogelijkheden om te 

bezuinigen.  Zo ook op het gebied van het agrarisch natuurbeheer. Hier wordt in 

eerste instantie gekeken of de organisatie en controle kosten niet naar beneden 

kunnen. Op dit moment bedragen de overheadkosten van het agrarische na-

tuurbeheer rond de 40 %. Door vereenvoudiging van de regeling moet dit terug 

naar 15 á 20 %. Er hoeft dan minder of niet in de vergoedingen te worden ge-

sneden. Men heeft bedacht dat het gebied aanzet is, om de doelen die de over-

heid heeft op het gebied van natuur en landschap  via collectieven te realiseren. 

Collectieven zijn samenwerkingsverbanden tussen partijen die grondposities in 

het buitengebied hebben. De vorige staatsecretaris voor landbouw Henk Bleker 

heeft in Brussel de agrarische natuurverenigingen naar voren geschoven als de 

collectieven voor een gebied. 



Colofon
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uit-

gave van de agrarische natuurvereniging 

Ark & Eemlandschap en het 

Gebiedscoördinatieteam voor weidevo-

gelbeheer Eemland.

U kunt kopij sturen naar:

ANV Ark & Eemlandschap, 

Redactie Nieuwsbrief

Postbus 512

3750 GM Bunschoten-Spakenburg

e-mail: info@arkeneemlandschap.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Warmelt Swart

Rob Kole

Gert-Jan Elbers

Bestuur 

Warmelt Swart (voorzitter)

Kees van Valkengoed (vice voorzitter)

Steven Nagel  (penningmeester)

Job  Mendels (adviseur)

Peter Nagel (lid)

René Stalenhoef (lid)

Projectleider SNL

Rob Kole

033-2999408 / 06 13716667

info@beheerplaneemland.nl

Projectcoördinator

Gert-Jan Elbers 

033- 2462279 / 06 53232415 

e-mail: info@arkeneemlandschap.nl

Vormgeving:

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

Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator 

• grafisch ontwerp 
• huisstijlmanagement

• fotografie • P.R. advies
• verkoopondersteuning 

Wittenburg 143 - 3862 ED  Nijkerk - 033 246 10 96 - info@graphicsound.nl 
www.graphicsound.nl - www.stockfotonijkerk.nl

Kijk voor meer informatie ook op de websites www.arkeneemland.nl en www.beheerplaneemland.nl


