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Nieuwsbrief
Een gezamenlijke uitgave van de vereniging Ark & Eemlandschap en het Gebiedscoördinatieteam Eemland 

EEMLAND

Gebiedscoördinatieteam

VAN DE VOORZITTER
Ark & Eemlandschap (A & E) is een vereniging die 
in 1999 is opgericht en heeft  behalve voor weide-
vogelbeheer ook veel aandacht voor recreatie en 
educatie in het landelijke gebied. Wij streven naar 
multifunctionaliteit en proberen een goede relatie 
tot stand te brengen tussen boeren en burgers. In 
de achterliggende jaren zijn veel zaken opgepakt 
en is er veel tot stand gebracht. Maar we zijn er 
nog niet! A & E zal steeds actief bezig blijven met 
het Eemland. Met aandacht die vaak gericht is op 
het inrichten van het gebied. Investeringen met 
overheidsbijdragen hebben het gebied gemaakt 
zoals het nu is. Vooral de uitgevoerde ruilverka-
veling hebben een zeer grote invloed gehad. In de 
open polder zijn nieuwe boerderijen geplaatst. Het 
gevolg van die ingrepen is geweest dat de melkvee-
houderij in Eemland een goede inkomenssituatie 
heeft  gekregen. De productieomstandigheden met 
alle grond bij de stal en een goede ontwatering 
zorgen voor lage kosten en vormen een goede basis 
voor een prima bedrijfsresultaat. Maar dit proces 
gaat verder. Nieuwe ontwikkelingen dienen zich 
aan. In 2015 wordt de melkquotering afgeschaft . 
Boeren mogen dan weer zelf bepalen hoeveel melk 
ze gaan produceren. Wel is uit oogpunt van een 
duurzaam milieubeheer bepaald, dat of de melk-
veehouderij grondgebonden zal blijven ofwel dat 
de mest op een duurzame manier moet worden 
verwerkt.

Dit betekent dat de dynamiek in de melkveehou-
derij de komende jaren zeer groot zal zijn. Bij deze 
ontwikkelingen is aandacht voor de natuur van 
groot belang. Het beheer van het gebied Eemland 
voor zowel melkveehouderij als voor weidevogels. 
Gaat dat samen? Zo ja, hoe dan? Daarvoor staat de 
agrarische natuur vereniging aan de lat. We moe-
ten samen met de boeren gaan bepalen wat wel 
en niet inpasbaar en uitvoerbaar is. De afgelopen 
maanden heeft  het bestuur daarover uitgebreid van 
gedachten gewisseld. Cruciaal daarbij is de vraag of 
de boer aandacht wil blijven besteden aan eff ectief 
weidevogelbeheer. Eff ectief betekent het dat exten-
siever met het grasland moet worden omgegaan 
en dat goede omstandigheden voor weidevogels 
dienen te worden gecreëerd. De vraag die daarbij 

steeds aan de orde komt, is: ‘Kan dat?’ Uit de voor-
lopige resultaten van de inventarisatie die wij mo-
menteel aan het uitvoeren zijn blijkt al hoe de boe-
ren in Eemland daar over denken. Niet alle boeren 
willen aan de slag met weidevogelbeheer en ook 
als eff ectiviteit aan de orde komt, komen er twij-
fels. Want eff ectief betekent voldoende uitgesteld 
maaibeheer, versterken van het areaal kruidenrijk 
grasland en het instandhouden van plas-drassitua-
ties. Onderzoek leert ons wat wel en niet kan. Ook 
innovatieve projecten oppakken leert ons over de 
uitvoerbaarheid van beheer.

In de gesprekken die we hebben gehad blijkt steeds 
de zakelijke insteek van de melkveehouders. Zij 
moeten in deze hectische tijd zorgen voor vol-
doende inkomen. Is dat met intensieve melkvee-
houderij alleen of past weidevogelbeheer daar ook 
bij?

Uit de bijeenkomsten komt naar voren dat vele 
grondgebruikers, melkveehouders en overige vee-
houders positief staan tegenover hun bijdrage aan 
eff ectief weidevogelbeheer. Hun beloning en waar-
dering voor hun inzet moet voldoende zijn. Dat is 
in deze tijd van fi nanciële zorgen bij de overheid 
een cruciaal punt. Kunnen we die veehouders per-
spectief bieden om met weidevogels aan de slag te 
gaan? Is de beloning marktconform? Met andere 
woorden is de keuze voor weidevogels voor de 
ondernemer verantwoord? Voor mij staat vast dat 
de beloning en de waardering voor de inzet van de 
boer goed moeten zijn. Hij richt zich op een goede 
toekomst voor zijn bedrijf en probeert niet alleen 
met de melkkoeien, maar ook met de weidevogels 
aan de slag te gaan. Hij doet dat professioneel en 
met resultaten. Die resultaten moeten zowel voor 
de melkveebedrijfstak maar ook voor de ‘weidevo-
gelbedrijfstak’ goed zijn. Dat is een uitdaging waar 
A & E mee aan de slag is. Samen met alle betrokke-
nen een basis leggen waarbij en boer en weidevogel 
maar ook de burger kan blijven genieten van het 
mooie Eemland.

■ Warmelt Swart
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AGRARISCH NATUURBELEID VANAF 2016
In 2016 wordt een nieuw landbouwbeleid inge-
voerd en er komt dan ook een nieuw beleid rond 
het agrarisch natuurbeheer. Dat beleid zal gelden 
voor heel Europa. De besprekingen zijn al een tijd 
bezig en deze moeten nog in dit jaar leiden tot het 
vaststellen van een concreet beleid.

In 2006 werden de productsubsidies die tot dan 
toe gegeven werden afgeschaft  en omgezet naar 
toeslagrechten, gebaseerd op een tarief van enkele 
jaren daarvoor. In 2016 worden deze rechten om-
gezet naar een bedrag per hectare. Die tarieven die 
daarbij gehanteerd worden zullen dan gelden tot 
2020. Ik ga hier niet alle details beschrijven maar 
het is geen eenvoudige opgave. Heel Europa moet 
dit op dezelfde wijze gaan doen. Elk land is nu 
bezig dit in te vullen, waarbij aandacht is voor een 
passende overgangsperiode.

Ook het nieuwe agrarische natuurbeheer wordt 
nu uitgewerkt. A & E is druk bezig om zich samen 
met haar leden voor te bereiden op het nieuwe be-
leid. In voorgaande edities van deze nieuwsbrief is 
daar al uitvoerig over geschreven. Die nieuwsbrie-
ven staan op onze website. Kijk die nog eens na als 
u er meer over wilt weten.

Bij het agrarisch natuurbeheer staan er grote ver-
anderingen op de agenda.

1. De eindverantwoordelijkheid van het agrarisch 
natuurbeheer komt bij een collectief te liggen. 
A & E wil zich als collectief aanbieden. Sa-
menwerking met andere collectieven is prima, 
maar we blijven wel zelfstandig. We hebben 
inmiddels jaren ervaring in de uitvoering en 
coördinatie van agrarisch natuurbeheer en wij 
zijn daar ook voor gecertifi ceerd. Daar willen 
we ook de komende jaren mee verder gaan.

2. Nu is het agrarisch natuurbeheer in Eemland 
nagenoeg geheel weidevogelbeheer. Maar land-
schap, bodem, water en biodiversiteit zullen 
ook aandacht moeten krijgen. We houden al 
deze doelen open en we houden ook goed in 
de gaten wat van ons verwacht mag worden. 
Eemland als kerngebied voor weidevogels is de 
prioriteit. Buiten het weidevogelgebied gaan 
we met de boeren kijken naar hun inzet voor 
het agrarische natuurbeheer. Ook voor deze 
opgaven willen we de afweging maken of zij 
inpasbaar en uitvoerbaar zijn op het agrarische 
bedrijf.

3. Het huidige beleid is gericht op het creëren van 
randvoorwaarden voor de doelen. De focus is 

op vooraf vastgestelde beheermaatregelen, die 
moeten leiden tot een goed weidevogelbeheer. 
Het nieuwe beleid wordt anders. Wij gaan af-
spraken maken over doelen. De maatregelen 
die nodig zijn gaan we zelf bepalen om eff ectief 
resultaten te kunnen halen die overeenkomen 
met de gevraagde doelen. 

Enkele vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

• Wat zijn de doelen?

• Hoe maken we de resultaten objectief?

• Hoe verantwoorden we de resultaten en de in-
zet?

• Welke ruimte krijgt Eemland om uitvoerbaar-
heid mogelijk te maken?

• Is de uitvoering professioneel genoeg en is het 
ook effi  ciënt?

• Regels zijn nodig maar professionaliteit van de 
beheerder staat voorop. Krijgen we daar vol-
doende ruimte voor?

• Hoe ziet de handhaving en het sanctiebeleid 
eruit?

• De administratieve zaken en de methode van 
uitbetalen aan de boeren moeten eenvoudig 
uitvoerbaar zijn. Hoe gaan we dat doen en aan 
welke eisen moet deze voldoen?

Voor het bestuur is het van belang dat we zelf de 
verantwoordelijkheid nemen en ons in gaan zetten 
voor een goede begeleiding, maar we moeten ook 
een goed toezicht houden op de uitvoering van 
het werk door de beheerders. Dat zien we als onze 
eigen taak en er moeten geen schakels van derde 
partijen tussen komen. Dat is naar onze mening 
mogelijk. Voor ons zijn de beheerders de profes-
sionals. Maar dat betekent nogal wat. De boer is 
primair een veehouder en doet weidevogelbeheer 
erbij. In deze opzet zal hij ook het agrarische na-
tuurbeheer met o.a. weidevogelbeheer professio-
neel op moeten gaan pakken en hij zal resultaten 
moeten laten zien.

Alleen maatregelen treff en om (weidevogel)beheer 
uit voeren is niet voldoende. Het beheer zal ook tot 
resultaten moeten leiden. Dit alles is uitdagend en 
spannend.
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PROJECT AGRARISCH NATUURBEHEER 2016 (ANB2016)
In de afgelopen maand maart zijn er bijeenkom-
sten georganiseerd voor de acht deelgebieden 
waarin we Eemland hebben verdeeld. Doel van 
deze bijeenkomsten was om boeren te informeren 
over beleid van de vereniging voor het toekomsti-
ge weidevogelbeheer nieuwe stijl en om te peilen 
hoeveel bereidheid er is om daaraan mee te gaan 
doen. Ongeveer 100 grondgebruikers hebben die 
avonden bezocht.

Bij elk van de bijeenkomsten is door mij een pre-
sentatie gegeven over de doelstellingen, de actu-
aliteit en het vervolg. Daarna zijn onder leiding 
van twee bestuursleden en polderregisseurs enkele 
gespreksgroepen gevormd. Doel was om de be-
reidheid tot inzet voor weidevogelbeheer van de 
aanwezigen te onderzoeken. Kort wil ik hier nog 
een aantal zaken melden.

In 2016 gaan we afspraken maken over de te beha-
len doelen. Dat betekent dat de inzet gericht moet 
zijn op het hebben en houden van weidevogels. Als 
er geen of onvoldoende weidevogels zijn dan zal 
de overeenkomst moeten worden gewijzigd of kan 
deze zelfs worden beëindigd.

De beheervisie voor weidevogels die door A & E 
is opgesteld is leidend. Daarin staat beschreven 
dat er vanuit het bedrijf aandacht moet zijn voor 
broeden, foerageren en beschermen van volwassen 
en jonge weidevogels. De visie is te vinden op de 
website van A & E. In die visie is ook beschreven 
dat we uitgaan van het bedrijf. Elk bedrijf draagt 
bij aan de gehele keten van broeden, foerageren en 
beschermen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
mozaïekbeheer op bedrijfsniveau. Dat betekent dat 
er een mix zal moeten zijn met uitgesteld maai-
beheer, kruidenrijk grasland en plas-dras. Wel op 
basis van inpasbaarheid en uitvoering. Op melk-

veebedrijven is circa 30% van de bedrijfsopper-
vlakte inpasbaar. Sommigen hebben dit beheer als 
‘pittig’ bestempeld en velen vinden het te veel. Met 
ruilen van percelen kan het gewenste beheer ook 
nog versterkt worden. Bedrijven die onvoldoende 
bijdrage leveren aan dit ‘ketendenken’ krijgen een 
lagere prioriteit. Bedrijven die alleen legselbeheer 
willen aanbieden krijgen geen overeenkomst. Een 
beheermaatregel als legselbeheer in de huidige 
vorm verdwijnt. Wij streven naar het herinvoeren 
van resultaatbeloning. Dat betekent dat er op één 
of andere manier een vergoeding komt die in rela-
tie staat met het aantal beschermde nesten, maar 
daarvoor komt men alleen in aanmerking als ook 
voldoende bescherming, rust en voedsel zijn ge-
waarborgd.

De resultaten van de gevoerde gesprekken moeten 
nog verder uitgewerkt worden. De eerste indruk is 
dat er een mooi resultaat komt, maar per polder is 
de bereidheid zeer verschillend. Binnenkort gaan 
we met de provincie overleggen over de concretise-
ring en dan zal ook het beschikbare budget helder 
kunnen worden. Waar overeenkomsten kunnen 
worden afgesloten in 2016 zal besproken worden. 
Ook moet nog bekeken worden hoe dat moet ge-
beuren. Onze inzet is dat we een zoekgebied willen 
hebben van uit het huidige gebied in het natuurbe-
heerplan. Dat biedt ruimte om hoogwaardig wei-
devogelbeheer mogelijk te maken.

Dankzij de inzet van de deelnemers aan de achter-
liggende bijeenkomsten is een goede uitgangssitua-
tie voor het nieuwe beleid verkregen. Dat biedt ons 
veel houvast. Namens het bestuur bedankt voor 
jullie bijdrage!

■ Warmelt Swart

GRONDGEBRUIKSBANK
Dit jaar is weer gebruikgemaakt van de Grondge-
bruiksbank. Voor de derde keer konden boeren in 
Eemland zich aanmelden. Er is dit jaar 92 ha be-
schikbaar. Voor 17 ha zijn afspraken gemaakt over 
grondgebruik. Met de adviescommissie zijn beoor-
delingscriteria vastgesteld. Vorig jaar is prioriteit 
gegeven aan het realiseren van plas-draslocaties. 
Dat is dit jaar weer het geval.

Voor 2014 hebben 32 bedrijven zich aangemeld 
om in aanmerking te komen voor GGB-gronden. 
Met deze bedrijven zijn inmiddels gesprekken ge-
voerd door Gert-Jan Elbers en Warmelt Swart. In 

die gesprekken is eerst het jaar 2013 geëvalueerd. 
Vervolgens is geïnventariseerd wat de prestatie 
voor 2014 zou kunnen zijn. Ook is gesproken over 
de toekomst van het agrarisch natuurbeheer en 
de mogelijke rol van de bedrijven daarbij. De ge-
sprekken zijn in een goede sfeer verlopen, hoewel 
we moesten melden dat het niet altijd tot een toe-
wijzing zal kunnen komen. In sommige gevallen 
kon ook minder grond toegewezen worden dan 
verzocht.

Het toewijzen van de beschikbare percelen is een 
puzzel waarbij we vele aspecten tegen het licht 
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PLAS-DRAS
In de uitwerking van de GGB is Project Plas-dras 
tot stand gekomen. Waarom is dit project opge-
pakt? In Eemland is destijds ruilverkaveling uitge-
voerd met het verplaatsen van 32 bedrijven naar de 
open polders. Ook zijn twee reservaten aangelegd 
en is een natte verbindingszone langs de Eem tot 
stand gekomen. De ontwatering van de polders 
is gericht op de landbouw. In de reservaten op de 
natuur. 

In de reservaten wordt een hoog peil aangehouden 
en zijn plassen aangelegd voor weidevogels. Het 
peil in het landbouwgebied is toegesneden op een 
goede gewasproductie. Dat betekent dat het peil 
relatief laag is en dat er in het voorjaar voor wei-
devogels vaak droge omstandigheden zijn. Er ont-
staat dan een voedseltekort voor volwassen vogels 
en jonge kuikens. Dit heeft  tot gevolg dat de pullen 
minder goed groeien en dat zij minder weerstand 
hebben. De kans op overleven van de weidevogel-
populatie is dan lager.

Uit onderzoek door Vogelbescherming Nederland 
is naar voren gekomen dat plas-dras langs sloten 
en greppels tot verbetering kan leiden. Op een 
aantal bedrijven – waaronder twee in Eemland – is 
drie jaar lang onderzoek gedaan naar de eff ecten 
van het plaatselijk verhogen van het waterpeil. Er is 
gekeken naar verandering van het voedselaanbod 
en het foerageren van weidevogels. Uit de evaluatie 
blijkt dat het aantal vogels bij de plas-drasgebieden 
aanzienlijk hoger is en dat er meer voedselaanbod 
aanwezig is. Dat is ook de reden geweest om dit 
grootschaliger in Eemland op te pakken. Vorig 

moesten houden om uiteindelijk tot een voorstel 
voor de adviescommissie te komen. Deze com-
missie heeft  vervolgens de voorstellen vastgesteld. 
Daarna zijn de betrokkenen van de beslissingen 
in kennis gesteld. Van alle aanmeldingen zijn twee 
reacties ontvangen over het besluit.

Van de 32 aanvragen zijn zeven afgevallen. Het 
merendeel van de verzoeken moest afgewezen 
worden omdat het geen melkveebedrijf betrof en 
er geen plas-dras gerealiseerd kon worden. In een 
aantal gevallen heeft  het niet voorkomen van wei-
devogels een rol gespeeld.

Acht bedrijven voeren alleen uitgesteld maaibeheer 
tot 1 juni uit. Van de overige bedrijven zijn er 17 
die een plas-draslocatie gaan inrichten. Bij elkaar 
opgeteld is dat 5 km greppel of sloot met verhoogd 
waterpeil. De plas-drasperiode start op 1 maart en 

duurt tot 15 mei. In die periode moet er steeds vol-
doende water staan. Op het perceel of de percelen 
waarop het plas-drasgebied ligt wordt minimaal 1 
juni maaien aangehouden.

De plas-drasgebieden zijn primair bedoeld om 
foerageermogelijkheden van weidevogels te ver-
beteren. In droge periodes is het voedselaanbod 
beperkt. Uit evaluaties is gebleken dat broeden van 
weidevogels meer verspreid en niet direct vlak bij 
het plas-drasperceel plaats vindt. Wel worden grote 
aantallen foeragerende vogels waargenomen in de 
nabijheid van de plas-dras. Dit jaar zal tijdens het 
broedseizoen op drie momenten geteld worden 
hoeveel vogels er foerageren bij de plas-drasloca-
ties. Ook zullen op de verschillende locaties foto’s 
genomen worden.

WS

jaar is plas-dras op 19 locaties uitgevoerd. Dit jaar 
zijn deze gebieden op 17 locaties gerealiseerd. Het 
levert veel kennis en ervaring op. De vragen zijn: 
‘Werkt het voor weidevogels?’ en ‘Is het uitvoer-
baar en inpasbaar op melkveebedrijven? Hoe groot 
moet de omvang van het plas-drasgebied zijn en 
hoe moet de plas-dras verhouding zijn?’. De ge-
wasderving is vrij hoog en deze maatregel is een 
betrekkelijk hoge investering voor weidevogels. 
De resultaten uit 2013 lieten een positief beeld 
zien. Daarom gaan we ook dit jaar weer door met 
het project. We willen daarmee kennis op blijven 
doen en bekijken wat wel en wat niet eff ectief is. 
Het project leerde ons nu alvast dat veel boeren 

Foto: H. van der Hart
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ANTI-VOSSENRASTERS
In 2013 was er een toename van klachten over pre-
datie van weidevogelnesten door vossen. Besloten 
is daarom om maatregelen te nemen om dit pro-
bleem zoveel mogelijk te gaan beperken. Eerst is 
gekeken naar ervaringen met dit probleem en mo-
gelijke oplossingen elders. Eén van de mogelijkhe-
den is het toepassen van zogenaamde anti-vossen-
rasters. Over de werking daarvan zijn de meningen 
verdeeld. Daarom is besloten deze methode op 
bescheiden schaal toe te passen, zodat we er ook 
zelf ervaring mee op kunnen gaan doen en beter 
inzicht krijgen of dit voldoende eff ectief is.  

We zijn dit jaar gestart met het plaatsen van rasters 
op drie bedrijven die vorig seizoen veel last had-
den van vossen. Een raster bestaat uit twee draden 
die onder stroom staan en op een hoogte van on-
geveer 15 cm en 30 cm boven maaiveld worden 
gespannen rondom de huiskavels van het bedrijf. 

Peter Peek en Gert-Jan Elbers gaan voor de weidevogels de strijd 
aan met de vos in Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Baarn. 
Foto: C. Huurdeman.

Het anti-vossenraster heeft  twee laaggespannen draden die 
onder stroom gezet worden.  Foto: R.A. Kole.

Dammen hebben we met gaas ‘vosdicht’ gemaakt. 
In Noord-Holland heeft  men al enkele jaren goede 
ervaring met het buitenhouden van de vos op deze 
manier. De rasters staan bij de bedrijven van Kees 
van Valkengoed aan de Lodijk, Stef Huijgen aan 
de Groeneweg te Bunschoten en bij Johan Eek aan 
de Korte Maatsweg te Eemnes. Dat besluit heeft  
wel tot een discussie geleid. Enkele kanttekeningen 
waren: ‘Je stuurt de vossen nu naar de buurman’ en 
‘Het helpt slechts plaatselijk, niet tegen de predatie 
door vossen in heel Eemland’. Die opmerkingen 
zijn terecht en dat betekent dat ook overigen acties 
rond de bestrijding door vossen moeten doorgaan. 
Omdat we graag willen weten of de rasters eff ect 
hebben zijn er camera’s geplaatst om waarnemin-
gen vast te kunnen leggen. Er is ook goed contact 
geweest over het probleem met de Wildbeheereen-
heid (WBE) Eemland om predatie van weidevogels 
door onder andere vossen binnen de perken te 
houden.

Deze methode vraagt een behoorlijke investering 
in tijd en geld om de rasters te realiseren maar we 
hopen dat het succes heeft . Mocht u nog vragen 
hebben neem dan gerust contact met mij op 

■ Gert-Jan Elbers, e-mail: info@arkeneemland-
schap

in Eemland mee willen denken en zich in willen 
zetten voor weidevogelbeheer. Weidevogelbe-
scherming is niet alleen het beschermen tijdens de 
nestperiode maar ook zorg dragen voor voldoende 
voedsel en bescherming voor weidevogels, vooral 
als er pullen zijn. Het nieuwe beleid vanaf 2016 is 
daarop gericht. Uit onderzoek is naar voren ge-
komen dat op melkveebedrijven circa 30% van de 

totale bedrijfsoppervlakte met zwaar beheer inpas-
baar en uitvoerbaar is. Dat is uitgesplitst naar 20% 
uitgesteld maaibeheer, 5% kruidenrijk grasland en 
1,5% plas-dras. De komende jaren willen we met 
het beheer op die basis ervaring op gaan doen en 
kijken of in Eemland de praktijk vergelijkbare re-
sultaten oplevert als uit het onderzoek bleek.
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TOEKOMST GGB
De basis voor de Grondgebruiksbank (GGB) be-
staat voor een groot deel uit gronden van Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL). De BBL-gron-
den in de provincie Utrecht zijn onlangs geïnven-
tariseerd. Op grond van de resultaten is gecon-
cludeerd dat men gronden in Eemland zal gaan 
verkopen. In 2014 wordt daarover een defi nitieve 
beslissing genomen. De BBL-gronden in Eemland 
worden verkocht of ingezet voor verbetering van 
de verkaveling. A & E heeft  aangeven dat ook ex-

tensivering voor weidevogels een doel zou kunnen 
zijn. Als de uitwerking ter hand genomen wordt 
zal dit ingebracht worden. Er is dus een kans dat 
in 2015 geen BBL-gronden meer beschikbaar zijn 
voor de Grondgebruiksbank. Van groot belang is 
dan te bezien of andere partijen grond beschikbaar 
willen stellen. In de discussie over het nieuwe agra-
rische natuurbeheer 2016 wordt daar aandacht aan 
besteed.

WS

BEHEERSEIZOEN SNL 2014
Collectief Beheerplan Eemland 2014

Op 11 maart 2014 heeft  Gedeputeerde Staten van 
Utrecht de collectieve beheerplannen voor SNL in 
de provincie vastgesteld. Het besluit is op 20 maart 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 122, 
dat voor zes weken ter inzage is gelegd. Hoewel op 
diverse plaatsen aanpassingen in het Collectief Be-
heerplan Eemland zijn doorgevoerd ten opzichte 
van het plan van 2013, ziet de kaart voor 2014 er in 
grote lijnen  identiek uit. De aanpassingen zijn of-
wel doorgevoerd om de kwaliteit van het plan voor 
weidevogels te verbeteren of omdat beheerders ons 
benaderd hadden met een verzoek pakketten om 
te zetten naar andere pakketten of om beheereen-
heden te verschuiven omdat dit voor de bedrijfs-
voering wenselijk was. Hier en daar zijn eenheden 
teruggetrokken maar er waren toch ook nog een 
paar uitbreidingen mogelijk. In het verleden heb-
ben wij wel eens opdracht gekregen van de provin-
cie om het areaal van het plan te beperken omdat 
er minder budget beschikbaar gesteld werd  voor 
het plan. Dat is dit jaar niet aan de orde geweest. 
Voor 2014 zijn door de provincie geen aanwij-
zingen gegeven om het plan aan te passen. Wel is 
hebben wij in 2014 de tarieven voor de beheereen-
heden met legselbeheer onder de loep genomen.

Zoals al in de vorige Nieuwsbrief 16(2) is aan-

NATIONALE VOGELWEEK
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelon-
derzoek Nederland organiseren elk jaar een ‘nati-
onale vogelweek’. Dit jaar wordt deze week gehou-
den van 17 tot en met 25 mei.

Ook in Eemland wordt aan deze vogelweek aan-
dacht besteed. De activiteiten worden nog uitge-
werkt. Excursies naar projecten met (weide)vogels 

maar ook kijken door grote kijkers staan op het 
programma. De Fietsboot Eemlijn start vanuit 
Amersfoort met speciale aandacht voor deze vogel-
week. Ook de fi etstocht georganiseerd op vrijdag-
avond 24 mei voor de Bunschoter Boeren en Bees-
tenBoel-dag staat in het teken van de vogelweek. 
Kijk op de BBBB-website voor het programma.

gekondigd zijn die tarieven voor de pakketten 
met legselbeheer in het algemeen met een stap 
verlaagd. Dat was nodig omdat we in vrijwel alle 
deelgebieden onder de instapeis bleken te zitten. 
Bij bedrijven die voldoende vogels hadden in de 
afgelopen jaren zijn de tarieven naar boven bijge-
steld. Deze bedrijven moeten zich meer inzetten 
voor de vogels en krijgen daar ook een hogere ver-
goeding voor. Bedrijven die weinig of geen vogels 
hebben krijgen een lager tarief, overeenkomstig 
het algemene niveau in het deelgebied. Daarmee 
herintroduceren we dus tevens het principe van 
resultaatbeloning.

Probleemgebiedenvergoeding

Tot nu toe konden beheerders een zogenaamde 
‘probleemgebiedenvergoeding’ – ook wel bekend 
als de vergoeding voor ‘Less Favoured Areas’ (LFA) 
– aanvragen voor percelen die binnen de begren-
zing lagen en er een SNL-pakket van toepassing op 
was.

GS van Utrecht heeft  dit jaar besloten dat die ver-
goeding vervalt voor SNL-beheereenheden met 
een pakketcode die begint met A01.01.04. Dat be-
tekent dat nu geen LFA-vergoeding meer kan wor-
den aangevraagd voor beheereenheden met legsel-
beheer. Op overige beheereenheden is in 2014 de 
LFA-vergoeding nog wel mogelijk.
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INLEIDING JAARVERGADERING
Op de jaarvergadering van 16 april zal de 
gedeputeerde van de provincie Utrecht drs 
R.W. Krol aanwezig zijn. De heer Krol is ver-
antwoordelijk voor landbouw en natuur in 
de provincie Utrecht. Het nieuwe beleid voor 
agrarisch natuurbeheer 2016 is zijn verant-
woordelijkheid. De afgelopen periode heeft  
Ark & Eemlandschap veel aandacht besteed 
aan dat nieuwe beleid. In acht deelgebieden is 
gesproken met de boeren en grondgebruikers. 
De centrale vraag daarbij was: ‘Wat kunnen en 
willen zij in het kader van dat nieuwe agrarisch 
natuurbeheer gaan doen?’. Deze inventarisatie 
heeft  een voorlopig aanbod opgeleverd. Daar-
mee kunnen wij aangeven wat Eemland kan 
bijdragen aan een uitvoerbaar weidevogelbe-

heer. Beheer dat gericht is op behoud van een 
goede weidevogelstand, maar dat ook inpas-
baar in de bedrijfsvoering. Dit aanbod willen 
we aan de gedeputeerde aanbieden. Uitein-
delijk moet samen met de provincie het plan 
2016 tot stand komen. Vele aspecten spelen 
een rol bij de uitwerking. Begin 2015 moet het 
concept plan defi nitief ingediend worden. Dit 
aanbod is de eerste stap op weg naar eff ectief 
weidevogelbeheer in Eemland.

Op deze bijeenkomst zal met de gedeputeer-
de van gedachten worden gewisseld over ons 
aanbod en over zijn mening over weidevogel-
beheer.

Melden uitrijden ruige stalmest

Al eerder is bekend gemaakt dat het uitrijden 
van ruige stalmest niet meer gemeld moet 
worden via het e-Loket van RVO maar via de 
Gebiedscoördinator. In Eemland is afgespro-
ken dat voor het melden van uitrijden van deze 
mest contact opgenomen moet worden met uw 
Polderregisseur.

Het meldingsformulier kan worden gedown-
load van de website van het Gebiedscoördina-
tieteam (www.beheerplaneemland.nl).  Bij het 
formulier moet ook een kaart worden aangele-
verd, waarop de percelen waarop is uitgereden 
duidelijk te zien zijn. Deze gegevens levert u in 
bij de Polderregisseur. In de meeste gevallen zal 
deze ook komen controleren.

N.B.: In het verleden kon alleen een vergoeding worden aan-
gevraagd voor ruige stalmest als men bij het aangaan van de 
zesjarige overeenkomst voor SNL had aangegeven dat men 
voor deze vergoeding in aanmerking wilde komen. Deze be-
perking is nu vervallen. Dat betekent dat alle SNL-deelnemers 
die in het Collectief Beheerplan zijn opgenomen nu een ver-
goeding voor ruige stalmest kunnen aanvragen.

De meldingen worden door de Gebiedscoördi-
nator ingevoerd in het systeem dat daarvoor is 
aangewezen. De uitbetalingen worden gedaan 
door RVO  gelijk met de uitbetalingen voor 
SNL.

<<< anything else??? >>
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de 
vereniging Ark & Eemlandschap (A&E) en het Gebieds-
coördinatieteam Eemland (GCTE). A&E is een agrarische 
natuurvereniging van boeren en burgers die zich inzetten 
voor het behoud van de landschappelijke waarden van 
Eemland. Het GCTE is een samenwerking tussen A&E en 
een aantal andere participanten die als taak heeft  jaarlijks 
een collectief plan op te stellen voor weidevogelbeheer in 
Eemland.

Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: Postbus 
512, 3850 GM Bunschoten, e-mail: info@arkeneemland-
schap.nl. 

Projectcoördinator A&E: Gert-Jan Elbers, Postbus 512, 
3750 GM Bunschoten, (033) 246 22 79, 06-532 324 15, 
e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.

CANDIDAATBESTUURSLEDEN
Op de ledenvergadering van 16 april a.s. zijn een aantal bestuursleden herkiesbaar. Zij worden 
voorgedragen voor een nieuwe termijn. Daarnaast worden twee candidaatbestuursleden voorge-
dragen voor uitbreiding van het bestuur. Deze stellen zich hierbij aan u voor.

Wilhelm Bos

Ik ben Wilhelm Bos, 53 jaar, getrouwd en heb twee zonen (24 en 27 jaar).  
Ik ben vier dagen per week als ICT-specialist werkzaam bij TNO te Utrecht. 
Mijn functie is werkplekbeheerder. Dat wil zeggen dat ik samen met mijn 
collega alle voorkomende computervragen en problemen van circa 500 
werkplekken mag oplossen. Ik heb diverse hobby’s waaronder volleybal, 
bijen houden, klussen, een bootje en natuurlijk weidevogelbescherming. Als 
imker ben ik al dertig jaar met de natuur bezig maar de weidevogels heb-
ben al sinds mijn twaalfde jaar de aandacht. In 2004 heb ik me samen met 
mijn oudste zoon aangemeld bij weidevogelwerkgroep ‘De Marel’ en sinds 
drie jaar ben ik daar secretaris. De weidevogelbescherming in ons mooie 
Eemland trekt me dus enorm en daarom lijkt het me ook erg leuk om als 
bestuurslid binnen de vereniging Ark & Eemlandschap mijn steentje bij te 
mogen dragen.

■ Wilhelm Bos, Bunschoten

Gert-Jan de Jong

Graag wil ik me hierbij even voorstellen als aspirant bestuurslid van de agra-
rische natuurvereniging Ark & Eemlandschap. Ik ben melkveehouder in de 
Maatpolder te Eemnes. Ik ben al jaren enthousiast weidevogelliefh ebber en 
probeer op diverse manieren, op mijn bedrijf de weidevogelstand te verbeteren. 
Sinds enkele jaren zit ik bij de club van weidevogelboerderijen een project van  
vogelbescherming. Doel is om nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te delen.

■ Gert-Jan de Jong , Eemnes

Bestuur A&E: Warmelt Swart (voorzitter), Kees van Val-
kengoed (vice voorzitter), Steven Nagel (penningmeester), 
Peter Nagel (lid) & René Stalenhoef (lid).

GCTE: Rob Kole (voorzitter), Toon van ‘t Klooster (secre-
taris) en de leden ; Wim Hilhorst, Bort-Harmen Koele-
wijn, Jan Roodhart, Warmelt Swart, Bert van Valkengoed 
& Kees van Valkengoed.

Contact GCTE: Postbus 512, 3750 GM Bunschoten, 033) 
299 94 08/ 06-137 166 67, e-mail: info@beheerplaneem-
land.nl.

Internet:
A&E: www.arkeneemlandschap.nl
GCTE: www.beheerplaneemland.nl


