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Verslag algemene Ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Ark & 
Eemlandschap. 
  
Datum: donderdag 10 december 2015 
Plaats: Rietboerderij Eemdijk 
Aanwezig 35  van  leden A & E  
Afwezig met kennisgeving: Toon van ’t Klooster.  
 
Opening 
De voorzitter Warmelt Swart opent de vergadering. SNL gaat stoppen en we gaan starten met een 
nieuw systeem. We hebben op basis van de voorintekening een beschikking gehad van ongeveer 4 
miljoen euro voor de komende 6 jaar. Voor landschap hebben we voor de komende jaren 5 
deelnemers. Er komt geen geld, ondanks onderhandelingen met de provincie  voor botanische 
randen. Er liggen wel mogelijkheden voor duurzaam bodem en slootbeheer. Het zullen wel 
bovenwettelijke maatregelen moeten zijn die voor subsidie in aanmerking komen. Graag horen we, 
wie hierover mee willen denken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een baggerpomp of niet bemeste 
randen langs beteelde oppervlakten. Het budget komt voor 50% van het waterschap en 50% uit 
Brussel. Hoe het gaat met de fosfaatrechten en het agrarische natuurbeheer weten we nog niet. 
Mogelijk is dat eind 2016 geheel duidelijk. 
Wilhelm Bos wordt de opvolger van Rob Kole als gebiedscoördinator. 
 
Notulen ALV 21 april  2015 
De notulen worden vastgesteld zonder bijzonderheden en  met dank aan de opsteller. 
 
Toelichting door Rob Kole 
Rob is niet aanwezig maar een belangrijk punt is het feit dat de predatie in 2015 is van 10 naar 30% 
door o.a. hermelijnen is opgelopen. Dit komt door het grote aanbod muizen in 2014. De vos is redelijk 
onder controle 
   
Aanpak van het agrarisch natuurbeheer in 2016 door de nieuwe gebiedscoördinator 
Door het gerichte  beheer zijn de  afgelopen  jaren de  aantallen  weidevogels  met een zeer lichte 
daling teruggelopen. Dit heeft vooral te maken met het onvoldoende vlieg vlug worden van de jongen.  
De komende jaren gaan we ons hierop focussen dus meer vliegvlugge jongen groot zien te krijgen. De 
provincie heeft kerngebieden aangewezen. Deze zijn kleiner  geworden dan het zoekgebied van de 
afgelopen jaren. Van 2700 ha zoekgebied naar 1478 ha kerngebied. In de komende jaren gaan we 
werken met  drie pijlers waarop het beheer rust.  

 Mozaïekbeheer 
 6 pakketten en 2 toeslagen (één  voor ruige mest en één voor mozaïekbeheer op 

bedrijfsniveau). Hoe meer zwaar beheer hoe hoger de vergoeding. Dit geldt ook voor de 
nesten die op het bedrijf worden aangetroffen.  Het plas-dras pakket en het kruidenrijk pakket 
zijn de kurken waar het beheer op drijft.   

 Last minute beheer is een wezenlijk onderdeel van het gehele beheer want vogels met jongen 
hebben geen vaste plaats. 

 
Het Collectief is nu verantwoordelijk voor het geheel en niet de overheid. We zijn daardoor wat 
flexibeler in het beheer.  
Deelnemers voor de komende jaren  zijn van 150 naar 55 gezakt. 
Een boer kon vroeger zelf zoeken.  nu gaat dat via de weidevogelwerkgroepen.  
Er is 23 % zwaar beheer afgesloten 
1349 ha is afgesloten exclusief last minute beheer.  
40 plas-drassen worden er aangelegd  verspreid over de kerngebieden en parels. 
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Rondvraag en sluiting van het officieel gedeelte van de vergadering 
 

 Is er de mogelijk voor meer zwaar beheer?  
Ja indien er vogels zitten. 

 
 Wat zijn de beheereisen van het pakket kruidenrijk? 

In het voorjaar max 10 m3 ruige mest en geen kunstmest. Na het weidevogelseizoen tot 170 
kg stikstof. De oppervlakte van kruidenrijk telt voor 100% mee in de mestwetgeving als 
productiegrond. 

 
 Wanneer kom je in aanmerking voor ruige mest toeslag?   

Alleen op percelen met uitgesteld maaibeheer is  ruige mest toeslag van toepassing.  
 

 Wat gebeurt  er als de grond verkocht  wordt met een beheercontract?  
In de contract staat dat bij veranderen van beheerder de contracthouder zich inspant, dat de 
nieuwe gebruiker het contract overneemt.   

 
 Hoeveel vossen worden er per jaar gevangen?  

Er zijn in 2014 33 vossen geschoten. Er zijn ook vossenvangkooien binnen het werkgebied 
van A & E met wisselend succes. Dit hangt nauw samen met de aanwezigheid van voedsel 
voor de vossen. 

 
 Wanneer komen de BBL gronden weer ter beschikking?  

Deze week komt er uitslag over het mogelijk beschikbaar komen van BBL grond. Alleen 
deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer 2016 komen in aanmerkingen voor BBL gronden. 

  
Inleiding na het officiële gedeelte 
De heer Wim Smeets uit Bunschoten heeft een interessante lezing gehouden over de natuur in 
Arkemheen en Eemland.  
 
  
 
 
 


