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Opening
De voorzitter Warmelt Swart opent de algemene ledenvergadering najaar 2016. Aan de orde is het
voorstel van het bestuur om de naam van de vereniging te wijzigen. Van Agrarische natuurvereniging
Ark & Eemlandschap naar Collectief Eemland. De natuurverenigingen in het land zijn overgegaan
naar collectieven. Dit omdat we met een nieuwe regeling voor agrarische natuur en landschapsbeheer
zijn gestart voor de komende 6 jaar. Voor het aanpassen van de statuten zouden 2/3 van de leden
aanwezig moeten zijn om hun stem uit te brengen over het voorstel. (het vereiste quorum) Op basis
van de aanwezig presentielijst blijkt dat aantal niet aanwezig te zijn. In de statuten staat dat er dan
opnieuw een ledenvergadering uitgeschreven moet worden en dan kan alsnog de voorgestelde
statutenwijziging in stemming worden gebracht.
De voorzitter sluit naar aanleiding van het bovenstaande de vergadering.
De voorzitter opent vervolgens de 2e algemene ledenvergadering.
Hij heet Nick van Eekeren van het Louis Bolk instituut van harte welkom. De voorzitter geeft in zijn
voorwoord aan dat we de focus hebben gelegd als agrarische verenging op weidevogels. We doen
ook nog beperkt aan landschapsbeheer en waterdoelen.
De middelen zijn via een beschikking aan de vereniging toegezegd. Voor de waterdoelen is nog een
extra € 50.000 beschikbaar. In februari zullen we een toelichting geven op de uitbetaling voor 2016.
Dan zullen de deelnemers ook uitbetaald worden. We moeten helaas wachten hoe het provinciaal
beleid wordt beoordeeld door RVO. De voorzitter haalt de discussie rond fosfaat aan. Verder is natuur
inclusieve landbouw actueel. Warmelt geeft aan dat deelnemers aan het weidevogelbeheer mogelijk
al aan de eisen, die nog niet helemaal duidelijk zijn, van het concept natuur inclusieve landbouw
voldoen. De rol die het agrarisch natuurbeheer speelt binnen de kringloop landbouw heeft de
belangstelling van het bestuur net als energie neutrale melkveehouderij.
Notulen ALV 20 april 2016
De notulen worden vastgesteld zonder op- of aanmerkingen en met dank aan de opsteller.
Formele wijziging van de naam Ark & Eemlandschap en aanpassing van het logo
Aan de orde zijn de naamswijziging en het bijbehorende logo. Voorstel is om de naam te wijzigen in
Collectief Eemland. Wilhelm Bos laat het nieuwe logo zien. De werkzaamheden zullen niet wijzigen.
De leden gaan akkoord met de wijziging. Jop Mendels ( notaris ) heeft een akte opgesteld die de
wijziging van de verenigingsnaam inhoud en deze wordt door Warmelt namens de vereniging
getekend. Jop zal zorgen voor een verdere verwerking. ( zie onze website voor meer info).
Samenvatting van het afgelopen seizoen door de gebiedscoördinator
We hebben in het totaal iets meer beheer gerealiseerd dan gepland. Met de ervaringen van het
afgelopen seizoen kunnen we het komende jaar ons voordeel doen en gaan we ervan uit dat we de
afgesproken oppervlakte in zijn totaliteit gaan halen. Het kerngebied ligt op de juiste plaats gezien de
aantallen vogels die er ter plaatse zijn vastgesteld. Scholekster en Kievit zijn minder omdat we minder
hectares hebben gecontracteerd.
Het gemiddelde is 73 nesten per 100 ha voor de grutto, tureluur, kievit en scholekster. 72% van de
nesten is uitgekomen. 17% van de nesten is gepredeerd. De predatie willen we naar beneden
brengen door een intensieve samenwerking met de jagers.
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Door Sovon en in eigen beheer is het zwaar beheer door middel van monitoring geïnventariseerd op
de aanwezigheid van vogels. We doen dit de volgende jaren weer om te kijken wat de trend is. Naar
aanleiding van de evaluatie van de deelnemers krijgen we volgend jaar 4 extra plas-dras situaties en
meer hectares kruidenrijk grasland.
Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering nadat er geen vragen meer zijn.
Inleiding na het officiële gedeelte
Nick van Eekeren van het Louis Bolk instituut houdt een lezing. Hij is werkzaam als onderzoeker op
het gebied van graslandproductie en bodem en houdt een inleiding over: bodemleven in het kader van
weidevogels.
Hij gaat uit van de huidige landbouwpraktijk en geeft inzicht hoe de verbanden tussen de verschillende
parameters zijn. Een interessante lezing met stof tot nadenken en mogelijke toepassingen in de
praktijk.
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