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Staatssecretarïs te gast bij Ark & Eemlandschap
Meikveehouder Kees van Valkengoed kreeg maandag
bezoek van Sharon Dijksma, staatssecretaris voor
landbouw van het ministerie van economische zaken.
Het bestuurslid van de agrarische natuurvereniging
Ark & Eemlandschap liet de staatssecretaris zien hoe
de bescherming van de weidevogels tot een succes ge
maakt kan worden. ,,Met de kennis van de praktijk is
Dijksma beter in staat om de veranderingen die gaan
plaatsvinden in de het subsidiestelsel voor agrarisch
natuurbeheer te begeleiden’
De specifieke aanpak van de ver
eniging en de daarbij behorende
resultaten hebben landelijk en
in Brussel bekendheid gekre
gen. Na het keukentafelgesprek
waarin de staatssecretaris en een
aantal beleidsambtenaren wer
den bijgepraat over de aanpak
van de vereniging vond er een
veldbezoek plaats en werd de
plas-drassituatie bekeken. Deze
plas-drassituatie op de huiskavel
van Kees, het vossenraster en de
inspanningen van vrijwilligers
leveren bijdragen aan het suc
ces van de weidevogels op het
bedrijfvan Kees van Valkengoed.
Het gaat erom dat de weidevo
gels voldoende voedsel kunnen
vinden, rustig kunnen broeden
en dat de jonge vogels de kans
krijgen om vliegvlug te worden.

Bij het weiden van koeien en het
maaien van gras houdt Kees re
kening met de aanwezigheid van
kuikens.
Na afloop van het veldbezoek
is er nagepraat en heeft Ark
& Eemlandschap een aantal
vragen aan de staatssecretaris
voorgelegd. Ëén daarvan was
dat tijdens de intekening bleek
dat de vergoedingen en het ver
goedingssysteem onvoldoende
passen bij de huidige moderne
melkveehouderj. Deze zijn bijna
twintig jaar oud en vragen om
een herbezinning. Ook moeten
de prestaties van de boer meer
in het systeem tot uitdrukking
komen. Een beloning voor de
inzet en de resultaten is nodig.
Nu betreft het alleen een com

pensatie van de gemaakte kosten.
In het gesprek heeft.Dijksma
aangegeven dat het ministerie, de
provincie en het collectief ruimte
moeten krijgen om effectief
weidevogelbeheer tot stand te
brengen. Daar is medewerking
voor toegezegd. ,,Ook hebben
we de complexiteit van regelgeving aan de orde gesteld. Ark
& Eemlandschap pleit voor een
groeiproces. We wifien nu voldoen aan de w%tteljke vereisten
maar we willeniet nog meer
regels die ons belemmeren in de
uitwerking. De kostenbelading
van de uitvoering mag niet te
hoog worden. Dat betekent een
eenvoudige uitvoering
Agrarisch natuurbeheer vraagt
om extensiever grondgebruik
en voor de koeien levert dat
een slechtere voerkwaliteit op.
De vergoedingen zijn daarop
gebaseerd, maar met de minera
lenhuishouding is geen rekening
gehouden. In de uitwerking van
kringlooplandbouw is de zorg
geuit dat weidevogelbeheer met
uitgestelde maaidata negatieve
effecten hebben op vooral de
fosfaatkringloop. Ark & Eem
landschap pleit voor nader on
derzoek.
De vertegenwoordigers van LTO
en de provincie Utrecht onder
schreven onze aanpak en waren

blij met dit bezoek. De provincie
heeft aangeven samen met Ark &

Staatssecretaris
weidevogels.

Dijksma wordt

Eemlandschap de aanpak zo ef
fectief mogelijk uit te werken.
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