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Plas en dras moet de wedevogeI helpen
Staatssecretaris Dijksma nam
maandag poolshoogte bij de
vereniging Ark &
Eemlandschap. Boeren en
burgers werken erin samen
voor de weidevogelstand en
andere natuurdoelen. Maar
daar moet wel voldoende
tegenover staan. “We doen
het niet voor niets”, zegt
regionaal voorzitter Stef
Huijgen van LTO Noord.
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zijn niet boos of opstandig. Eigenlijk zijn
we heel tevreden.”
Melkveehouder Kees van Valkengoed zet meteen de toon, als
staatssecretaris Sharon Dijksma
(Economische Zaken) zich tegoed
doet aan haar eerste kop koffie en
bijbehorende koek. Van Valkengoed is een trotse boer op een be
drjf van ongeveer 50 hectare
grasland met zo’n 90 melkkoeien.
Zijn bedrijf staat net ten noorden van de autosnelweg Al tus

‘Veel collega’s zitten
niet te wachten op
nog meer grof gras’
Staatssecretaris Sharon Dijksma (ministerie van Economische Zaken) laat zich informeren over natuurbeheer via het streekcollectief Ark & Eemland.
sen Amersfoort en Bunschoten
Spakenburg. Twintigjaar geleden kreeg hij de mogelijkheid
zich te vestigen op het nieuwe
ruilverkavelingsbedrjf. Het
weidse landschap klei op veen
wordt ervaren als typisch Hollands. Vroeger kwamen er eier
zoekers, gespitst op het vinden
van het eerste kievitsei. Nu laat
Van Valkengoed de vrijwilligers
van de vereniging Ark & Eem
landschap toe op zijn grasland,
om te inventariseren waar de vo
gels broeden. “Ik wil weten waar
ze zitten, zodat ik daar bij het be
heer op kan inspelen”, zegt Van
Valkengoed.
—

—

Van Valkengoed is vice-voorzitter van het collectief Ark &
Eemland dat in het nieuwe stelsel voor natuurbeheer een cen
trale rol heeft gekregen. Waar
boeren vroeger individueel be
heercontracten afsloten, wordt
dat nu overgelaten aan streekcollectieven. Doel van die exerci
tie is onder meer het geld dat in
de bureaucratie bleef hangen
voor een deel over te hevelen
naar het natuurbeheer.
Daar zitten wel wat haken en
ogen aan, zo blijkt tijdens het
werkbezoek van de staatssecre
tans. Voorzitter Warmelt Swart
van de vereniging Ark & Eem

Meikveehouder Kees van Valkengoed leidt Dijksma rond op z

Oeroud kienhout, ongewenste vossen en vraatzuchtige muizen
Het land van meikveehouder Kees
van Valkengoed kent een lange historie. In een ver verleden was het
huidige Eemland een moeras. Bij de
ruilverkaveling en de herinrichting
van het land is zeer oud kienhout
uit dat moeras boven water geko
men. Kienhout bestaat uit takken
en wortels van bomen die eeuwen
geleden groeiden in Eemland. Res
ten daarvan liggen in de ruigtes
achter en naast de kuilplaten van
Van Valkengoed. Hij wees staats
secretaris Sharon Dijksma erop.
Het kienhout kan volgens deskundigen wel 30.000 jaar oud zijn.
landschap, maakt duidelijk dat
achter het bureau bedachte
plannen in de praktijk niet altijd
werken. Het idee om grasland in
het voorjaar te verdrassen om
het aantrekkelijk te maken voor
weidevogels klinkt misschien
leuk, maar in sommige situaties
betekent dat feitelijk dat er een
dijkje om het perceel gelegd
moet worden. “Op perceelsni
veau kun je daar niet aan voldoen. Wij zetten dan de greppel
vol”, legt hij uit.
Swart is zelf geen boer. Hij
heeft lang voor Dienst Landelijk
Gebied gewerkt en kent daardoor de taal van de ambtenaar.
Voor zijn voormalige collega’s
bij het departement is hij de
man uit de praktijk, maar voor
de boeren is hij de theoreticus.
Voor de antwoorden uit de prak
tijk op de vragen van de staats
secretaris, geeft hij het woord
aan de boeren zelf.
Gert-Jan de Jong bijvoorbeeld,
ook melkveehouder in het gebied. “De meeste mensen willen
op de huiskavel zo min mogelijk
zwaar beheer”, legt De Jong uit.
Vroeger konden ze in individuele
pakketten de natuurinzet realise
ren op grond die verder weg lag
van huis. Het huidige systeem
lijkt daar minder flexibel in.
Wachten op een maaidatum na

Omdat het luchtdicht was gecon
serveerd onder klei en veenlagen, is
het zo lang bewaard.
In de ruigtes achter de kuilplaten
trof Van Valkengoed enkele jaren
geleden een vossennest aan. De vos
is een concurrent van de boer, die
zich juist wil inzetten voor weidevogelbeheer. Met speciale vossenrasters probeert de boer de vos buiten de deur te houden.
Delen van het gras van melkvee
houder Van Valkengoed zijn aange
vreten door de muizen. De melkveehouder heeft besloten enkele
percelen doorte zaaien.
1 juni is niet altijd aantrekkelijk,
ook al is dat goed voor de vogels.
“Veel collega’s zitten niet te
wachten op nog meer grof gras”,
zegt hij Gevolg voor de vereni
ging is dat een aantal boeren die
in het verleden succesvol deelna
men aan agrarische beheerpak
ketten, nu de kat uit de boom kij
ken. Het totale gebied onder be
heer is door de systeemwijziging
teruggelopen van 150 naar 50
deelnemende boeren en van 2.700
hectare naar 1.500 hectare.
Regionaal LTO-voorzitter Stef
.

‘Al die regels om aan
te voldoen, daar
word je eng van’
—-

.

Huijgen zegt dat het probleem in
de kern neerkomt op één punt:
geld: “Boeren wifien best hun
land vernatten voor de weidevo
gels, maar wie betaalt het vervangend gewas?”
“U wilt dat het verlies wordt
goedgemaakt”, concludeert
staatssecretaris Dijksma. “Ja”,
zegt Huijgen, “met marktconfor
me vergoedingen.”
Dijksma wil graag voorkomen
dat boeren afhaken. Maar op
welke manier affiakers binnen-

Kienhout opgestapeld op het
bedrijf van Kees van Valkengoed.
boord kunnen worden gehouden
is nog niet duidelijk. Aan de ene
kant is de systematiek van mdividuele beheerpakketten gegaan
naar collectief natuur- en landschapsbeheer, aan de andere
kant is het vergoedingensys
teem nog steeds geënt op de ou
derwetse individuele uitbeta
ling. Dijksma geeft aan dat het
niet mogelijk is dat systeem in
één keer op de kop te gooien, ook
omdat Nederland zich moet houden aan Europese regels.
“Er is ruimte voor experimen
ten”, zegt Dijksma. “Maar je hebt
niet zomaar een nieuw stelsel. En
als die ruimte voor experimenten
er niet is, dan moeten we die er in
fietsen. Het zou mooi zijn als we
op die manier met elkaar wat ervaring kunnen opdoen.”
Gebiedscoördinator Wilhelm
Bos heeft alvast een suggestie:
“Houd het kwaliteitshandboek
simpel. Al die regels waar de col
lectieven aan moeten voldoen,
daar word je eng van.”
“Het is een zoektocht”, zegt
Dijksma. “Het oude systeem was
erg bureaucratisch. Daar ging 40
procent van het budget aan op. Er
is nog steeds veel geld voor agra
risch natuurbeheer, maar we moeten het effectief inzetten. Want er
wordt heel goed op gelet. Het gaat
niet overal zo goed als hier.”

