
Weidevogelbeheer Eemland 

Visie van Ark & Eemlandschap 

Warmelt Swart 

 



Proces visie  

• Hoofdlijnen nu bespreken 

• Uitwerking op bijeenkomsten in februari 

• Vaststelling op de AV van A & E 

 



Aanleiding Visie 

• Eemland is heel bijzonder 

• Weidevogels op huiskavels  

• Veel belangstelling voor 

weidevogelbeheer 

• Zelf willen uitvoeren 

• Iedereen is bezig met het toekomstig 

beheer.  

• Kerngebied centraal 

 





Aanleiding visie 

• Overheid is bezig om Collectieven in te 
zetten voor het beheer. 

• ANV A & E wil dat oppakken. 

• Wat is een collectief: 

 Een rechtspersoon waar alle partijen bij 
het beheer van natuur in het gebied 
betrokken zijn 

• Juridische vorm 

• Visie is basis voor de offerte. 



Uitgangspunt 

• Nu zoekgebied 6000 ha en dat blijft. 

• Nu: RO benadering op gebiedsniveau 

 Provincie is bezig met kleiner gebied 

• Visie: Bedrijfsniveau  

• Nu: Pakketten per perceel. 

• Visie: Mozaïek met maatwerk per bedrijf 

• Nu: Ecologie bepaald het beheer 

• Visie: Koppeling bedrijf/economie met ecologie 
met inpasbaarheid en uitvoerbaarheid 



Uitgangspunt 

• Nu: pakketten geregeld door de overheid 

• Visie: Wij regelen het beheer op 

bedrijfsniveau 

• Nu: Handhaving en controle overheid 

• Visie: Handhaving en controle zelf doen. 

• Nu: Betaling door DR 

• Visie: Betaling door het collectief 



Uitgangspunten 

• Verantwoordelijkheid bij de boer  

• A & E ondersteund bij uitvoering 

• Samen afspraken maken  

• Inpasbaarheid in de melkveehouderij. 

• Naast legselbescherming ook 

kuikenoverleving en voedsel voor kuikens  



Uitvoering 

• Eemland 1 gebied met drie deelgebieden 

• Maatwerk op bedrijfsniveau 

• Handhaving 

• Eisen aan vastlegging gegevens 

• Intensieve samenwerking met vrijwilligers 

organisaties. 



Uitwerking 

• Het bedrijf staat centraal 

• Afspraken met het collectief en dat zijn wij 

• Afspraken met ecologische prestatie 

• Inpasbaarheid minimaal 10 % en 

maximaal 30% van de bedrijfsoppervlakte 

• Mozaïek op bedrijfsniveau 



Totaal Eemland 

• Uitwerking gebied      SNLha ha ha ha ha 

• Legselbeheer  2022 1213 1440 1773 2140

  

• Uitgesteld maaibeheer 460 681 921 1058 1171

  

• Kruidenrijk grasland 50 66 86 102 114

  

• Plas dras sloten  4 41 53 67,5 75

  

• totaal ha    2722 2000 2500 3000 3500

  



Discussie 

• Onderschrijven wij het bijzondere aan 

Eemland? 

• Willen we samen verantwoordelijk zijn? 

• Welke partijen zijn het collectief? 

• Welke organisatie vorm kiezen we? 

• Onderschrijven we de bedrijfsbenadering 

met mozaïek? 

• Uitvoering in 2016 

 



Vervolg 

• Overleg met provincie/ rijksoverheid 

• Toetsen bij andere partijen 

• Uitwisselen met andere ANV’s 

• Vaststellen in AV A & E. 

• Uitvoering 2016  

 



Doet u mee? 
 


