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Inleiding

Het jaar 2004 was een mooi jaar voor de vereniging; we vierden ons 5-jarig jubileum.
Ter ere daarvan gaven we een prachtig boekje uit; “Trots op on..s Eerniandschap”. Ex-
minister Winsemius luisterde onze jubileumavond op en stak ons een hart onder de
riem; de vereniging kan nog vele mooie dingen gaan doen voor het (ook in 2004)
bestempelde Nationaal Landschap Arkemheense polders en Eemland.

De vereniging heeft zich goed op de kaart gezet. Steeds meer burgers kennen de
vereniging en de inspanningen van boeren voor weidevogels en bloemrijke
slootkanten. Dankzij de inzet van bestuur, vrijwilligers en de boeren konden weer veel
hectaren onder natuurbeheer worden gebracht.

Maar er gebeurde nog veel meer mooie dingen; in het vooijaar van 2004 werd de
fietsroute Boerenerven om de Eem gelanceerd en dit jaar werden er al duizenden
exemplaren van de route verkocht. Enkele ondernemers begaven zich op het pad van
agro-recreatie en het werd duidelijk dat daar een grote behoefte aan is. Ook het
groeiende ledental van (1 62 naar 201) is een bewijs dat ons werk door steeds meer
mensen wordt gewaardeerd.

Er waren echter ook minder prettige ontwikkelingen in 2004. Een aantal boeren heefi
zich afgescheiden en wil op eigen houtje verder. Ook de achteruitgang van de grutto
blijft ons zorgen baren. Daarnaast is de achteruitgang van alle soorten weidevogels in
de polders tussen Soest en de Eern dramatisch te noemen. Ten slotte wekte het top-
down beleid van de provincie om gebieden bij Eemnes als fourageergebied voor
ganzen aan te wijzen, zonder het gebied te informeren, terecht veel wrevel op.

Ook in 2005 zal het bestuur en de vereniging zich weer volledig inzetten voor een
gezonde landbouw, hogere natuunvaarden en een toegankelijk en mooi
cultuurlandschap in Eemland.
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Agrarisch Natuurbeheer

In onderstaande tabellen staan de resultaten over 2004 weergegeven.

Pakketten VOO:T

Pakket Opp. tha)

Soort Aantal nesten Dichtheid totaal
Kievit 1243 0,6622
Scholekster 78 0,0416
Kuifeend 4 0,0021

pIçpL —
4

Kleine Ptevier 2 0,0011
Grutto 177 0,0943
Tureluur 71 0,0378
Kluut 5 0,0027
StObefld 2 0,0011
Veldteeuwenk 1 0,0005

Gebied Eerniand
Ark&Eemiandschap

199
OppeMak Plusmïnus 7700 ha

jgtg
Bestuur 4ieden
Leden 201 --- —-—— ---—----—-

waarvan 1 36 . Boeren
54 Burgers
1 1 Donateurs en weïdevogeigroe.pen

.
€15peij.arvoorburgersen€2O Piryoor.boeren

OrnschrijvÎnq
1901 Nestbescfierm.ing 1877

Weidevogelgebied 1 april - 32 mei 36
.

Weidevogelgebied 1 april - 1 juni 91
1905 WeidevoeIaebïed 1 apn’I-8juni 57

JPL —- 7_
1907 67

WekIevoqe1gebîed8 L- 22 juni
1910 Toeslagvîuchtheuveis 4
1 912 Plasdras 1 5 februari - 1 5 mei 1
1?!?__ Rui%e Mest 234

Pakketten voorstootkantpanten

i .

33 km

Resultaten Nestbescherming

Aantal deelnemers
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Resultaten stootkanten

In totaal werden 33 kilometer slootkanten natuurvriendeljk beheerd (pakket bonte
weideranci). De volgende soorten werden door de controleurs gevonden in de
meetvakken.

i;rt Aantal
Boterbloern 192
/etdzuring —

rgeet-mij-nietje_ 121
Pinksterbtoem 107
Rofltaver
_lis
Echte koekoeksbloem 21

----- 2’l
Natstro 22
Erepnjs 17
jgjidruui
Mkke
Pennin9kruid 11

Kattenstaart

Soort Aantal
Fweerîjige zegge 5

GevI. hertshooi 4
Kale Jonker 4

—
4

atereppe _

Heelbiaadjes 2
!aterkruiskruid 2

Knoopkruid 1
Ratelaar — 1

p_Le___ --- —
1

‘Jederik 1

\ndere soorten 35

Ledental
Het ledental van de vereniging is in 2004 gegroeid van 162 tot 201 leden per 3 1-12-
2004. Hiervan zijn 65 burgerleden en 1 36 agrarische leden, waarvan er 1 20 mêe doen
met Prograrn.ma Beheer.

Het bestuur
Het bestuur is 7 keer bijeen geweest. Het bestuur bestaat uit 4 leden; Jan Huijgen
(voorzitter), Toon van ‘t Klooster (penningmeester), Bert van den Hengel en Joop
Wantenaar. Aspirant bestuurslid Dolf Logernan heeft enkele bestuursvergaderingen
meegedraaid. in het bestuurswerk is er uiteraard veel tijd aan de SAN besteedt, het
jubileum, werkpiannen en projeetpiannen op het gebied van recreatie en educatie. In
December heeft het bestuur plus de ondersteunenden staf een speciale strategie sessie
gehouden om ons te bezinnen op de volgende 5 jaar Ark & Eemlandschap.

Ondersteuning
Het bestuur wordt bijgestaan door Rob Kole coördinator SAN, Bart Pijnenburg
coördinator algemeen en projecten, Maike van der Maat coördinator recreatie en door
de adviseurs Warmelt Swart, Frans van Diepen en Stan Duiffiuizen.

Samenwerking met andere partners
Het bestuur is ook vertegenwoordigd geweest op vergaderingen van Natuurlijk
Platteland West in Zegveld en Haarlem. Twee maal penningmeesters overleg en vier
maal voorzittersoverleg. Ook is er overleg geweest met ambtenaren van de provincie,
betreffende problemen met natuurbeheer.
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Ark & Eemlandschap is lid van de koepel Natuurlijk Platteland West en van het
platforrnlcluster agrarisch natuurbeheer Utrecht. De vereniging is in 2004 ook lid
geworden van de Coöperatie Stadteland. Met zuster verenigingen zijn we zo sterker in
verbreding en krijgen we ondersteuning bj het opzetten van projecten enz. Denk ook
aan een gezamenlijke communicatie naar de samenleving.

Samenwerking met weidevogeiwerkgroepen
Evenals in de voorgaande periode van 2001 -‘03 werd voor nestbescherming
samengewerkt met drie groepen vrijwilligers. Dat zijn de Weidevogeigroep Westelijk
Eemgebied (coördinator Gert Bieshaar), de Weidevogelwerkgroep ‘De Marel’
(coördinator Jan Ruizendaal) en de Vrijwillige Weidevogelbeschermi.ng ‘De
Wulp’(coördinatoren Wim van de Brink en Yvonne Welner).

De nïeuwsbnef
De nieuwsbriefkomt twee keer perjaar uit en doet verslag van alle activiteiten van de
vereniging. in 2004 is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken; kleurendruk en
minder pagina’s.

Jubileum boek en video “Trots op ons Eemlandschap”
Ter ere van het jubileum hebben we een prachtig geïllustreerd boekje “Trots op ons
Eêmiandschap” gepubliceerd. Daarvoor hebben wij financiële steun gekregen van het
waterschap, de gemeente Bunschoten en van de stichting Vernieuwing Gelderse
Vallei. Alle leden hebben een exemplaar gekregen of krijgen die nog. Ook werd er
een film gemaakt die op de jubileumavond van 20 oktober werd gepresenteerd.

Nog meer Jubileum acties
In augustus hebben we de eerste ledendag georganiseerd. In de middag werd de
fietstocht en puzzeltocht gereden door leden en hun gezinsleden. We sloten af met een
BBQ op de boerderij van familie van den Hengel in Baam. De jubileurnavond van 20
oktober was opengesteld voor een breder publiek en werd opgeluisterd door een
speech van ex-minister Winsemius (zie bijlage voor een verslag).

Ark & Eemlandschap de straat op!
Mede in het kader van het jubileum hebben we de vereniging meer willen profileren
richting het publiek. Zo waren we als vereniging met een stand aanwezig op de Oude
ambachten markt in Soest. De Bunschoter Boeren Beesten boel en op het dorpsfeest
Hoogland. Zo werden enkele nieuwe leden geworven en werden weer vele
exemplaren van de route Boerenerven om de Eem verkocht. Met veel dank aan vele
leden in het bijzonder Yvone Welner van weidevogelwerkgroep de Wulp uit Baam
vele uren achter de stand stonden.

Educatieproject Ga je mee naar ‘t Vee?
Het lesproject dat oorspronkelijk in 2002 werd ontwikkeld is nieuw leven ingeblazen.
In samenwerking met het CNME Schothorst in Amersfoort en dankzij een financiële
input van het Landschapsfonds Eem en Vallei is het lespakket herzien en aangevuld.
Verder worden de boeren die klassen gaan ontvangen getraind. Beging 2005 zullen
tien groepen uit het basisonderwijs de boerderij kunnen bezoeken.
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Ledenïnventarisatie verbrede landbouw
In het beging van 2004 zijn alle agrarische leden van Ark & Eemlandschap
telefonisch benaderd in het kader van de ledeninventarisatie over verbrede landbouw.
Er is onderzocht welke leden naast de agrarische tak en agrarisch natuurbeheer, ook
nog andere activiteiten op hun bedrijfhebben zoals: recreatieve activiteiten (terras of
camping), maar ook huisverkoop, het ontvangen van excursies ofwandelpaden over
het land. Van de leden die deze activiteiten (willen gaan) aanbieden, is een korte
bedrijfsrapportage gemaakt. Deze rapportages zijn gebundeld in een map, tezamen
met overzichtskaart waar deze bedrijven zijn ingetekend. In totaal zijn er 44 leden die
verbredingsactiviteiten op hun bedrijfhebben ofpiannen hebben om dit te gaan doen.
Activiteiten die momenteel al door enkele ondernemers worden aangeboden, zijn de
verkoop van producten in een boerderijwinkel of een terras! theetuin (8 ondernemers)
en ontvangen van groepen op het bedrijf(9 ondernemers), bijvoorbeeld excursies,
vergaderingen, kinderfeestjes, workshops en ‘Lammetjes-kijkdagen’ . Andere
verbredingsactiviteiten zijn naschoolse opvang en pensionstal.ling voor paarden.
Wat betrefi de toekomstplannen: 33 ondernemers zijn bereid om in de nabije toekomst
schoolkassen te ontvangen en rond te leiden op het bedrijf, 7 ledên zijn bereid om
wandelroutes over hun land te laten lopen en 14 ondernemers hebben andere plannën
om een recreatieve en! of educatieve activiteit te gaan aanbieden, zoals huisverkoop,
een terras, het geven van workshops. zorgboerderij, minicamping en pensionstalling.

Fietsroute Boerenerven om de Eem
op 1 5 mei lanceerde gedeputeerde Mik op boerderij Breevoort in Hoogland de
nieuwe brochure met de Van Erf-naar-Erfroutes. Deze komt voort uit een
samenwêrking met de vereniging Vallei en Boerderij. Het mapje bestaat uit 4 routes
waarvan de route Boerenerven om de Eem is ontwikkeld door drie leden van Ark &
Eemlandschap. Het is een beschreven route van 23 kilometer over grondgebied van
Soest, Baarn, Hoogland en Amersfoort. Op zomerse zaterdagen kunnen de fietsers
wat beleven ofwat proeven op de erven van de drie deelnemende bedrijven. Vele
fietsers hebben hier al dankbaar gebruik van gëmaakt en er zijn al meer dan 3500
exemplaren van de brochure verkocht.

Wandelen over boerenland
In Soest werden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een wandelpad bij de
boerderij het Derde Erf. Dit pad wordt in 2005 geopend. Daarnaast is er een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Bureau Mensenland om meer mogelijkheden
voor wandelpaden in Eemiand te verkennen. Daaruit zijn 12 mogelijke trajecten naar
voren gekomen waarvan er vier verder zijn uitgewerkt. Daarvan moeten drie trajecten
verder onderzocht worden en een traject in Eemnes wordt verder in uitvoering
gebracht in samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht.
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Financieel overzicht vereniging 2004
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FINANCIEEl.. JAARVhRS[4ÇJ 2003

Iierekening Werke’ijk Begroting Begmtwig
Q:sfl îç_ -

Reiite € 6701 € 5O0O € 5000
ontrutie 200412005 € 2.85000 € 3000,00 € 3500,00
flfrjjf. fltJ jaren € 263,76

Donaties € 1361f,50 € 500,00 € 7250,00
ariwending reseivenng Educabeproect € 3200,00
)versenfverkoop boeken en fietsrcaites) € 258,00 € 300,00 € 300,00

Lustrum (880) € 465,00
Extra contrbute per SAN deeinemer € 4161 47 € 4200,00 € 4500,00
begrntiflg5tekoft 2004 € 1.600,00
Resultaat tekort 2004 € 1 637,15

[J!L--—-

€2j,69 €950,00 €1&800,00

-

Presentiegekien 2004 € 520,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Presenhiegelden 2003 € 460,00
oôrdinatoc2O04 € 3.213,00 € 3.200,00 € 3500,00
secretariaat en kntoorhuur € 863,26 € 1.250,00 € 1.100,00
Ledenvergack.ng en nieuwsbiief € 376,92 € 1.000,00 € 1.500,00
Nerkgroep Educatîe € 2.108,60 € 500,00 € 3.200,00

•NerkgroepRecreatie € 130,25 € 500,00 € 500,00
/Verkgroep PR en jubi’eum 2004 € 1 1.766,03 € 2.000,00 € 1.000,00
Diversen (bankkostn ed.) € 303,40 € 200,00 € 250,00
Lustrum (680) € 572,43
:-iaalbaarheidsonderzoek Klompenpaden € 6750,00

€3200,00

[t —
€650,00 €18.800,00

Toelichting op de jaarstukken 2004.

Donaties€ 13.611.50. zijn ontvangen van:
Landschast.bedct . . 5250.00

jubileumboek . €2.981 .00
SLVernGe1dNa11ey .

Rabobank ,, € 2.300.00
Gern. Bunschoten ,, € 1.000,00
Diversen € 80.50

SAN deelnemers betalen 3% van de SAN opbrengst vanaf€ 250.00 tb.v. de vereniging.
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Toelichting op dc Begroting 2005.

Er is in de begroting 2005 een donatie van € 7OO0.O0 opgenomen voor een onderzoek naar
Klompenpaden in Eemiand en € 3200.00 voor educatie die is gelabeld op de balans.

In 2004 zijn de uitgaven voor de laatste nieuwsbriëfsamengevalien met uitgaven van het
jubileumboek en de organisatie van hetjubilewntèest, zie uitgaven voor Werkgroep PR
Vandaar dat er nu voor 2005 € LSOOMO voor wordt begroot.

Van de nog niet bestede donatie van het Lndscbapsfonds is € 3.200.00 gereserveerd op de
balans van 2004.

.. z:—z:
Debet
Banksaldo 31f2-2004I2OO3 € 6179A4 € 4E1659
re ontvangen contributie € 38333 € 322O9
/oocraad boeken • € 18387 € 27287
fota& € 615164 € 5411,55

Credit
Reservering voor educatieproject € 3200,00
Bestuursleden presentie 2003 1

-- €_355164j€ 4951,55
fataal 541155

t12 ,r?6:f/ %c:Ç
tLCL) ,dro krd e,

Zios
:1f?

9;ÏI :z::L
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Resuitatenrekening en begroting ROS 2004

Activiteit Kosten Kosten Kosten
begroot werkelijk verschil

ROS post A: Dursussen € 1 .600,00 € - € 1.600,00
Kennisbevordering Bijeenkomsten kennisbevordering € 1.619,00 € 770,91 € 848,09
kofessionalisering coIogische sftiri.ng € 92,00 € - € 92,00

)ntwikkeling Adm.. Processen € 1 15,00 E - € 115,00
Bijdrage NPW € 5.000,00 € 4.7 14,00 € 286,00
antoor - en commodatie huur € 720,00 € 714,00 € 6,00

fotaal post A: € 9.146,00 € 6.198,91 € 2.947,09

i:ö; post 3: iieuwsbrief €2.120,00 € 1 073,33 € 1.046,67
Draagvlak aarverslag € 2.000,00 € 1.417,34 € 582,66
Samenwerking Kantoor - en accommodatie huur € 720,00 € 714,00 € 6,00
Promotie € - € - € -

Fotaal p•st B:
—-—- € 4.840,00 € 3.204,67 € 1.635,33

ROS post C : anvrnagbege1eiding Intekenen € 3.140,00 € 1.700,00 € 1.440,00
dministrati•e )nderhoud SAN beschikking € 920,00 € 950,00 € 30,00-
anvraagbege1. Dontractadministratie € 1.879,00 € 1 .853,99 € 25,01
Werving Projectgroep algem. Uitv. € - € 1 .500,00 € 1.500,00-

Doördinatie Kantoorhuur enz. € 720,00 € 714,00 € 6,00
fotaalpostC: € 6.659,00 € 6.717,99 € 58,99-

ROS post D: Monitoring nestcontr. En beheer € 3.300,00 € 4.077,76 € 777,76-
Kwaliteitsborging Monitoring stootkanten € 825,00 E 1 .026,68 € 20 1,68-
Monitoring o0rdinatie veidwerk € 575,00 € - € 575,00
Rapportage ontro1e uitvoering beheer € 1 .794,00 € 1 .417,04 € 376,96

Kantoorhuur enz. € 720,00 € 7 14,00 € 6,00
fotaal post D:

- — € 7.214,00 € 7.235,48 € 2 1,48-

Totaal 4 ROS posten € 27.859,00 € 23357,05 € 4.501,95

Toelichting:
- Dienst Regelingen (LASER) van het Min. LNV heeft nog geen ROS gelden over 2004

uitbetaald.
- Dienst Regelingen moet nog mededelen wat de kortingen zijn en wat beschikbaar is voor een

nabetaling.
- Bankkosten en kosten voor accountantscontrole word:en niet vergoed uit de ROS gelden.
- Het bestuur komt met een voorstel om een deel van de SAN reserve 200 1 -2003 uit te betalen

onder aftrek van de niet-declarabele ROS posten voor de periode 2004-2009. De omvang van
de reserve over de jaren 2001-2002-2003 van de SAN is echter nog steeds niet bekend
gemaakt door Dienst Regelingen.
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Bijlage: Ark en Eemlandschap in de pers

Door: Atty Davidse

Oud-minister Pïeter Wïnsemïus spreker tijdens eerste lustrum van Ark &
Eemlandschap

Eerniand kan niet zonder boeren. Grutto’s ook niet. Zo begint het boek ‘Trots op ons
Eemlandschap’ dat de agrarische natuurvereniging Ark St Eemlandschap uitgeeft ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan.. Het is een prachtig geïllustreerd boek dat het
boerenverhaal vertelt van de Eempolders. De rol van de boeren in het typische
weidelandschap is de rode draad in dit boek.

op 20 oktober ontving oud-minister Pieter Winsernius het eerste exemplaar. Dat was
niet de enige activiteit, leden en genodigden vierden het lustrum van de vereniging in
party centrum ‘t Hoogh Landt in Hoogland, een goede reden om eens waar te nemen
welke rol de agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap speelt i.n onze
omgeving. Eerdere persberichten gaven de indrUk dat het ging om het maken van
leerzame maar ook gezellige wandelingen in de prachtige natuur van de Eempolder en
Arkemheen. Dat beeld werd versterkt door de gemoedelijke sfeer die in ‘t
partycentrwn heerste, voordat het officiële programma aanving: een zeer grote
opkomst van een gemêleerd gezelschap, geanimeerde gesprekken, Spakenburgse
dames in klederdracht en een accordeonduo dat De Zuiderzeeballade speelde.
Maar uw verslaggeefster moest al snel haar kortzichtige ideeën bijstellen, want het
Ark & Eemlandschap bleek een brnisende, eigentijdse vereniging te zijn, die veel
werk heeft verzet om meer natuur te realiseren in het agrarisch landschap. Al meer
dan de helft van het grondgebied wordt op een natuurvriendeljke manier beheerd.
Belangrijke maatregelen zijn de bescherming van de nesten van weidevogels en het
uitstellen van het maaien. Ook worden honderden kilometers sloo&anten in het
gebied onderhouden om optimaal ruimte te bieden aan de flora en fauna die in en
langs de sloot leeft. Dit jaar is de van erf-naar-erf fietsroute met zeer veel succes van
start gegaan en verschillende boerenbedrijven ontvangen schoolklassen. De leden zijn
vele betrokken burgers, natuurvrienden en uiteraard de boeren uit het gebied.
Vijftien boeren waren in 1999 bij de oprichting van Ark & Eemlandschap betrokken,
nu zijn dat er 120; slechts een paar burgers deden mee, nu 60 en tijdens deze
jubileumavond hoopte men de 100e burger als lid te mogen begroeten.
In plaats van 400 ha agrarisch natuurbeheer, wordt er na 5 jaar ruim 2000 ha agrarisch
land op natuurlijke wijze beheerd. De van oorsprong vrijwilligersorganisatie wordt nu
ondersteund door 3 professionele coördinatoren, men heeft dus alle reden om trots en
dankbaar te zijn.

Toch zijn er ook zorgen. ,,Het gebied staat onder grote stedelijke druk van Vathorst,
Baarn. Soest, Huizen, Nijkerk en Almere. Het kunnen omgaan met deze stedelijke
druk is onze nieuwe opgave’ ‘, zo sprak voorzitter Jan Huijgen in zijn welkomstwoord.
,,Sornmigen zijn van mening dat binnen afzienbare tijd de boerenstand zal zijn
opgeheven, dat we dan een Parkstad Amersfoort hebben en dat de laatste boer het gras
mag maaien.
Zelf denk ik dat in de komende 10 jaar eenderde van de boerenbedrijven zal stoppen
of hobbymatig zal verder gaan, eenderde zal vergroten en intensiveren, en eenderde
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nieuwe wegen zal inslaan. Boeren en burgers moeten het behoud van het
cultuurlandschap en de open groene ruimte van de Eempolder samen oppakken”.

,,Het platteland is niet zielig! ‘ ‘ stelde Pieter Winsemius, die hierna het podium betrad.
Winsemius is voormalig mi.Iieuminister, ex-voorzitter van Natuurmonumenten en
thans hoogleraar en verbonden aan het adviesbureau Mc Kinsey en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. ,,Dorpen zijn nu meer regio’s die
samen dingen oppakken en in tegenstelling tot vroeger zijn er voor 99% geen
problemen meer tussen boeren en mensen van ‘de natuur’.
Plattelandsvëmieuwing is echter noodzakelijk, meende hij. Voor alles geldt: je moet
constant vernieuwen, blijven veranderen, anders zakt het in. Maar hoe houd je het
platteland levend? Daartoe ontvouwde hij een inspirerende theorie, waarbij 2 dingen
belangrijk zijn: Welke richting gaan we uït? En: elkaar vertrouwen.
Richting en vertrouwen moeten in gelijke mate aanwezig zijn. Als je wel weet waar je
naar toe wilt, maar je vertrouwt elkaar niet, dan komt er niets van terecht. Als je
elkaar wel vertrouwt, maar je weet niet waar je naar toe wilt, tja, dan is het wel
gezellig maar het blijft zwalken.
,,Kijk maar naar het moment dat premier Kok destijds meedeelde dat de ideologische
veren werden afgeschud. Er was toen nog wel veel vertrouwen, maar geen richting”,
zo verduidelijkte hij zijn theorie.

op realistische wijze deelde hij het publiek mee dat een natuurlijke omgeving er vaak
aangaat. Een natuunnonument is vaak onnatuurljk, een soort vissenkorn in een
bewoond gebied. Hoe lang houden de boeren het vol om hun groene gebied dat €
30.000,-- per ha waard is niet te verkopen als het rood € 1 0 keer zoveel op kan
brengen? Rood betekent in dit geval altijd iets met huizen of fabrieken, oftewel daar
waar stenen gestapeld worden. Daar stijgen de grondprijzen altijd heel snel, te snel en
vaak is de slag al door de projectontwikkelaars geleverd en gewonnen en heeft een
gemeente niet veel meer in te brengen.
Winsemius had er de nota Nationale Landschappen nog eens op nagelezen. Daar staat
onder andere in, misschien moeten de boeren met subsidies worden bevoordeeld.
maar het was allemaal niet erg duidelijk. Volgens hem weet de overheid zelf nog niet
precies wat ze met die landschappen wil. Daarom was zijn advies aan Ark &
Eemlandschap: ,,Kom met een goed plan, dan zit je altijd aan de eerste speen, zo heb
ik in de varkenshouderij geleerd. Maar de stedelijke dmk blijft. Zo’n grote, open
ruimte is er in Nederland bijna niet meer. Zetten ze er geen windmolens in, dan wel
wat anders. Misschien zou je eens moeten denken aan rood-groenconstructies:
Degenen die zoveel hebben verdiend aan rood, zouden wel eens wat kunnen geven
aan groen. En misschien zouden jullie een pact moeten sluiten met andere
landschapsverenigingen, een coöperatie vormen en die onderbrengen onder een soort
koepel”.

Schijnbaar hardop nadenkend suggereerde Winsemius: ,,Stel dat Almere wil gaan
bouwen in het IJmeer, dat een soort heilige status heeft. Dan zou dat in een
natuurlandschap gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld hier. Wat dat zou
moeten zijn? Je moet serieus kijken naar: Wat willen de leden? Wat willen de
grondeigenaren? Wat willen alle mensen die in en om het gebied wonen. Als je een
draagvlak hebt gecreëerd, vorm je werkgroepen die dat in een actieplan kunnen
omzetten en dan ga je winkelen bij gemeentes en bij den Haag”
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,,Kun je dat zelf? Ja. Deze natuurvereniging kan veel zelf. Je moet het ook vooral zelf
doen. Niet roepen ‘Help!’. Dan kunje niet meerje eigen trucs doen en dan is het niet
meerje eigen plan.
De vonk is belangrijk. Het opstoken en brandend houden van dat vuur ook. Veel
succes”.

Een mooie videofilm en een ludiek optreden van een in oude Spakenburgs.e
klederdracht gestoken Hentemeut van Nekkeveld besloten het zittende gedeelte van
deze avond. Daarna ging de bar open en brak het feestelijke gedeelte aan.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mensen die het boek willen kopen of lid willen
worden van de vereniging kunnen contact opnemen met: vereniging Ark &
Eemlandschap, Bisschopsweg 5b, 3752 LK Bunschoten.
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