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Inleiding

Ook in hetjaar 2005 heefi de agrarische natuurvereniging behoorlijk aan de weg
getimmerd om landbouw, natuur en landschap in Eemland te versterken. Het één kan
niet los worden gezien van het andere. De boeren waren, zijn en zullen de beheerders
van het gebied zijn. Het werk verandert wel; behalve vlees en melk gaan boeren
nieuwe ‘maatschappelijk gewenste’ diensten leveren. Natuurbeheer is de core
business van de vereniging en een belangrijk voorbeeld van deze ‘ groene diensten’.
Maar ook andere uitdagingen neemt onze vereniging graag op zich. Zo werd er door
een aantal leden in 2005 een belangrijke impuls gegeven aan agro-toerisme. Ook werd
de website van de vereniging gelanceerd en werd er veel aandacht besteedt aan het op
te richten Nationaal Landschap in ons gebied. U leest alles over de activiteiten en de
behaalde resultaten van de vereniging in dit jaarverslag.

Agrarisch Natuurbeheer

Het werkgebied van de vereniging betreft een open weidegebied van een kleine 8000
ha. De melkveehouderj is de dominante vorm van landgebruik. Meer dan de helft van
de boeren doen mee met het agrarisch natuurbeheer. Hieronder staan de resultaten van
het agrarisch natuurbeheer beschreven.

Weidevogelbeheer
In de tabel hieronder vindt u de verschillenden manieren waarop weidevogels werden
beschermd. Dit gebeurde op 2533 ha. agrarische percelen. De bulk hiervan, 2129 ha.,
betreft het actiefbeschermen van de nesten. Dit betekent dat de nesten gemarkeerd
worden en dat deze nesten ontzien worden door er met de machines met een grote
boog omheen te rijden. De overige pakketten (met rustperiode) betreffen het geheel
niet bewerken van de percelen voor een bepaalde periode.

Beheerde oppervlakken 2005 Pakket Oppervlak (ha)
Nestbescherming 1901/1902 2129
Weidevogeigrasland met rustperiode 1 apni — 23 mei 1903 45
Weidevogeigrasland met rustperiode 1 april — 1 juni 1904 101
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april — 8 juni 1905 77
Weidevogeigrasland met rustperiode 1 april — 1 5 juni 1 906 79
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april — 22 juni 1907 93
Weidevogelgrasland met rustperiode 8 mei — 22 juni 1 909 9
Totaal weidevogelbeheer 2533

In de percelen met nestbescherming worden de aantallen nesten geteld. In de percelen
die met rust worden gelaten worden de nesten niet geteld. Op basis van de tellingen in
de 2129 ha in het voorjaar 2005 hebben de vrijwilligers 1891 nesten geteld. In de
tabel hieronder staat vermeld hoeveel nesten er van iedere soort zijn gevonden en wat
de verschillen zijn ten opzichte van hetjaar 2004.
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Gevonden nesten en soort weidevogel 2004 2005 verschil
Kievit 1243 1477 234
Grutto 177 213 36
Scholekster 78 114 36
Tureluur 71 65 -6
Kluut 5 8 +

Slobeend 2 6 +

Kleine Plevier 2 4 +

Kuifeend 4 0 -

Veldleeuwerik 1 2 +

Krakeend 0 1 +

Graspieper 4 1 -

Voor de meeste soorten geldt dat er meer nesten zijn gevonden en dat lijken dus
mooie resultaten. We moeten echter in ogenschouw nemen dat het aantal hectaren
onder nestbescherming ook zijn toegenomen. Het is daarom beter om de nestdichtheid
thet aantal nesten per 1 00 ha) te berekenen. In 2004 waren 1 877 ha onder contract.
Dat betekende met 1 587 nesten een nestdichtheid van 85 nesten per 100 ha. Met de
resultaten van 2005, 1 89 1 nesten op 2 129 ha, komen we tot een hogere dichtheid van
bijna 89 nesten per 100 ha. Er lijkt dus inderdaad sprake van een verbetering ten
opzichte van 2004 in termen van het aantal gevonden nesten.
Nogmaals, dit betrefi het aantal nesten die op de 2129 ha zijn geteld die onder het
pakket nestbescherming vallen. De nesten op de percelen met rustperiode en de nesten
op de percelen die niet onder beheer zijn, worden niet geteld. Ook worden niet alle
nesten gevonden door de vrijwilliger. Het totaal aantal nesten van weidevogels in het
werkgebied zal dus aanzienlijk hoger zijn.

Randenbeheer (slootkanten)
De boeren hebben in totaal op 37,5 ha. randenbeheer toegepast. Dit doet men langs de
slootkanten, meestal op een strook land van 1 meter evenwijdig met de sloten. In
enkele gevallen wordt een bredere rand beheerd. Op basis van 1 meter komt de 37,5
ha. neer op het beheer van 375 km slootkanten. $lootkantenbeheer betekent hier dat
deze randen worden verschraald. Er mag geen (kunst)mest op de randen worden
aangebracht en ook de bagger van het schonen van de sloten mag niet op de randen
blijven liggen. Het doel is om een hogere diversiteit aan planten te realiseren, in en
langs de sloten.

Elk jaar worden er door de vereniging een aantal meetvakken van 1 00 meter lengte
uitgezet en daarin worden de verschillende soorten planten gezocht. Hieronder vindt u
de resultaten van deze tellingen in het voorjaar 2005. De meest voorkomende soorten
en hoe vaak ze zijn geteld, staat vermeld in de grafiek hieronder. Er werden geen
grote verschuivingen waargenomen in de frequenties van de verschillende soorten ten
opzichte van de resultaten in 2004.

De volgende soorten werden minder vaak dan 1 0 keer gevonden; Penningkruid (7
keer aangetroffen), Waterpunge en Ereprjs ( 6 keer), Moerasspirea (5), Kattenstaart
(4), Wilde peen en Dotterbloem (3), Heelbiaadjes, Ratelaar, Streepzaad, Watereppe
(2), en ten slotte werden Waterkruiskruid, Lathyrus en Wederik slecht 1 keer
gevonden.
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Wolfspoot

Waistro

Vergeet-mïj-nietje

Veidzu ring

Tweerijige zegge

Roiklaver

Pinksterbloem

Gele lis

Boterbloem

Echte
koekoeksbloem

Blauw glidkruid

De volgende soorten werden helemaal niet gevonden: Blauwe knoop, Brunei,
Ganzerik, Gele morgenster, Gevleugeld hertshooi, Havikskruid, Hazepooije, Kale
Jonker, Kamgras, Klokje, Knoopkruid, Munt, Reukgras, $int-Janskruid, Margriet,
Tijm, Vogelpootje, Watemavel, Wikke, Wilde bertram, Wondldaver, Zandblauwtje

Hierboven zijn alle soorten genoemd van de lijst die volgens de regeling agrarisch
natuurbeheer ‘meetellen’ . In de meetvakken moeten na zes jaar beheer ‘minimaal drie
soorten uit deze lijst’ ôftwintig soorten inheemse planten (alle grassen, mossen en
andere planten tellen dan mee) aangetroffen worden.

Als we kijken naar de resultaten valt het op dat de verschillen groot zijn; in de ene
sloot bij de ene boer worden veel meer planten van verschillende soorten gevonden
dan in andere sloten. Gemiddeld werden er 1 3 , 3 planten van 3 ,6 verschillende soorten
gevonden in de meetvakken. Maar er zijn ook veel meetvakken gevonden waar 0
planten uit de lijst werden gevonden. Het aantal planten uit de lijst varieerde in de
diverse meetvakken van 0 tot 87 planten. Het aantal soorten per meetvak varieerde
van 0 tot 14 verschillende soorten.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

5



Aantal planten Aantal soorten
Gemiddelde 13,3 3,6
Minimum 0 0
Maximum 87 14

Andere ontwikkelingen rondom het agrarisch natuurbeheer

GIS
De vereniging heefi een GIS (geografisch informatie systeem) aangeschafi. De
coördinator SAN werkt er nu mee en dit zal de administratie rondom het agrarisch
natuurbeheer makkelijker maken. Gezamenlijk met Natuurlijk Platteland West zijn er
voorbereidingen getroffen voor het opzetten van de verplichte SOVON controle in
2006.

Samenwerking met weidevogelwerkgroepen
Evenals in voorgaande jaren werd voor nestbescherming samengewerkt met drie
groepen vrijwilligers. Zij zoeken de nesten en monitoren de (broed) resultaten. Dat
zijn de Weidevogelgroep Westelijk Eemgebied (coördinator Gert Bieshaar), de
Weidevogelwerkgroep ‘De Marel’ (coördinator Jan Ruizendaal) en de Vrijwillige
Weidevogelbescherming ‘De Wulp’(coördinatoren Wim van de Brink en Yvonne
Welner). In Hoogland-West wordt het werk gedaan door Toon van de Wolfshaar.

Recreatie en Agro-toerisme

Werkgroep Recreatie
De werkgroep recreatie is actief geweest met het ontwerpen van een folder voor de
bedrijven die zich bezig houden met agro-toerisme. Ook werd een voorstel
ontwikkeld voor promotieborden. Verder is er aandacht besteed aan onderlinge
samenwerking en het ontwikkelen van agrotoeristische arrangementen. Jos Tolboom
heefi het voorzitterschap van de werkgroep op zich genomen.

Wandelen over boerenland; eerste klompenpad in Eemland
Wethouder Harry Witte opende op 1 juli samen met de voorzitter Jan Huijgen het
eerste wandelpad door boerenland bij de boerderij het Derde Erf. De vereniging heeft
hierbij samengewerkt met Landschapsbeheer Utrecht en het Landschapsfonds Eem en
Vallei. We hebben aangesloten bij de formule klompenpaden. Het wandelpad loopt
door land van onze leden en die daarvoor een metervergoeding ontvangen. Het pad
werd vanaf de eerste dag al meteen goed gebruikt.

Andere projecten en activiteiten

Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
Er is door bestuur en vereniging veel aandacht besteedt aan de plannen voor de
oprichting van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Het werkgebied van de
vereniging is door de Nota Ruimte aangewezen als één van de Nationale
Landschappen. Het is echter niet duidelijk wat de consequenties zijn voor de
bedrijfsvoering en het agrarisch natuurbeheer. We hebben eind 2005 twee
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ledenvergaderingen aan dit onderwerp gewijd. We hebben ons als vereniging
enigszins kritisch maar constructief opgesteld. Ook pleit de vereniging voor een
belangrijke rol van boeren in het maken van plannen en in het beheer van het gebied.
Er werd in samenwerking met het Landschapsfonds Eem en Vallei een 6-punten plan
opgesteld. Deze is in de bijlage opgenomen.

Educatieproject ‘Gaje mee naar ‘t vee?’
In 2005 zijn 1 69 kinderen uit groepen 6 of 7 van 6 basisscholen bij 6 bedrijven op
bezoek geweest. Dit is positief geëvalueerd. Opmerkingen waren onder andere: “erg
leuk, kinderen waren erg enthousiast en benieuwd, heel leerzaam, met voer bezig zijn
is een openbaring, zoals een boer het aanreikt kan een docent nooit, veel te kort,
goede aanvulling op biologie lessen, bezoek is goed voor de variatie, even lekker naar
buiten”.
Dit lesproject was oorspronkelijk in 2002 ontwikkeld. In samenwerking met het
CNME Schothorst in Amersfoort en dankzij een financiële input van het
Landschapsfonds Eem en Vallei is dit lespakket herzien en aangevuld. Boeren die
meededen ondergingen een middag training.

Samen Verantwoordelijk
Voorbereidingen zijn er getroffen aan het project Samen Verantwoordelijk. Dit is een
samenwerking tussen NPW en IVN met als doel verbeteren van de kwaliteit van het
agrarisch natuurbeheer en het landschap. Lokale IVN’ers worden hierbij gekoppeld
aan een boer en samen bekijken zij wat er verder mogelijk is op het bedrijf.

PR
De nieuwsbrief is traditiegetrouw twee keer per jaar uitgekomen. De nieuwsbrief
wordt in het voorjaar en in het najaar uitgegeven en doet verslag van alle activiteiten
van de vereniging. In 2005 is ook de website van de vereniging;
www.arkeneemlandschap.nl gelanceerd.

Verenïgïngszaken

Leden
Het ledental van de vereniging is in 2005 bescheiden gegroeid van 201 leden naar 215
leden per 3 1-12-2005. Hiervan zijn 69 burgerleden en 146 agrarische leden. Van de
agrarische leden deden 121 leden mee aan agrarisch natuurbeheer.

Bestuur en ondersteuning van de vereniging
Het bestuur is zeven keer bijeen geweest. Uiteraard is er veel gesproken over de
voortgang van het agrarisch natuurbeheer. Het bestuur van de vereniging werd dit jaar
versterkt met een bestuurslid uit de burgergeleding; Dolf Logemann. Met de
bestaande bestuursleden Jan Huijgen (voorzitter), loon van ‘t Klooster
(penningmeester), Bert van den Hengel en Joop Wantenaar werd hiermee het bestuur
weer op sterkte gebracht.
Op het voorzittersoverleg in NPW verband is het bestuur zes maal vertegenwoordigd
geweest, twee maal een penningmeester overleg en vier maal een overleg binnen de
cluster Utrecht.
Het bestuur wordt bijgestaan door Rob Kole, de coördinator SAN. Gert-Jan Elbers
heeft Bart Pijnenburg vervangen als verenigingscoördinator. Bart Pijnenburg bleef,
net als Warmelt Swart en Ad Willemen, als adviseur verbonden aan het bestuur.

7



Financieel overzicht vereniging 2005

EXPLOITATIEREKENING A&E
Ontvangsten werkelijk 2005 Begroting 2005

Donaties € 7797,00- € 7.25000-
Extra contributie SAN € 6.03048- € 4.50000-
aanwending reserving educatieproject € 3.200,00- € 3.500,00-
Contributie 2005/2006 € 3.310,00- € 3.200,00-
Afboeking Contributie 2004 € 75,00 € -

Rente € 1 52,77- € 50,00-
Diversen/opbr.boeken € 300,00-
Totaal ontvangsten € 20.415,25- € 18.800,00-

Uitgaven werkelijk 2005 Begroting 2005
Haalbaarheidsonderzoek klompenpaden € 6.750,87 € 6.750,00
Coördinator 2005 € 3.203,25 € 3.500,00
Werkgroep educatie € 2.998,15 € 3.200,00
Ledenvergadering en nieuwsbrief € 1 .036,25 € 1.500,00
Accountant 2006 € - € -

Secretariaat en kantoorhuur € 504,6$ € 1.100,00
Bestuurskosten (o.a.presentiegelden) € 1 .086,68 € 1.000,00
Diversen (bankkosten ed.) € 132,23 € 250,00
Werkgroep recreatie € 120,00 € 500,00
Werkgroep PR € - € 1.000,00
Resultaat 2005 /tekort begroot 2006 € 4.583,14
Totaal uitgaven € 20.415,25 € 18.800,00

verschil 2005
€ 547,00
€ 1.530,48
€ 300,00-
€ 110,00
€ 75,00-
€ 102,77
€ 300,00-
€ 1.615,25

verschil 2005
€ 0,87-
€ 296,75
€ 201,85
€ 463,75

€ 595,32
€ 86,68-
€ 117,77
€ 380,00
€ 1.000,00
€ 4.583,14-
€ 1.615,25-

BALANS A&E 1 Balans 2005 1 balans 2004 1
Debet
Banksaldo € 9.305,99 € 6.17944
Te ontvangen leden contributie A&E € 95,00 € 38333
Te ontvangen contributie SAN deeln. € 565,92
Voorraadboeken € 147,87 € 188,87
Totaal € 10.114,78 € 6.751,64
Credit
Vooruit ontv.contributie 2006 € 1.980,00-
Reservering voor educatieproject € - € 3.200,00-
eigen vermogen € 8.134,78- € 3551,64-
totaal € 10.114,78- € 6.751,64-

Toelichting op de balans A&E 2005
In 2005 is de contributie 2 maal geïncasseerd. Met instemming van betrokkenen wordt de contributie
als vooruitontvangen voor 2006 beschouwd en is als zodanig op de balans verantwoord.
De reservering voor educatieproject op de balans 2004 is in 2005 aangewend door de werkgroep educatie

Toelichting op het resultaat A&E 2005
Het resultaat 2005 ad € 4.583 bestaat uit € 2.968 minder uitgaven dan begroot en € 1 .61 5 meer ontvangsten dan begrooi
Daarbij dient opgemerkt te worden dat € 1 000 voor de werkgroep PR in 2006 zal worden uitgegeven.
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Financieel overzicht SAN-OS 2005

SAN-OS t/m. 2005
Debet
Donatie Stadteland € 252000
bankkostenUm.2005 € 187,87
accountantskosten € 1.487,50
eigen vermogen/deelnemers € 9.574,38
totaal € 13J69,75
Credit
Rente ontvangsten 3822,86,944 -3.115,53
Rente ontvangsten 1469,401,266 € 10.654,22-
totaal € 13.769,75-

Toelichting SAN-OS
Overzicht SAN-OS is dat gedeelte van de SAN-OS rekening, dat niet voor verrekening
met de Dienst Regelingen (DR) in aanmerking komt.
De renteontvangsten t/m. 2005 bedragen € 13,770.
Daarvan is bij de start van de Coöp. Stadteland een donatie verleend welke opvorderbaar is bij beëindiging van Stadtelar
Na verrekening van de bankkosten t/m. 2005 blijft er een bedrag voor deelnemers betaalbaar van € 9.574
Dit bedrag zal worden gebruikt als buffer voor de SAN-OS , om te late betalingen van DR op te vangen
en eventuele boetes, kortingen op de SAN-OS door DR te voldoen.
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Bijlage 1 Stellïngen over Nationaal Landschap

Maak van het Nationaal Landschap Eemland en Arkemheen een succes!

De agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap en het Landschapsfonds Eem
en Vallei zien in de aanwijzing van het Eemland en de Arkemheen als een nationaal
landschap de erkenning van wat wij al veel langer weten, namelijk dat dit een
landschappelijk uniek gebied is! Wij wonen en werken hier met veel plezier en wij
zijn trots op ons landschap.
Maar wij kennen ook de problemen om het gebied te beheren en het te beschermen
tegen ongewenste ontwikkelingen. Grootschalige woningbouw, infrastmctuur en het
verdwijnen van de landbouw hangen voortdurend als een zwaard van Damocles
boven dit gebied.
Kunnen boeren wel hier blijven werken? Ons is duidelijk dat alleen samen de
openheid en het agrarische karakter van het Eemland en de polder Arkemheen
gewaarborgd kunnen worden door een actieve inzet van publieke en private en
maatschappelijke partijen.

Uitgangspunten
Wij zijn van mening dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij het karakter
van het landschap. Daarom ondersteunen wij de uitgangspunten van de aanwijzing als
nationaal landschap:
- openheid en het landbouwkundig gebruik (grasland) zijn de belangrijkste

beeldbepalende kenmerken;
- vitaliteit en continuïteit van de landbouw zijn voorwaarden voor het succes van

het nationaal landschap;
- ontwikkelingen moeten mogelijk zijn, mits ze passen binnen de landschappelijke

kaders (‘ja, mits”).

Onze speerpunten

Onze inzet kan alleen onder bepaalde voorwaarden succes hebben. Daarom hechten
wij aan de realisatie van onderstaande speerpunten:
- Geef de bewoners en de gebruikers eigen verantwoordelijkheid bij de verdere

plannen.
- Er moet voldoende financiering zijn voor het landschapsbeheer. Uitbreiding van

het Programma beheer met pakketten voor landschapsbeheer. Groene en blauwe
diensten en beloningen in de vorm van lagere heffingen voor grondeigenaren en
pachters die zich hizetten voor het landschap.

- Zorg voor een ontwikkelingsgericht planologisch beleid op alle niveaus waarbij
het gebied voor ondernemers niet op slot gaat (museum landschap).

- Liever een sterke uitvoeringsorganisatie dan nieuwe praatcircuits
- Draagvlak voor het Eemland en de Arkemheen scheppen door betere

toegankelijkheid en meer voorlichting en educatie
- Continuïteit van het beleid: dit gebied wil een vaste koers en lange adem!

10


