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Van de voorzitter

.

Na de zomervakantie weer een nieuwsbrief
van Ark&Eemlandschap! Ik ben dit jaar voor
het eerst in het buitenland op vakantie
geweest en wel bij de Zwitsersê bergboeren.
Tjonge, dat is werken op die schuine
hellingen. Het is net of ik de verhalen van mijn
groof (opa/grootvader) in het echt zie. De hele
dag zwoegen en dan s avonds een vrachtje
hooi. Maar dat is dan ook wel heerlijk geurig
alpenhooi. Maar nu weer terug in ons vlakke
Nederland,
Hoewel het even rustig was aan het
nieuwsfront van Ark&Eemlandschap, is er
ondertussen van alles gebeurd. We hebben
met veel boerenleden van de vereniging in
groepen en individueel contact gehad via het
weidevogelproject. Immers, we hebben via de
Provincie Utrecht het mooie bedrag van 1
het
voor
gekregen
100.000t=
weidevogelproject. In deze nieuwsbrief staan
de eerste overzichten van de boeren die
de
op
en
hebben
meegedaan
najaarsvergadering komt dit onderwerp
prominent op de agenda te staan. Tevens is
er dan de instap aan de orde van de boeren
die meedoen met de landelijke regeling
Programma Beheer. Boeren die dit jaar te laat
waren, kunnen dan mee inschrijven. Houdt
dus de vinger aan e pols en informeer je
collega-boeren.
De activiteiten van de vereniging leiden ook
tot een toeloop van nieuwe leden. Zo zijn het
aantal A leden (Agrarische leden) meer dan
verdubbeld, terwijl we nu met A en B
(burgerleden) bij elkaar rond de 100 zitten. Er
zit een goede spreiding in over cle
Eemland
van
gebieden
verschillende
SoesUBaarn,
(Amersfoort/Hoogland,
Bunschoten) en Arkem-heen (Nijkerk). Met dat
de vereniging in haar activiteiten meer
burgergericht gaat worden, zullen ook burgers
vanuit onze regio bij de vereniging betrokken
raken. Een visie voor de Vereniging
-

Ark&Eemland-schap is dan ook om met de
boeren de hectares te verkrijgen en met de
burgers de aantallen. De combinatie van deze
twee krachten kan iets nieuws in de regio
losmaken. Maar alle goede dingen komen
langzaam, en zeker ook zulk een goed als een
regionale landschapsvereniging gedragen
door boeren en burgers.
Ik noemde al d nieuwe meer op de burger
gerichte activiteiten van de Vereniging
Ark&Eemlandschap. Er loopt op dit moment
een stageproject van student Bas Kolkman
van Hogeschool IJselland op educatie-gebied
deze
In
Ark&Eemlandschap.
binnen
nieuwsbrief doet hij daar verslag van en de
werkgroep Educatie onder leiding van
Marjoleen van Davelaar is op dit moment
bezig om dit project te trekken. Een aantal
boeren doen mee met het ontvangen van
schoolklassen uit de regio en het zou mooi
zijn om dit zowel educatief als zakelijk goed te
kunnen vormgeven. Ik denk dat de nieuwe
generatie van kinderen weer op een
verrassende manier via educatieve projecten
met ons waardevolle platteland in aanraking
kunnen komen. Investeren in de toekomst via
zulke projecten!
In de regio zijn inmiddels weer nieuwe
LandDe
bespeuren.
te
initiatieven
inrichtingscommissie is bijna klaar en de
volgende Plattelandsontwikçelings-ronde staat
al voor de deur. In het bestuur heeft een
stagiaire van Arcadis een groot bureau op
inrich-tingsgebied een presentatie gegeven
van de bestuurlijke ontwikkelingen die rond
ons gebied zich afspelen. In deze nieuwsbrief
staat daar ook iets van in en het is goed als
boer en als burger om de vinger aan de pols
te houden. Temeer omdat het Gewest
Eemland besloten heeft om met een nieuwe
regiovisie op ons gebied te komen. Als we dan
-

-

nog beseffen dat het grootste deel van ons
gebied als Recon-structïegebîed aangewezen
is en steeds meer overheidsplannen verschijnen over groen rond de stad, dan
betekent dat voor de boeren en de burgers:
wakker zijn!
In het najaar gaat het bestuur van
regionale
de
met
Ark&Ëemlandschap
welke
kijken
te
om
tafel
de
Rabobanken om
ied
leefgeb
ons
op
n
kelinge
nieuwe ontwik
daarin
ging
Vereni
onze
rol
welke
en
afkomen
kan nemen. We zijn bezig met een
ambitiestuk als Vereniging en voor de daaraan

we
zoeken
begroting
gekoppelde
en
banken
ondersteuning bij regionale
daar
u
hoort
regionale bedrijven. Binnenkort
meer van.
Ik hoop ii op onze ledenvergadering op 28
september te ontmoeten. Voor de boeren die
mee willen doen met Programma Beheer een
must, voor burgers een leuke kennismaking
met het groene gebeuren in hun ommeland,
Met vriendelijke groet,
Jan Huijgen

sh.p
Uitnodiging voor Ledenvergadering Ark&ËemIand
de
vrij
agenda
de
alvast in
Hou
ledenvergadering van Ark&Eemland-schap op
donderdag 28 september 2000 om 20.00 uur
in de Hooischuur op De Eemlandhoeve’,
Bisschopsweg 5b in Bunschoten. Ondervefp:
Weidevogelprnject 2000 en Program-ma
Beheer 2001 in ArkEemIand resultaten en
nIeuwe opgaven!
Het weËdevogelproject 2000 wordt verzorgd
door de Werkgroep Natuur en Landschap van
Ark&Eemlandschap en voor Programma
Beheer 2001 is als deskundige inleider André
-

Duiven van het Landschapsbeheer Utrecht
aangetrokken.
Zowel Agrarische leden dIe reeds betrokken
zijn. als nieNeden die mee willen doen
worden van harte uitgenodigd bij dit
agendapunt. Voor burgers die betrokken zijn
bij het landelijke gebied s dit een wtgelezen
avond om te zien en mee te maken hoe
agrariërs met de boeIende natuur omgaan.
Zet deze datum in uw agenda en informeer uw
geïnteresseerde buur!

Nieuws van de werkgroep
Werkgroep educatie
Binnen de werkgroep is Bas Kolkman, student
aan Hogeschool lJsselland bezig met een
afstudeerproject op het gebied van educatie
binnen Ark&Eemlandschap. Eind maart/begin
april is een start gemaakt met het project
Educatie. De Projectgroep Educatie heeft het
projectplan van Bas (zie een schema in deze
nieuwsbrief) goed9ekeurd en daarna ïs het
werk begonnen. Er zijn verschillende mensen
(voornamelijk gemeentes en natuur- en
milieucentra in de regio) op de hoogte
gebracht van het voornemen van de
Projectgroep om ïn het laatste kwartaal van dit
jaar met een leskist ‘Ga je mee naar het vee’
te maken. De reacties waren uiteenlopend,
maar overwegend positief: de moeite waard
om het Project te vervolgen.

Op dit moment wordt er gekeken op welke
manier de leskist voldoende kwaliteit kan
krijgen. Dit aan de hand van gesprekken,
literatuurstudies en analyse van vergelijkbare
projecten. Om te komen tot een leskist moet
er ook een budget verkregen worden en de
werkgroep is nu bezig om dit project bij
verschillende fondsen onder te brengen.
Daarmee kan zowel het materiaal vergoed
worden als een vergoeding verstrekt worden
aan de boeren die met dit project mee willen
doen.
voor
onderzoeksmodel
Het
educatieproject ziet er als volgt uit:

het

,i
:EDU

z

NME-centrum Schothorst
Amersfoort

KNNV Amersfoort
Consutentschap Natuur- &
Milieu Educatie Utrecht
gemeenten Baarn. NJkerk
Bunschoten-Spakenburg,
Eemnes en Soest
Eemlandhoeve
PR. Land & Tunbouw
Zoetermeer
Het KIene Loo

1. samenwerldng met
verwante NME-organisaties
en aansluïtïng creëren bij
bestaande initiatieven om te
bereiken da het project een
breed draagvlak kent.
Zoeken naar mogelijkheden
voor integratie.

Basisscholen in de regio:
Amersfoort, Bunschoten
Spakenburg, Nijkerk, Soest
Eemnes en Baarn
Academie P&O Hogeschool
IJselland Deventer
Proiectaroeo educatie

2. onderzoek naar eisen en
richtlijnen voor een lespak
ket gesteld door scholen,
NMB-organisaties en de
vereniging. Eindigend in het
opstellen van kwailteits
criteria. Door goede kwa
litit 7çrvren nnttn

*

Nafasel en2zijnde

kwaliteitscriteria integratie en

0-

samenwerking bekend,
waarna fase 3 begint

i

3. het ontwikkelen van een
compleet streekeigen en
bedrjfs-specWiek
lespakket met onder meer:
eskisten en voorbereïdings
materiaa’ voor excursies.

5. Evauate: in hoeverre
heeft het ontwikkelen van
een lespakket daadwerkelijk
een bijdrage geleverd aan de
doelstelling van de
verenioino ? Ternakoooelina

t

4 Uitvoering: na de door
lopen fase s het be)angrijk
tot een goede uitvoering te
komen. We kan een be1ang
rîjke ro vervullen ed?

Werkgroep Natuur en Landschap
Weidevogelresultaatbeloning van start.
Op 22 februari en 6 maart 2000 hebben 48
agrariërs ondernemers een overeenkomst
resultaatbeloning
voor
nestbeschermïng/
ondertekend.
Samen brachten zij 144075 Ha. in.
Op deze dagen werd voorlichting gegeven
over de subsidie die de Prov. Utrecht ter
beschikking gesteld had en aan welke
voorwaarden men moet voldoen om hiervoor
in aanmerking te komen.
Dhr. Duiven (LBU) gaf uitleg over de manier
van administreren van de nesten en over de

BD
controle resultaatbeloning vig. de
methode.
een
cursus
werd
dagen
deze
Op
een voorweidevogelbescherming en
lichtingsmiddag over weidevogelbe-scherming
aangeboden aan de deelnemers, verzorgt
door de heer Duiven (LBU). Er werden nestbeschermers en markeerstokken te koop
aangeboden.
Ook na de contractondertekening gaven
verschillende agrariers te kennen ook mee te
willen doen. Helaas moesten wij hen
teleurstellen omdat de deelname al hoger was

uitgevallen als waar wij met de subsidie
aanvraag op gerekend hadden.
weidevogelde
van
controle
De
resultaatbeloning hebben wij in handen gelegd
van de heren J. de Graaf en J. Eggenkamp,
en het con-troleurscollectief IVN Soest, met
als contactpersoon Dhr. R. Postema.
worden
wij
Utrecht
Prov.
Voor de
gecontroleerd door de heer J. van. Dijk (DLG).
Uïteraard hebben wij contact gezocht met de 5
weidevogel-beschermingsgroepen in de regio
Eemland, om alles zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Nu was het wachten op de weidevogels.
Gelukkig kwamen ze in grote getallen naar
Eemland. Het beschermingswerk door boeren
en vrijwilligers kon beginnen. Heel vaak
verliep dat uitstekend. Helaas had men vooral
in Soest veel last van predatie door vossen.
Voor vragen konden boeren en controleurs
terecht bij de contactpersoon van de
vereniging: Ans van ‘t Klooster. Via dit
telefonisch contact kwamen de hiaten aan het
licht.
Enkele keren werd er gebeld voor een
mensen
werden
Deze
vrijwillïger.
naar
weidevogeleen
doorverwezen
beschermingsgroep. Het is echter NOOIT
vanzelfsprekend dat er een vrijwilliger
met
als
meedoet
u
beschikbaar is
weidevogelresultaatbeloning.
Er werd ook regelmatig gebeld voor een
plattegrond en nieuwe registratie formulieren.

Ook verliep de nest-administratie bij boeren
niet altijd zoals wij het graag zien. De
ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een
goede administratie, öôk als een vrijwilliger bij
u de nesten zoekt.
Wij hebben evaluatieavonden met controleurs
en weidevogelcoördinaten zodat wij weten
waar de knelpunten liggen en daar volgend
jaar beter op in kunnen spelen.
Hoe het seizoen verlopen is wat betreft
weidevogellegsels en de beloning is nog niet
duidelijk. Hopelijk komen alle formulieren vöôr
1 juli binnen, zodat wij daarna zo spoedig
mogelijk aan de uitbetaling kunnen beginnen.
weidevogelresultaatbeloning
Hoe
de
(Programma Beheer er volgend jaar uit gaat
zien is afhankelijk van o.a. de volgende
de
van
worden
factoren:
definitief
ruilverkaveling; op tijd begrenzen van het
voldoende
provincie;
gebied door de
deelname van boeren, (ook met junivluchtheuvelbeheer,
en
maaibeheer,
slootkant-beheei; en honorering van onze
aanvraag door LASER.
Namens werkgroep Natuur en Landschap,
Ans van ‘t Klooster.
p.s. Na twee jaar stop ik met mijn werk voor
Ark&EemLandschap; mijn hoofd en handen
vrij om nieuwe wegen in te slaan. Ik wens
iedereen veel succes met zijn/haar bedrijf en
hoop dat u plezier in, en tijd en ruimte heeft
voor een stukje “natuurproductie”.

Werkgroep Recreati
Omdat de speerpunten van de vereniging op
dit moment in natuur en landschap liggen, en
nu educatie opgepakt wordt, ligt de recreatie
nog in de lade. Er gebeurt înmiddels veel in
de regio op recreatief gebied: de gemeente
Amersfoort
heeft
een
recreatieplan
geschreven : “Kadernota toeristisch-recreatief
beleid
2000-2005”,
waarin
ook
het
buitengebied een rol speelt. De Vereniging
Ark&Eemlandschap heeft contact gehad met
de roeivereniging De Hemus uit Amersfoort en

er is informatie uitgewisseld. Er komen ook
steeds meer plannen buitengebied in de regio
waar aandacht besteedt wordt aan het
recreatieve medegebruik van het platteland.
Ben Schoon îs in contact gekomen met een
studente uit Soest die een stageproject op
recreatie gebied gelopen had en dat binnen
Ark&Eemlandschap wilde inbrengen. Over al
die initiatieven moeten nog een keer worden
nagedacht door ondernemende boeren in de
regio die de recreatie willen oppakken. Welke

boeren en burgers nemen hier het initiatief?
De Vereniging Ark&Eem-andschap staat open

voor trekkers van recreatieve projecten.

Werkgroep PR
De werkgroep houdt zoveel mogelijk feeling
met
de
regio-ontwikkèlingen
op
plattelandsgebied. Als u een interessant artikel
leest of een uitzending ziet die de identiteit
van onze regio raakt, neemt dan gerust
contact op met de PR groep.
Zo zijn we bezig contact te leggen met de
Stichting Behoud de Eemvallel, waarbij
burgers uit Baarn het voortouw hebben
genomen om hun ‘ommeland te behouden.
De vereniging neemt dit contact over en gaat
praten met zo’n nieuwe club in ons gebied die
ook het werkterrein van de Vereniging
Ark&Ëemlandschap raakt. Op de website van

deze Stichting (wwweemvalleinl) staan leuke
plaat-jes van ons waardevolle gebied.
Een ander contact dat gelegd is, is met
gemeente Amersfoort. Amersfoort is bezig
met zijn stadsvisie en als Ark&Eemlandschap
hebben we daarvoor wat te bieden. Via dat
contact staat de relatie van stad en platteland
centraal in de aandacht.
Binnenkort
komt
de
website
van
Ark&Eemlandschap in een nieuw jasje
tevoorschijn. Er wordt een aparte plek
gemaakt
op
de
website
van
De
Eemlandhoeve voor de werkgroep PR en daar
is dan ook het laatste nieuws te zien.

Afstudeeronderzoek randzone Amersfoort
‘

Annelies van der Does, studente planologie
aan de Universiteit van Utrecht. heeft een
afstudeeronderzoek
gedaan
over
de
ontwikkelingen rond Amersfoort, met name
richting Arkemheen en Eemland. Daarvoor
kwam
ze
ook
de
voorzitter
van
Ark&Eemlandschap interviewen die haar
uitnodigde een presentatie voor het bestuur te
houden. Op vrijdag 25 augustus studeerde
Annelies af in de Uithof aan de Universiteit
van Utrecht, en hier is de strekking van haar
onderzoek.
In het, landelijk gebied tussen Amersfoort en
de omringende gemeenten zijn verschillende
ontwikkelingen aan de gang. Amersfoort groeit
bijvoorbeeld verder in noordelijke rïchting met
de bouw van Vathorst, er zijn plannen voor
natuurontwikkeling langs de Eem en er speelt
een landinrichting in Eemland en Nijkerk
Putten. De ontwikkelingen variëren kortom
van de start van verkoop van streekeïgen
producten
op
het
eigen
bedrijf tot
grootschalige (nieuwbouw)projecten.

Deze ruimtelijke ontwikkelingen, en de
bestuurlijke en fïnanciële componenten
daarvan, zijn het onderwerp van een
afstudeeronderzoek dat door Annelies van der
Does de afgelopen zes maanden is
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het
bestuderen van deze ontwikkelingen en
vervolgens het formuleren van een visie voor
het gebied.
Enkele uitkomsten van het onderzoek:
Veel
ontwikkelingen
gaande,
veel
partijen, veel ambities.
.
Waardevol groen gebied.
.
Veranderingen binnen de agrarische
sector in combinatie met recreatieve
vraag vanuit de steden.
.
Plattelandsondememersplan in plaats
van plaffelandsontwik-kelingsplan.
Functieverbreding
agrarische sector,
ruimte voor water, cultuurhistorie en
landschappelijke karakter gebied hierbij
centraal.
Formuleren
van
ontwikkelings-richtingen.

Eemlandeco!
Ecologisch vlees uit Eemland natuurlijk vertrouwd uit eigen streek
Een aantal boeren uit het Eemlandse
(waaronder Stef Huijgen en de Eemlandhoeve
uit Bunschoten, ‘Groot Wed& van de
gebroeders Kok uit Hoogland, Het derde erf
van Joop Wantenaar uit Soest) hebben via
het bedrijf Eemtandeco van inïtiatïefnemer
Jaap Joost Kiela, de eerste stap gezet naar
het Eemlandse streekpro:duct Op vleesgebied.
Via slager Drikus van Dasselaar (ook lid van
de Vereniging Ark&Eemlandscliap) worden de
ecokoeien geslacht en via vleespakkeffen aan
de man/vrouw gebracht. Het is een
en
streekproduct
van
combinatie

ecokeurmerk, waarbij de controle via de
keurmerk
(stichting
SKAL
Stichting
alternatieve landbouw) verricht wordt. De
missie van Eemlandeco is: ‘het aanbieden van
velilge en gezonde producten uit Eemland
waar de producent en consument zich goed bij
voelen’. Voor deelname of interesse in de
producten kunt u contact opnemen met JaapJoost Kiela van Eemlandeco, Bisschopswêg
5b, 3752 LK Bunschoten Tel: 033-2999200/
fax 033-2999677.
E-mail: eemlandeco@solcon.nl.

44AN
Versterk het bestuur!
Met een groeiende vereniging hoort ook een
daarop aangepast bestuur. De klus die
geklaard moet worden vraagt om meer inzet
van de bestuursleden. We zijn bezig om de
bestuursleden ook een passende vergoeding
te geven, zodat ook deze inzet beloond wordt.
Het is een boeiend leerproces voor mensen
die aan dit plattelandsvemieuwingsproces
meedoen. Deelname aan het bestuur betekent
een kijkje te kunnen nemen in de keuken waar
van alles gebeurt, er zelf aan bijdragen en
bijsturen. Vandaar: neem de uitdaging aan en
versterk het bestuur van Ark&Eemlandschap.
nieuwe
twee
inmiddels
hebben
We
bestuurleden gevonden vanuit de burgerhoek:
Ben Schoon die inmiddels al actief lid is van
de werkgroep Natuur en Landschap en nu
beschikbaar is voor het algemeen bestuur. De
andere, Stan Duifhuizen, is bekend met de
milieukant van onze samenleving en ïs ook
bereid om in het bestuur te participeren.

Als bestuur hebben we echter nog een notulist
of een secretaris nodig. Wie wil deze taak op
zich nemen? Of, wie kent iemand die
geinteresseerd is in het Arkemheense en
Eemlandse platteland en dat zou kunnen
oppakken? Kijk eens rond in je kennissenkring
en geef dat door aan een van de
bestuurleden.
Omdat we volgend jaar waarschijnlijk een
en
pakket
aan
natuuruïtgebreider
vraagt
krijgen,
dat
weidevogelbeheer
uitgebreidere inzet van de werkgroep Natuuren Landschap. Welke boer of burger zou zich
hiervoor willen inzetten? Je hoeft niet veel
ervaring te hebben (omdat de bestaande
werkgroep dat wel in huis heeft), maar de
taken kunnen dan beter verdeeld worden voor
dit werk. Wie heeft liefde voor agrarische
natuur en weidevogels of weet iemand die dat
heeft? Als werkgroep staan we open voor
nieuwe inzet.

Naast natuur en landschap, educatie staan
actîviteïten
vanuit
de
nieuwe
ook
recreatiehoek te wachten. Deze werkgroep is
nog niet echt van start gegaan, maar als er
mensen zijn die hiervoor visie hebben, kan
deze groep zo met plannen komen. Wie heeft
ideeën vele boeren hebben in de enquête te
kennen gegeven open te staan voor recreatie
of wie kent iemand die hiervoor
belangstelling heeft? Meldt het aan het
bestuur.
—

—
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Een vereniging die actief wil opereren staat of
valt met de inzet van haar leden. Het is een
drukke tijd waarin boeren en burgers hun
prioriteiten moeten kiezen. Maar vergis u niet:
deelnemen in deze landschaps-vereniging is
ook investeren in de toekomst van je bedrijf,
omdat je weet wat er zich afspeel of van je
leefgebied, omdat je mede stuur kunt geven
aan de invulling ervan.
Daarom: versterk het bestuur en ontdek je
nieuwe (bestuurs)talenten!
-

Bestuur
Voorzitter
Jan Huijgen
Kerkstraat 2
3752 AR Spakenburg
033-2999200

Werkgroep Natuur en Landschap
Joop Wantenaar
Bîrkstraat 125
3768 HE Soest
035-6090224

Penningmeester
Toon van t Klooster
Zeldertseweg 73
3828 PN Hoogland
033-4801560

Werkgroep Educatie
Marjoleen van Davelaar
Watergoorweg 91
3861 MA Nijkerk
033-2452457

Werkgroep Recreatie
Theo Boelhouwer
Pastorielaan 21
3828 EX Hoogland

Colofon
Aan dit nummer werkten rne:
Jan Huijgen
Ans van t Klooster
Bas Kolkman
Jaap Joost Kiela
Het artikel over het afstudeeronderzoek randzone Arneïsfoort is gebaseerd op de samenvatting van
Annelies van der Does van haar afstudeerscriptie aan de Universiteit van Utrecht

Vormgeving en !ayout
Hanneke Schoon :
.

Oplage: 250 stuks
.

KopIj kunt u sturen naar:
Ark&Ëemlandschap
Bïsschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
Ernail: eemtandhoeve@solcoitnl
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