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NAJAAR 2006
De polders Arkemheen en
Eemland gaan inmiddels het
najaar weer in. Terwijl de zomer
heel droog was en het de vraag
was of we voldoende ruwvoer
konden winnen, bracht het natte
najaar en daarna de warmte
weer zoveel gras op, dat die
zorg ook weer weg was.
In de zomer hebben we onze vogels kunnen bijhouden op de
lijsten, de planten in de slootkanten kunnen inventariseren
en de resultaten bij het kantoor van Ark&Eemlandschap
kunnen inleveren. In de loop van het jaar zijn heel wat
mensen bezig met dit natuurgebeuren: de boeren die de zorg
verlenen, weidevogelmensen die de nesten zoeken en
markeren, de controleurs die kijken of alles klopt en tenslotte
het coördinatieteam van Ark&Eemlandschap met Rob Kole
als centrale spil die alles invoert.
Proficiat mensen voor dit traject.
Niet alles verloopt vlekkeloos. Laten we met elkaar proberen
de natuur in arkemheen en eemland zo goed mogelijk te
beheren. Daarin zal een kwaliteitsslag gemaakt moeten
worden omdat sommigen zeggen dat we vanuit wettelijk
oogpunt (de Flora en Fauna wet) alleen al de plicht hebben
de nesten niet te verstoren. Als we op dit nivo blijven steken,
dan gaat het niet goed in ons beheer. We zullen een
kwaliteitsslag moeten maken om bewust de weidevogels en
de natuur te beschermen. Mozaïekbeheer is hierin het
kernwoord. We maken de omstandigheden zodanig door
stroken te laten staan, maaitrappen in te voeren dat de
vliegvlugge vogels kunnen overleven en dat gaat verder als
nestbeheer. In sommige deelgebieden van Eemland worden
nu proeven gedraaid met dit beheer, en dat kan straks
maatgevend worden voor het hele beheersgebeuren.
Maar naast de grote aandacht voor het agrarisch
natuurgebeuren dat meestal in het voorjaar plaats vindt, is
onze najaarsinsteek meer specifiek gericht op de burgers. We
hebben de Rijksadviseur voor onze landschappen de heer
Dirk Symonds kunnen krijgen om zijn visie te vertellen hoe ons
kleine nationale landschap landelijk gezien wordt. Daarmee
komt de verbinding met de burgers wel heel sterk naar voren:
het zijn niet alleen de twee- drie honderd boeren die hier ons
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gebied onderhouden, maar ook de 200-300.000 mensen
die hieromheen wonen die hun verantwoordelijkheid kunnen
oppakken. Hoe ga je met die Burger/boer verhouding (1000
/ 1) in ons gebied om?
Lijkt me een goed moment om op 10 oktober met elkaar
daarover in gesprek te gaan (zie het programma in deze
nieuwsbrief)
Van harte welkom en tot ontmoetens!
Jan Huijgen

WERKGROEP
AGRO-TOERISME
Door Dolf Logemann
De leden van de werkgroep Agro-toerisme hebben hun
eerste seizoen van samenwerking achter de rug. Het weer
speelde niet erg mee, vertelt de voorzitter van de werkgroep,
Jos Tolboom van geitenboerderij Breevoort. “Het was een
moeilijke zomer. Eerst te warm en daarna te regenachtig.
Daardoor waren er minder wandelaars en fietsers op pad”.
Gelukkig trok de klandizie in september weer wat aan, mede
dankzij de mooie nazomer.
Toch zijn de agro-toeristische ondernemers niet ontevreden.
Ze hebben er hard aan gewerkt om het seizoen tot een succes
te maken. Op 11 april opende de werkgroep het toeristenseizoen met een drukbezochte rondvaart over de Eem.
Daarbij presenteerden de diverse bedrijven hun activiteiten.
Inmiddels hebben elf Eemlandse boerenbedrijven zich bij de
werkgroep aangesloten. Ook wordt nauw samengewerkt met
de fietsboot van de Eemlijn.
De bijeenkomst leverde veel publiciteit op. Tijdens de
boottocht werd ook de nieuwe folder ÁdembenEEMend
Eemland getoond. Hierin worden de bedrijven kort
beschreven. Ook kent de werkgroep nu een eigen website
www.eemlandrecreatie.nl. Verder heeft de werkgroep een
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Bij de najaarsvergadering voor de leden van de agrarische natuurvereniging Ark&Eemlandschap zal de toekomst
van het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland opnieuw worden besproken. Het bestuur heeft de bekende
landschapsarchitect Dirk Sijmons bereid gevonden om hierover het woord te voeren. De heer Sijmons heeft een
eigen bureau voor landschapsarchitectuur (H+N+S). Hij is enkele jaren geleden door het Kabinet aangesteld
als rijksadviseur voor het landschapsbeleid. In die functie heeft hij tot taak om te zorgen dat de projecten waar het
Rijk bij betrokken is, voldoende kwaliteit meekrijgen. Dat geldt ook voor de nationale Landschappen, die in 2004
door het Rijk zijn ingesteld. We zijn benieuwd naar de visie van de heer Sijmons over 'ons' nationaal landschap.
Op welke manier kunnen wonen en werken worden
gecombineerd met een hoge kwaliteit van het landschap? Wat is
de meerwaarde van de aanwijzing als Nationaal Landschap?
Deze zaken zullen zeker aan bod komen tijdens zijn inleiding.

-
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BIJZONDER LANDSCHAP
Bunschoten in en zeer bijzonder landschap! Eemland
en Arkemheen als nationaal landschap.
Een aanzet voor betrokken burgers en boeren
Door: Cora Postema (projectleider Nationaal Landschap) en
Jan Huijgen (Streekcentrum Eemlandgoed)

Bunschoten ligt als een bewoond eiland in de groene zee.
Aan de Oostkant ligt het bijzondere Arkemheen. Via de
Oostdijk richting Nijkerk kijk je daar fietsend of rennend over
heen en is het Stoomgemaal Hertog Reynout voor veel
Bunschoters een markant punt.
Aan de Westkant ligt de Eempolder met de Eem als
doorsnijdende rivier van het Bunschoter en Eemnesser
gedeelte van de polder. Via de Amersfoortse weg, de
Bisschopsweg en de A1 rijden vele Bunschoters dwars door
hun poldergebied naar verre markten of hun werk. Het lege
open polderlandschap is voor velen een zodanige te
overwinnen ruimte om weer in de veilige beslotenheid van het
dorpse eiland terecht te komen.
Toch is deze groene zee, ons ruime open polderlandschap
uitgekozen en heeft een titel gekregen: Nationaal
Landschap. En net als bij voetballen ons gebied is in de
Eredivisie gekomen binnen de 20 nationale landschappen
die ons land telt. Ons eigen vertrouwde buitengebied
behoort tot de ere divisie van 5 Europees zeldzame en unieke
Nederlandse polderlandschappen!
Maar wat betekent dat nu voor ons bewoners en beheerders
van dat gebied-?
Daarvoor een aanzet van onze kant.
Omgeving

In en rondom het buitengebied verandert er veel. Over de
snelwegen er dwars doorheen en er omheen (A1, A28, A 27),
en de provinciale wegen (Nijkerkerweg, Bisschopsweg,
Amersfoortse weg) rijden duizenden auto's. Rondom het
gebied wordt druk gebouwd met huizen en voor industrie:
Nieuwland (met zijn flat), de wijk Vathorst, straks de
Bunschoter uitbreiding voor woningen en
industrie, en de plannen bij Eemnes. Ook de
waterrecreatie neemt toe: langs de randmeren,
over de Eem en straks de uitbreiding van de Laak.
Kortom, tal van drukte en beweging rondom een
kwetsbaar en schaars wordend open groen
landschap.
Binnen dat landschap komen de boeren onder
druk te staan. Ze staan niet los van de Europese en
nationale landbouwpolitiek en dat betekent voor
hen: dalende prijzen, strakkere regels en hogere
kosten. Wil je dan blijven boeren dan kan dat
maar twee kanten opgaan: of groter worden meer koeien,
grote stallen, intensiever grondbeheer of breder gaan:
nieuwe taken op de boerderij oppakken zoals recreatie, zorg,
educatie, streekproducten. Je ziet in het landschap de boeren
hier al mee bezig: er verrijzen langere en nieuwe stallen of er
komen nieuwe functies in het boerenland zoals een theehuis,
minicamping, paardenstalling, zorgruimte e.a.
Maar zegt ons burgers en boeren - nu de nieuwe titel
nationaal landschap?
Daarvoor de volgende punten.
Unieke kwaliteit
Als de omgeving zoveel veranderingen laat zien, dan is het
van belang om goed zicht te houden op de unieke kwaliteiten
van ons gebied. Anders zijn we dat in alle drukte straks kwijt
en hebben onze kinderen en kindskinderen straks een
restruimte over. En die kwaliteiten zitten er in dat je ver kunt
kijken een weidse blik- dat de natuur van weidevogels en
bijzondere plantensoorten blijft bestaan (ze staan onder
druk!), dat de waterrijkdom en waterkwaliteit van de sloten in
stand blijft (ondanks alle fijnstof die neerdaalt), dat
bijzondere landschapselementen als boerderijerven, poelen
en waaien, in Hoogland west de knotwilgen, de grillige
slotenpatronen in Arkemheen e.a. blijven. En willen we dat
boeren blijven boeren in ons poldergebied en ook dat is niet
meer vanzelfsprekend zie de Arkemheense polder waar de
boeren bijna verdwenen zijn dan zullen we hier wat aan
moeten doen. Kortom, de druk van veranderingen is zo groot
en de effecten van die druk zijn zo merkbaar in de natuur dat
we een actief voorzorgbeleid moeten ontwikkelen. Daarvoor
biedt de nieuwe titel mogelijkheden.
Rijke cultuurhistorie
Ons landschap is uniek als we het zien als een delta met de
enige echte in Nederland ontspringende en uitlopende rivier
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de Eem. Als delta gebied tussen het Gooi, de Utrechtse
heuvelrug en de Veluwe, met zelfs de oude kreekstructuren
nog in het Flevolandse. In deze oude Moerasdelta zijn voor
de goede 'landschapslezer' nog vele oude patronen af te
lezen. Onze dorpsgenoot Willem Ruizendaal heeft prachtige
kaarten van de hele ontginningsgeschiedenis van onze
polder getekend in het boekje 'Trots op ons Eemlandschap'.
Langs de Eem waren er de oude versterkte boerderijen en
kastelen die in de grondpatronen nog te herkennen zijn.

Denk maar aan het oude Huis te Eem - net voor de brug bij
Eembrugge rechts je ziet er nog de oude slotgracht lopen en
de welvingen in het landschap. Ook de oude
bewoningskernen van Eemdijk, Bunschoten, Hoogland west,
Zevenhuizen, de Bonte Poort, Nekkeveld e.a. bieden als je er
voorbij fietst en soms even bij stil staat je zomaar een stukje
levend verleden te zien. Het is veel verborgen, maar als we
wat lagen van moderne ontwikkeling wegpellen, komt zo
weer iets van onze eigen voorouders leefcultuur boven.
'Ootjes jonge jaren' kan zo aangevuld worden met 'Groofs
spannende slootverhalen' uit het buitengebied van
Spakenburg en Bunschoten en vele groofs zijn hier groot
mee geworden.
We willen d'erin
Maar als er zoveel te beleven is in het poldergebied, en als er
nog zoveel te weten is van die eigenaardige polder dan willen
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we er niet alleen maar doorheen crossen met een snelheid
van 80 100 km. Dan willen we ook in dat gebied! Lopend,
fietsend, struinend, varend, met paard en 'wagen'. Maar dan
krijgen we een probleem.
Probleem 1: er wonen nu zo'n 250.000 mensen rondom het
gebied en alleen al in Vathorst komen straks zo'n 3040.0000 mensen te wonen. Als die hudje mudje de
Arkemheense polder in willen dan zijn de natuurkwaliteiten
weg. Oftwel, we moeten ze omleiden, verleiden naar andere
plekken te gaan of soms
verbieden er in te gaan als b.v.
de weidevogels broeden. En al
helemaal voorzichtig met
auto's en honden.
Probleem 2: veel wegen en
land zijn strak en modern
aangelegd, opgezet voor
efficiënt boerengebruik, maar
de burger wil juist spannende
laakpaadjes, struinpaden
langs weteringen en stromen,
klompenpaden over terreinen
waar je normaal niet kunt
komen. Dat betekent dat we
opnieuw onze toegang tot het
gebied moeten doordenken en
vorm geven en daarbij zijn we
afhankelijk van boeren die hun
land beschikbaar stellen.
Nationaal landschap: werk aan de winkel
Als we bovenstaande drie punten goed tot ons laten
doorwerken, dan zien we de geweldige opgave om de
handen ineen te slaan. Dat kunnen niet een paar
gangmakers, dat zal draagvlak en meedenken vragen van
betrokken burgers en betrokken boeren. Willen we ons
waardevolle gebied niet tot een loze restruimte in welke vorm
dan ook laten verworden, dan zullen we pro- actief moeten
nadenken over de bedreigingen, de bescherming, de kansen
en de investeringen die hiermee gepaard gaan. En dat voor
ons eigen waardevolle leefgebied en groene omgeving,
maar ook voor die van onze kinderen en zelfs kindskinderen.
Als wij oude opa's en oma's zijn dat we kunnen zeggen: dat
groene land om ons dorp, dat nationale landschap- daar
hebben wij in onze tijd al voor gezorgd!
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overzicht aan van relevante adressen, diverse handleidingen,
informatie over wet en regelgeving, actuele ontwikkelingen
en projecten. Verder is er voor specifieke vragen een
telefonische helpdesk beschikbaar. U kunt zich ook
abonneren op de Nieuwsbrief (aanmelden kan via de
website).

AVONDSEMINAR
met de Rijksadviseur voor het landschap
ir. D.Sijmons
Het nationale landschapsverhaal van de Eemdelta …
De tweede groene hartkamer van Nederland

Beheer van het loket
Coöperatie Stadteland neemt de komende drie jaar het
beheer van het Loket op zich en zal naast haar brede
draagvlak in de agrotoeristische sector contacten
onderhouden met de reguliere recreatie- en
toerismebranche voor aanvullende input en spin-off uit dit
digitale loket.

banner laten maken, een opvouwbaar informatief
herkenningspunt bij manifestaties en partijen. Deze is voor
iedereen die aandacht voor zijn activiteiten wil, gratis te lenen
bij Jos Tolboom. Aan bedrijfsinformatieborden wordt
momenteel gewerkt. Deze borden komen bij de diverse agrotoeristische bedrijven te staan. Ze geven informatie over het
bedrijf, maar ook over het Nationaal Landschap en het
agrarische natuurbeheer in de polder. De borden zijn
gefinancierd uit potjes van het Nationaal Landschap en de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN).
Het komende winterseizoen wil de werkgroep gebruiken om
na te denken over een verdere uitbreiding van de activiteiten.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Jos
Tolboom: 033-489 08 82

LOKET
PLATTELANDSTOERISME

Op initiatief van de Provincie Utrecht is in mei 2006 een
nieuw loket over plattelandstoerisme ontwikkeld. Als het gaat
om toerisme en recreatie in het buitengebied van Utrecht,
gebeurt er momenteel zeer veel in de provincie. Voor vragen
over kansen op de markt, nieuwe voorbeelden van agrarisch
ondernemerschap, het raakvlak van plattelandstoerisme met
Ruimtelijke Ordening was er tot voor kort geen eenduidige
vraagbaak. Het nieuwe provinciale loket op internet
www.loketplattelandstoerisme.nl heeft daarop nu een
passend antwoord gegeven.
Wat treft u aan op de site?
Het loket over plattelandstoerisme is bedoeld voor
ondernemers, ambtenaren van Utrechtse gemeenten en
contactpersonen bij organisaties die zich bezighouden met
plattelandstoerisme.
Op de website www.loketplattelandstoerisme.nl treft u een
2
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Meer weten?
Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.loketplattelandstoerisme.nl. U kunt
eventueel ook contact opnemen met de helpdesk via tel: 033
- 245 49 29 of e-mail: info@loketplattelandstoerisme.nl

INNOVATIEGROEPEN VAN
START

Ons gebied staat voor nieuwe uitdagingen. Dit komt in een
stroomversnelling omdat we zijn aangewezen als Nationaal
Landschap. Men wil dat boeren de koe in de wei houden en
weidevogels beschermen. Burgers willen graag wandelen en
fietsen door een mooie polder. Dan hebben we nog de
richtlijnen voor schoon water enzovoort, enzovoort. We zijn
toe aan stevige innovaties om deze combinaties mogelijk te
maken. Boeren kunnen, behalve melk, nieuwe 'diensten'
gaan leveren. Met een professionele aanpak kan zo een
economische impuls aan het gebied gegeven worden.
Boeren beraden zich wat ze kunnen doen aan
landschapsbeheer. Maar we hebben ook de stedelingen
nodig. Wat zijn bijvoorbeeld hun wensen op het gebied van
recreatie? Burgers zullen op een of andere manier moeten
meebetalen aan het beheer van hun 'achtertuin'.

Vanuit de gebiedspartijen binnen het Nationaal Landschap
(Groene Coalitie, Eemlandalliantie) wordt een bijeenkomst
belegd (met voorbereiding en nawerking) om het nationaal
landschap zowel vanuit de karakteristiek van het unieke
landschap (Eemland en Arkemheen zijn in de eredivisie van
de nationale landschappen gekomen), als vanuit nationaal
belang (sterke Stad/land verbinding, Eemdelta als tweede
groene hartkamer, cultuurhistorische betekenis) te belichten.
Daarvoor is de Rijksadviseur voor het landschap Dirk Sijmons
gevraagd de contouren te schetsen van de Eemdelta rond
2020 en zijn plaats temidden van de andere nationale
landschappen en het Europese regio perspectief.

TWEEDE KLOMPENPAD IN
EEMLAND
Bij de aanwijzing van de gebieden Eemland en Arkemheen
als Nationaal landschap ligt er de opdracht om dit relatief
kleine nationale landschap (ongeveer 17.000 ha) kwalitatief
en kwantitatief te behouden en verder te ontwikkelen. Dat
gebeurt in een sterk verstedelijkt gebied (rond het gebied
wonen tussen 250- 300.000 mensen straal van 10 -15 km)
met sterke nieuwbouw tegen de rand van het landelijk gebied
(wijk Vathorst van Amersfoort, nieuwe wijk van Bunschoten,
uitbouw van Nijkerk, uitbreiding van Eemnes).
Omdat Stad en land elkaar zo dicht naderen zal er goed
nagedacht moeten worden over de versterking van de landschappelijke waarde (milieu, natuur, cultuur, landbouw), de
nieuwe uitloop naar het gebied (micro infrastructuur via land
en water), de opvang en regulering van de bezoekersstromen (streekcentra, bezoekersplekken), de versterking van de
cultuurhistorische waarde ('Amersfoortse Lustwarande'), de
verbinding met de omringende gebieden (utrechtse heuvelrug, Gooi, Veluwe, Valleigebied. Randmeren, Flevoland) e.a.
Nadenken over de identiteit van het gebied vanuit de
cultuurhistorie brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee
om als gebied zich te profileren en te positioneren op
nationaal vlak.

Op 28 juni werd het Nesserpad geopend. Twee jaar geleden
heeft de vereniging onderzocht waar er mogelijkheden zijn
voor wandelpaden door boerenland. In Eemnes bestond
interesse. Nu ligt er een prachtig wandelpad dat voor
ongeveer de helft door de weilanden gaat. Het is de
polderbeleving ten top; wandelaars waarderen het enorm
dat ze het weiland met de koeien mogen delen. Verder leidt
de route over de zomerdijk, langs het gemaal en de
Eemnesservaart.
Tijdens de openingsceremonie legde bestuurslid Joop
Wantenaar uit wat de leden van de vereniging doen voor
natuur en landschap. Hij legde uit dat we de toenemende
recreatiedruk niet als bedreiging maar ook als kans moeten
zien. Klompenpaden zijn populair; er is duidelijk een
behoefte bij de wandelaars. Dat weet Wantenaar als de beste
omdat het andere klompenpad in Eemland over zijn (derde)
erf loopt. Zolang wandelaars zich gedragen als gast, kunnen
landbouw en wandelaars prima samen gaan.
Het startpaneel van het Nesserpad staat bij de oude haven in
Eemnes. De folder van de route is te koop bij VVV's en bij
Aspergeboerderij Post aan de Wakkerendijk 136.

Een aantal boeren, bestuurders en betrokken burgers worden
daarom uitgenodigd om mee te denken in zogenaamde
innovatiegroepen. Elke groep moet in het voorjaar van 2007
een concreet voorstel opleveren dat panklaar is om uit te
voeren. Het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland
heeft vanaf 2007 geld beschikbaar voor goede voorstellen.
De innovatiegroepen is een initiatief van verschillende
regionale organisaties en wordt financieel ondersteund door
de provincie Utrecht. Op 16 oktober zullen de groepen
officieel van start gaan. Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Bart Pijnenburg via info@leev.nl of via 0622137239.
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