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WOORD VAN DE
VOORZITTER

in deze nieuwsbrief het artikel over het weidevogelbeheerplan). Er is voorlichting gegeven aan de individuele agrariërs in
het gebied en er is massaal positief gereageerd op de mogelijkheden om in te schrijven. Bijna 50 % van het
begrensde gebied doet het eerste jaar mee.
De opdracht was om met de nieuwe pakketten
goede omstandigheden te creëren voor broedende weidevogels en opgroeiende kuikens.
In principe is er niet meer budget beschikbaar
als in 2009 . Maar als je enerzijds in dit gebied
veel toename van weidevogels ziet en anderzijds kwaliteit vraagt is budget een knellend
probleem. We zijn er ruim overheen gegaan.
Maar het plan staat. De provincie is nu aan zet
om de positieve houding van de boeren in het
Eemland te honoreren. Ik ben er trots op dat
we dit samen hebben klaar gemaakt en wil iedereen dank zeggen voor zijn inzet .
Een speciaal dankwoord moet gaan naar Rob
Kole en Toon van Klooster onze gebiedscoördinatoren voor hun grote inzet bij de uitwer-

A & E houdt altijd in het najaar een algemene ledenvergade-

king van alle aanvragen en het zo goed op kaart zetten van het

ring. Veelal waren de voorlopige resultaten van het weidevo-

plan.

gelseizoen beschikbaar en werd gezocht naar een prominente
spreker. Gezien de ontwikkelingen betreffende de subsidiëring

Marktconforme vergoedingen

van het agrarisch natuurbeheer en de bijbehorende eisen is

A & E heeft een onderzoek gestart naar de marktconformiteit

besloten geen algemene najaarsvergadering te houden. Daar

van de vergoedingen voor moderne melkveebedrijven. De ASG

komt bij dat op 14 oktober er een gezamenlijke ledenverga-

Lelystad voert het onderzoek uit. De berekeningen daarvoor

dering is geweest van LTO en A & E met als spreker Pieter Win-

zijn voor vier bedrijven uitgevoerd. Daaruit blijkt, dat als een

semius. Voor de nieuwe subsidieregeling (SNL) zal dit najaar

modern melkveebedrijf een mozaïek van pakketten op zijn

nog een vergadering worden gehouden met alle betrokkenen

bedrijf ten goede laat komen voor de weidevogels, de huidige

over de stand van zaken wat betreft het weidevogelbeheerplan
en de uitvoeringsafspraken 2010. Om dan nog een eigen lehet goede.
Subsidiestelsel Natuur en Landschap(SNL)
De afgelopen zomer is voor Ark & Eemlandschap een drukke
tijd geweest. De nieuwe Subsidieregeling Natuur en Landschap
(SNL) gaat van start per 1 januari 2010. Daarvoor moest een
gebiedsplan door de provincie Utrecht worden opgesteld. In
overleg met het coördinatieteam is 6000 ha in het Eemland
begrensd als potentieel weidevogelgebied. Dit betekent dat in
dit begrensde gebied pakketten SNL voor weidevogels kunnen
worden afgesloten. Er is een gebiedsteam opgericht om het

- Gebiedscoordinatieteam Eemland opgericht

In dit nummer o.a.

denvergadering te houden vonden wij een beetje te veel van

- SNL van start in Eemland
- Afwikkeling Resultaatbeloning 2008
- Afronding PSAN
- Vrolijke kunstkoeien voor educatieboerinnen
- Eemland wint nationale gruttoprijs
- Bijeenkomst ANV en LTO Eemland
- Bijeenkomst van vrijwilligers
- Boerderijeducatie

weidevogelbeheerplan voor Eemland te maken. (Zie daarvoor
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vergoedingen daar niet toereikend voor zijn. Het vervolg is dat

blijken hoe hoog de eigen bijdrage zou moeten zijn. Persoonlijk

de resultaten uitgewerkt zullen worden voor heel Nederland

ben ik altijd een voorstander geweest van een eigen bijdrage. Je

en besproken worden met betrokken partijen. Daarvan zal een

hebt dan als organisatie middelen beschikbaar om zonder toe-

eindrapport gemaakt worden. Dit rapport zal aan het IPO wor-

stemming van de overheid zaken te kunnen regelen, knelpunten

den aangeboden om te gebruiken bij herziening van de vergoe-

oplossen en de belangen van boeren en weidevogels te verster-

dingen SNL weidevogelbeheer. Wij gaan ervan uit dat dit jaar

ken naar alle betrokken instanties.

het rapport wordt afgerond. We houden jullie op de hoogte
van de verdere gang van zaken.

Vernieuwingen.
De huidige gang van zaken bij plattelandsvernieuwing is sterk

Eigen bijdrage voor de vereniging.

in beweging. Dit betekent steeds weer aandacht voor nieuwe

De leden van A & E dragen bij aan de kosten van de vereniging. In

zaken. Als lid kun je daarvoor bij het bestuur terecht met vragen

de nieuwe regeling zijn coördinatiekosten en organisatiekosten

of voorstellen. Het bestuur wil dan helpen om een passende op-

een zaak die door de provincie worden vergoed. Niet alle kos-

lossing te vinden. De ervaring leert dat deze processen van ver-

ten van de vereniging zullen worden vergoed door de provincie.

nieuwing traag verlopen en veel kennis vragen van procedures

Een eigen bijdrage van de leden blijft noodzakelijk voor het goed

en de daarbij betrokken wet en regelgeving. A & E wordt daarin

laten draaien van de vereniging. In het weidevogelbeheerplan

bijgestaan door de koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland

doen leden van A & E mee maar ook niet leden. Het bestuur is

(voorheen NPW). Mijn oproep is: als je met vragen zit schroom

van mening dat de deelnemers allen een eigen bijdrage zouden

niet het bestuur te vragen mee te denken.

moeten gaan leveren voor de niet door de provincie betaalde
kosten. Dus niet alleen A & E-leden. In de toekomst zal moeten

Met vriendelijke groet, Warmelt Swart

GEBIEDSCOÖRDINATIETEAM EEMLAND OPGERICHT.
Na voorbereidende gesprekken in 2008 tussen Ark & Eemlandschap, de Bloklandse Polderboeren en de Vrije Vogels in Bunschoten, De
Geerenstreek in Eemnes en Natuurmonumenten, is in 2009 het Gebiedscoördinatieteam Eemland opgericht. Voor de uitvoering van de
nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap willen de provinciale overheden, dat dit werk wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de partijen in het gebied die zich met weidevogels bezighouden en gronden in beheer hebben.
Het GCT Eemland is verantwoordelijk voor het opstellen van een Weidevogelplan in Eemland. De Provincie stelt de financiële kaders en
beoordeelt of het plan voldoet aan een goed weidevogel beheer.
A&E is door de provincie aangesteld als coördinator, omdat de overheid zaken doet met organisaties die zijn ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Het team bestaat uit de volgenden personen:
Rob Kole, 033-2999408, rkole@wxs.nl, coördinator
Toon van ’t Klooster, 033-4801560, awk.klooster@casema.nl, 2e coördinator.
Warmelt Swart, swartw@planet.nl, A&E
Kees van Valkengoed, keesvanvalkengoed@hetnet.nl, A&E
Bort-Harmen Koelewijn, bort-harmen@casema.nl, Vrije Vogels
Wim Hilhorst, w.p.hilhorst@agroweb.nl, De Geerenstreek
Bert van Valkengoed, gar3@xs4all.nl, De Bloklandse Polderboeren
Jan Roodhart, j.roodhart@natuurmonumenten.nl, Natuurmonumenten
De volgende vertegenwoordigers van de vrijwillige weidevogelgroepen zijn adviseur:
Gert Bieshaar van Westelijk Eemland, Henk van Twillert van de Marel, Roel van Wijk van De Wulp, en Toon van de Wolfshaar van Hoogland.
Het GCT Eemland heeft een website geopend waar u informatie over de SNL kunt vinden: www.beheerplaneemland.nl. In de toekomst
zal meer informatie op deze website te vinden zijn.

2

Nieuwsbrief, jaargang 12 no.2

Ark & Eemlandschap

SNL VAN START IN EEMLAND
Het GCT Eemland heeft zich intensief
bezig gehouden met de voorbereiding
van de nieuwe SNL. Er is een brochure
opgesteld voor de SNL Eemland voor
2010. Op 31 aug. en 1 en 2 sept. zijn
in Hoogland, Eemnes en Bunschoten
voorlichtingsavonden georganiseerd.
Op 7, 8, en 9 sept. zijn in de Eemlandhoeve intekendagen georganiseerd,
die zeer goed zijn bezocht.
140 boeren hebben ingeschreven op
1 of meer pakketten.
Op de rustperiode tot 1 juni is 147 ha
ingetekend, tot 8 juni 59 ha, tot 15
juni 268 ha voorweiden en rust van
1 mei tot 15 juni 11 ha, voorweiden
en rust van 8 mei tot 22 juni 21 ha,
plasdras tot 15 mei 2 ha, kruidenrijk weidevogelgrasland 77 ha,

6 Oktober heeft het GCT Eemland het gebiedsplan bij de Pro-

extensief beweid grasland 9 ha, legselbeheer op grasland 2091

vincie en DLG ingediend.

ha en legselbeheer op bouwland 175 ha. Het door de provincie

De SNL heeft voor de deelnemers 3 momenten van handelen:

begrensde gebied is ruim 6000 ha. Er is voor 2010 op 2860

a het intekenen op de opengestelde pakketten, wat nu is

ha ingetekend. Op 594 ha is ingetekend voor kuikenland met
een omgerekende wegingsfactor wordt het een waarde van

gebeurd
b het aangeven van de minimale en de maximale hectare

814 ha. Met een door onderzoeksbureaus SOVON en Natuur-

deelname aan de SNL plus de opgave van deelname aan de

beleven vastgesteld aantal broedparen van 624 grutto’s, is dat

opengestelde botanische pakketten via mijn dossier bij LNV

1,3 ha kuikenland per grutto broedpaar. Voor kuikenoverleving
wordt 1,4 ha als ideaal bestempeld. Het onderzoeksverslag is

c

bij de zogenaamde meitelling het verzoek doen tot
uitbetaling van de subsidie.

nog niet opgeleverd en zal daarom in de volgende Nieuws brief

Half november moeten de deelnemers bij de Provincie aange-

worden besproken.

ven met hoeveel ha zij minimaal en maximaal meedoen. Te-

Het budget dat de provincie voor 2010 heeft vastgesteld, is het

vens moet men via mijn dossier digitaal intekenen op perceel-

budget dat in 2009 aan weidevogelbeheer is besteed. De in-

sniveau voor botanische weiderand en botanisch beheer. Dit

schrijving van 2010 overschrijd het budget met € 200.000. Als

gaat volgens het systeem wie het eerst komt het eerst maalt.

de provincie haar hoge ambitie, die is beantwoord door de be-

Het GCT Eemland stelt de deelnemers nog op de hoogte. Voor

heerders in het gebied, gehonoreerd wil zien, zal het zeer wen-

de biodiversiteit is het botanisch beheer van groot belang.

selijk zijn middelen hiervoor vrij te maken. Mocht de provincie

Op de website van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), kunnen

om financiële redenen delen van pakketten afwijzen, dan zal zij

belangstellenden actuele informatie vinden over de SNL. Is te

zelf betreffende beheerders berichten.

vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl.

AFWIKKELING
RESULTAATBELONING 2008

om de pullen vliegvlug te krijgen. In 2008 en 2009 zal er geen
inhouding meer plaatsvinden. Het bedrag dat na 2009 in het
fonds zit zal onder de deelnemers worden verdeeld naar rato
van inbreng.

Door het vele werk dat in de SNL is gestoken, is Rob nog niet
aan de afwikkeling van de resultaatbeloning 2008 toegekomen.
Mutaties in 2008 moeten in het GIS rekensysteem worden verwerkt. Het is de bedoeling voor 1 januari 2010 de resultaatbeloning 2008 af te ronden.
In de periode 2004 t/m 2007 is een gedeelte van de resultaatbeloning in een fonds gestopt, voor kwaliteitsverbetering weidevogelbeheer. Er is in totaal € 78.000 op de resultaatbeloning
ingehouden. Aan vluchtheuvels en Mozaiek op Maat beheer
is tot en met 2008 € 23.000 uitgegeven. Dit zijn maatregelen
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AFRONDING PSAN
Vanaf 2004 hebben de deelnemers aan de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer PSAN jaarlijks een voorschot
ontvangen. Voor 1 januari krijgen deelnemers een formulier
waarop aangegeven moet worden, dat men zich aan de voorwaarden heeft gehouden. Dit formulier moet men binnen 6
weken terugsturen. Het restant bedrag na aftrek van eventuele
kortingen, als gevolg van overtredingen geconstateerd door de
AID of DLG, zal in de loop van 2010 worden overgemaakt.
Toon van ‘t Klooster

VROLIJKE KUNSTKOEIEN VOOR EDUCATIEBOERINNEN!
Zes leerlingen van Het Nieuwe Eemland in Amersfoort heb-

vinden, naast de primaire agrarische activiteiten, ook educa-

ben tijdens hun maatschappelijke stage in mei en juni twee

tieprojecten plaats. Tijdens de maatschappelijke stage onder-

kunstkoeien gemaakt voor educatieboerinnen uit Hoogland en

steunen de scholieren de educatieboer bij het voorbereiden,

Soest. De koeien zijn door de leerlingen feestelijk overhandigd

organiseren en uitvoeren van de excursies voor schoolklassen.

aan de twee boerinnen. Met deze kunstkoeien zullen veel kin-

Ook krijgen ze de kans om mee te lopen met de boer(in).

deren tijdens hun excursie op de boerderij ervaren hoe je een
koe kunt melken.
Waarom maatschappelijke stages in de agrarische sector?
Het Ministerie van LNV wil over twee jaar 10.000 maatschappelijke stages in het groen realiseren. Door een stage op een land- en tuinbouwbedrijf maken scholieren van
het voortgezet onderwijs op een leuke manier kennis met
de sector. Door deze stage ervaren ze wat de maatschappelijke functie van de agrarische ondernemer is. Weten
waar het voedsel vandaan komt en wie het landschap onderhoud is geen vanzelfsprekendheid meer voor de jongere van vandaag.
Scholieren op stage bij een educatieboerderij!
In regio Amersfoort lopen scholieren stage bij educatieboerderijen. Een succesvol experiment! Op deze bedrijven

EEMLAND WINT NATIONALE GRUTTOPRIJS!
Op 18 juni ontving de voorzitter van agrarische natuurvereniging
Ark & Eemlandschap, Warmelt Swart, de Nationale Gruttoprijs. Deze
vereniging van boeren in Eemland is de afgelopen 10 jaar zeer actief bezig geweest met het weidevogelbeheer. Nederland heeft een
grote verantwoordelijkheid voor de Grutto omdat een groot deel van
de wereldpopulatie in ons land broedt. De aantallen gaan al jaren
achteruit maar in Eemland hebben we een stijging van het aantal
broedparen gezien. De boeren hebben extra maatregelen genomen
om deze typische weidevogel te beschermen.
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BIJEENKOMST LTO EEMLAND EN A &E OP 14 OKTOBER
Op 14 oktober is er een bijeenkomst geweest met als onder-

Volgens de heer Winsemius kan Nederland niet zonder land-

werp: Boerenlandschap of landschapsboeren in 2030 in het

bouw. Alleen natuur in Nederland om het platteland te behe-

nationaal landschap Arkemheen – Eemland. De organisatie

ren kan niet en willen we niet. EU gelden gaan steeds meer

was in handen van de vereniging, LTO Eemland en het Natio-

naar plattelandsvernieuwing. En hoe verhoudt zich dit met een

naal Landschap.

concurrerende landbouw? De financiële bijdragen voor na-

De voorzitter Stef Huijgen van LTO Eemland stelde in zijn ope-

tuurbeheer zijn laag en kan landbouw niet in de benen helpen.

ningswoord de vraag of er in 2030 nog boeren nodig zijn? De

Daar is meer voor nodig.

heer Pieter Winsemius nam deze vraag mee in zijn inleiding.

De akkerbouw en melkveehouderij zullen grondgebonden

Dhr Winsemius is lid van een SER commissie die zich buigt over

blijven en daar is de grondprijs een belangrijk vraagstuk. Een

het grondbeleid. De hoge grondprijzen zijn een ernstige be-

oplossing heeft de commissie nog niet. Winsemius stelde de

lemmering voor de modernisering van de landbouw.

vraag of verevening niet mogelijk is tussen prijzen van grond

Er waren ca. 85 aanwezigen die naar een boeiende uiteenzetting van dhr.
Pieter Winsemius hebben geluisterd. Hij begon zijn verhaal met de
opmerkingen dat er nu
een nieuwe fase is aangebroken. In de beginjaren tachtig van de vorige
eeuw was er de confrontatie tussen landbouw,
natuur en milieu. Eind
jaren 80 de start van de
mestproblematiek die nu
nog steeds de aandacht
vraagt. De laatste jaren
is er meer aandacht voor
een vitaal platteland met
plattelandsvernieuwing als thema.

met een rode of een groene functie. Maar dan kom je aan pri-

In dit beleid zitten zorgpunten. De wet en regelgeving en het

vate en collectieve belangen.

vastgestelde beleid zijn van gisteren en eergisteren. Vernieuwing is van morgen en dat komt niet met elkaar overeen. Het

De modernisering gaat gepaard met schaalvergroting. Bevrie-

EU beleid voor de landbouw is aan grote veranderingen on-

zen van de schaalvergroting is niet verstandig want je verliest

derhevig. Maar binnen de EU zijn er grote verschillen en be-

je concurrentiepositie op de markt. Wel zullen deze ontwik-

leidsaanpassingen verlopen langzaam.De veranderingen heb-

kelingen begeleid moeten worden. Er is een maatschappelijke

ben er voor gezorgd dat er meer onzekerheden zijn ontstaan.

verantwoordelijkheid. De burger kijkt mee en zal dat zeker bij

De prijsfluctuaties op de markt zijn groter geworden. Zie de

de huidige hoogdynamische ontwikkelingen naar grote bedrij-

zuivel. Maar fundamenteel heeft de landbouw door zijn sterke

ven in sterke mate doen. De ruimtelijke ordening zal daar op

infrastructuur in de keten en hoog kennis niveau goede per-

in moeten spelen en kansen bieden

spectieven. Maar dan wel met hoogwaardige producten. Mo-

Na de pauze was er een forum bestaande uit Wim Huygen:

dernisering en hoogwaardige technologieën toepassen zal dit

voorzitter nationaal landschap A & E, Warmelt Swart voorzitter

proces versterken.

ANV A & E, Gerbrand van ’t Klooster hoofd ruimtelijke orde-

De invloed van ons eigen landbouwministerie is in de afgelo-

ning LTO en dhr Winsemius. Frans ter Maten directeur land-

pen jaren vermindert. Het EU beleid is leidend. Ook de invloed

schaperfgoed Utrecht begeleide het forum.

van LTO als belangenbehartiger is minder geworden. Het grote

De eerste vraag was voor Wim Huygen over de meerwaarde

bedrijfsleven vaak als multinational heeft een deel overgeno-

van het nationaal landschap voor de boeren. Direct wel-

men. maar worstelt nog met haar positie. Wat is de invloed van

licht minder maar het is een bescherming voor de openheid

de boer op dit terrein? Is er nog voldoende kwaliteit binnen de

en landbouw in het gebied. Dus wie boer wil blijven heeft de

landbouw om als brug te dienen tussen de directies van die

steun van het nationaal landschap. De directe bijdrage ligt in

bedrijven en de achterban?

het mooi en toegankelijk maken van het gebied voor de bur-
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gers. Maar dat doen op een wijze die landbouw ondernemen

weidevogelbeheer. Dit is gebeurd op basis van de resultaten

niet in de weg staat. Ook worden initiatieven van landbouw

die boeren de afgelopen jaren met weidevogelbeheer hebben

ondersteund. LTO wil de modernisering van de landbouw faci-

gerealiseerd. Op dat resultaat mogen we best trots zijn.

literen door invloed uit te oefenen als belangenbehartiger op

Gerbrand van ’t Klooster gaf aan dat we binnen de ruimtelijke

de kansen bij de ruimtelijke ordening. Een concurrerende land-

ordening vooral de verbinding met andere ontwikkelingen

bouw is het uitgangspunt.

moeten zoeken om een concurrerende landbouw te behou-

Is in het Eemland nog ruimte voor natuur, en hoe gaat A & E

den. Niet alleen de stad maar ook met de dorpen zijn er niet veel

daar mee om? Deze vraag was voor Warmelt Swart. In 2008

verbindingen meer. Een gebiedsgerichte aanpak is noodzaak.

heeft het bestuur een visie uitgebracht over agrarisch natuur-

Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn

beheer in het Eemland. In het gebiedsplan natuurbeheer van

waarin informeel de discussie nog doorliep.

de provincie Utrecht is een gebied van 6000 ha begrensd voor

BIJEENKOMST VAN VRIJWILLIGERS
Op 11 september is er een bijeenkomst geweest voor alle vrijwilligers die samenwerken met de vereniging voor het behoud
van de weidevogels in Eemland. Iedereen werd ontvangen op
het melkveebedrijf van de familie Nagel aan de Zevenhuizerstraat te Bunschoten . Na een welkomst woord van de voorzitter hield Rob Kole een inleiding over de veranderingen op het
gebied van de vergoedingen die agrariërs kunnen krijgen voor
het beheer van weidevogels per 2010. De huidige San contracten lopen af in 2009 maar er is een nieuw stelsel van pakketten
en vergoedingen voor de komende jaren. Naast nestbescherming ligt de focus vooral op het vliegvlug krijgen van de jonge
weidevogels door middel van pakketten gericht op uitgesteld
maaibeheer. Ook is het mogelijk om in het seizoen kuikenstroken aan te leggen indien er veel vogels aanwezig zijn. Ondanks
dat de resultaatbeloning niet meer gehanteerd zal worden
blijven de vrijwilligers van het grootste belang voor de weidevogels. Na de inleiding was er een informeel samenzijn en
de aanwezige viskraam zorgde ervoor dat de inwendige mens
werd versterkt. Het was een gezellige en informele avond met
ongeveer 50 vrijwilligers. Voor herhaling vatbaar. Het bestuur
bedankt de familie Nagel voor het beschikbaar stellen van een
ruimte en de hartelijke ontvangst
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WEIDEVOGELMONITORING
In het kader van de PSAN-regeling is in
2009 voor de tweede keer een weidevogelmonitoring uitgevoerd in de beheereenheden. Evenals de eerste monitoring
in 2006, zijn ook dit keer de tellingen weer
uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek
Nederland. Omdat niet overal agrarisch
natuurbeheer wordt uitgevoerd geven
deze tellingen wel een goed beeld van de
vogelrijkdom in de beheerde gebieden
maar niet voor heel Eemland. Omdat het
in het kader van de nieuwe regeling SNL
die in 2010 van start zal gaan essentieel
is te kunnen beschikken over actuele en
volledige gegevens, heeft de provincie het
mogelijk gemaakt dit keer aanvullende tellingen uit te voeren. Daardoor kunnen we
nu beschikken over een goed en compleet
overzicht van broedvogelterritoria voor
heel Eemland, zowel voor de beheerde als
de niet beheerde percelen. De aanvullende tellingen zijn verricht door Bureau NatuurBeleven volgens dezelfde methode als
Sovon hanteert. De uitkomsten van beide
tellingen zijn dus goed vergelijkbaar. De
kaart toont dan ook een totaaloverzicht
waarbij de uitkomsten van beide tellingen
zijn samengevoegd.
Op de kaart zijn enkele ‘witte vlekken’ te
zien, gebieden waar – naar het schijnt
– geen vogels hebben gebroed. Dat geldt in de eerste plaats

territoria vastgesteld, voor de Grutto 642, voor de Tureluur 257

voor de reservaten in de Noordpolder te Veld en in Zeldert. In

en voor de Scholekster 202. Opvallend is de goede spreiding

deze gebieden zijn afzonderlijke tellingen uitgevoerd, maar de

over het gebied. Natuurlijk zijn er wel onderlinge verschillen.

gegevens daarvan konden niet worden opgenomen bij het sa-

De Grutto bijvoorbeeld, die het in Eemland nog altijd heel goed

menstellen van deze kaart. Hetzelfde geldt voor het deel in het

doet, heeft met name in het noordelijke deel van Eemland zijn

noorden van de Bikkerspolder waar de ‘Vrije Vogels’ actief zijn.

bolwerk. Naar het zuiden nemen de dichtheden voor deze

Ook daar is wel een telling uitgevoerd maar de gegevens kon-

soort af. Al met al tonen de gegevens aan dat Eemland een

den nog niet in deze kaart verwerkt worden. Voor al deze ‘witte

zeer goed weidevogelgebied is. Daarmee ligt er ook een grote

vlekken’ geldt echter dat het zeer vogelrijke gebieden zijn.

verantwoordelijkheid op ons allen om ons te blijven inspannen

In totaal zijn 2863 territoria vastgesteld. Dit is exclusief de re-

voor het behoud van de weidevogels in het gebied.

servaten, maar inclusief ‘Vrije Vogels’. Van de Kievit zijn 1276
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BOERDERIJEDUCATIE
Tot nu toe hebben 30 schoolklassen uit de gemeente Amersfoort de boerderij bezocht van één
van onze leden. Vier leden doen mee; Anneke en Pieter Kuijer, Marian van de Wolfshaar-Melissen,
Kees en Mirjam van Valkengoed en Joop en Corine Wantenaar. Dit programma hebben wij samen
ontwikkeld met het Amersfoorts centrum voor NME en Educatief Platteland en wordt betaald door
de gemeente Amersfoort. Boerderijeducatie is een snel ontwikkelende neventak waar men overal
in het land mee bezig is. Voor het voorjaar 2010 staan ook al weer ruim 20 bezoeken gepland.
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Gert-Jan Elbers

Warmelt Swart (voorzitter)
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Graphic Sound, Nijkerk
www.graphicsound.nl
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