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De MKZ heeft ons aLLen in de
houdgreep. Ook Ark&Eemtandschap.
Boeren ontmoeten etkaar zo min
mogeLijk, en dat Legt het bestuur plat,
de jaarvergadering stiL en ook de
projecten zoaLs Programma beheer
ondervindt grote hinder. Ook de
provinciale en tandetijke vergaderingen
zijn afgezegd en de noodzakeLijke
dingen gaan per tetefoon of per emait.
Maar ondanks die houdgreep, proberen
we als bestuur zoveeL mogelijk te doen
wat we kunnen doen. Daarom komt
deze nieuwsbrief uit en krijgen de
boerenteden die meedoen aan het
Programma Beheer hun contracten
thuis gestuurd. We moeten schipperen
met de beperkte mogelijkheden die we
hebben en zoveeL mogeLijk onze
afspraken nakomen. Er wordt inmiddels
door de overkoepelende Organisatie IN
NATURA flink getobbied in Den Haag om
extra getden in het kader van
Programma Beheer, omdat veel nieuwe
boeren hier enthousiast mee aan de

.
slag gegaan zijn. Ook in ons
Ark&Eemlandschap zijn vete nieuwe
contracten gestoten, en we volgen
nauwlettend de Landelijke
ontwikkeLingen, omdat die ons ook heet
direct raken.

Het bestuur heeft zich intensief bezig
gehouden met een toekomstvisie. We
zijn niet primair een belangen
Organisatie - daarvoor zijn we lid van
onze GLTO in Eemtand of Nijkerk -

maar een doe-organisatie. We witten
projecten opzetten die direct in het

belang van boeren en burgers zijn voor
agrarisch natuurbeheer, educatie,
recreatie e.a. Twee werkgroepen
zijn al goed bezig en hebben concrete
resultaten geboekt - de werkgroep
Natuur en Landschap en de werkgroep
Educatie. In deze nieuwsbrief wordt
daarover geschreven.

Maar witten we ons als Vereniging
sterker maken in ons leefgebied, dan is
een nieuwe stap nodig. Daarvoor
hebben we onze ambities op papier
gezet en daarvoor zouden we graag een
coordinator aanstelLen. Die kan samen
met het bestuur de projecten in de
Vereniging met boeren en burgers
verder vormgeven. In deze nieuwsbrief
steLt de beoogde coördinator zich reeds
voor. Met de regionale Rabo banken en

. de regionale Gemeentes zijn we in :
gesprek om daarvoor middeLen te
krijgen. In het Ambitiestuk dat we als
bestuur van de Vereniging opgesteld
hebben, staan verschiLLende voorstellen
waar we de komende vijf jaren mee
aan de gang wiLlen. We hadden een
jaarvergadering gepland, waarbij we
dat verhaal zouden bespreken en door
externen (we hadden burgemeester
Groen voor het Gewest EemLand op het
oog) laten becommentariëren. Maar die
vergadering hebben we opgeschort in
verband met de MKZ ramp en houdt u
nog in petto.

ColLega boeren en burgers,
Tijdens een crisis merk je wat er aan
diepere gevoelens Leven bij mensen.
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Boeren die in angst en zorg zitten om
hun vee. Burgers die betrokken raken
bij hun achterLand waar boeren zorg
voor vee en tand hebben. Onze
Vereniging beoogd de verbinding tussen
boeren en burgers te versterken.
Misschien dat een Post-MKZ tandbouw
op veeL meer betrokkenheid van
burgers kan rekenen dan we voor
mogetijk hadden gehouden. Dat de
vereniging die betrokkenheid kan
omzetten in visie en concrete
projecten!

Boeren, sterkte toegewenst in deze
MKZ tijden.
Burgers, bedankt voor uw
betrokkenheid bij het boerengebeuren.

VriendeLijke groeten, Jan Huijgen

WcrkurceP %atuur en LandschaP

In het seizoen 2000 hebben 48 boeren
uit de regio Eemtand (Hoogtand,
Bunschoten, Soest, Baarn, Eemdijk en
Eemnes) meegedaan met het agrarisch
natuurbeheer. Op grond van de
behaaLde wiedevogetresuttaten is aan
deze boeren in totaat f 66.492,50 aan
vergoeding toegekend, een gemiddetde
van f 1 .385,26 per bedrijf. Voor het
toekennen van de vergoedingen hebben
wij het systeem van nestadministratie
en controte van de SubsidieregeLing
Agrarisch Natuurbeheer Beheer
aangehouden. De kwaLiteit van onze
controte is gecontroLeerd door Joh. van
Dijk, DLG Utrecht.

Door een deeL van de deeLnemende
boeren is A&E gemachtigd om 10 % van
de ontvangen vergoeding over te maken
naar de weidevogetverenigingen die op
de bedrijven van deze boeren
vrijwittige assistentie hebben verLeend
bij de nestbescherming. De votgende
vereningingen hebben meegedraaid:
VrijwiLtige weidevogeLbescherming IVN
uit Soest en Werkgroep

weidevogetbescherming rcDe Maret” uit
Bunschoten.

Door de deeLnemende agrariërs zijn in
totaat 1 324 weidevogetnesten van de
betoningstijst van de SAN beschermd:
Kievit 824
Grutto 263
SchoLekster 71
Turetuur 62
Graspieper 5
Vetdteeuwerik 5
Zomertating 3
Kuifeend 2
SLobeend 2

Daarnaast zijn nog 87 nesten
beschermd van andere, niet-
gesubsidieerde vogeLsoorten, nameLijk:
WiLde eend 50
Meerkoet 30
Knobbetzwaan 5
Waterhoen 2

Voor 2001 is opnieuw een aanvraag
ingediend. De onderdeLen zijn in de
tabeL weergegeven:

7835,72
ha

36,20 ha
43,25 ha
24,70 ha

O,6ha

707,86 km

Echter door de uitbraak van het MKZ
virus is het op dit moment nog
votkomen onduideLijk hoeLang er in het
LandeLijk gebied beperkingen zutten
geLden. Er wordt vanuit gegaan dat
voorLopig ook het agrarisch
natuurbeheer (met name het werken
met vrijwitLigers) probLemen zat
ondervinden. Omdat het
weidevogeLseizoen inmiddeLs weL



begonnen is, wordt aan de deelnemers
een informatiebrief over het agrarisch
natuurbeheer 2001 toegestuurd. Men
kan dan in elk geval als men dat wil en
kan, zelf met
en slootkantbeheer beginnen.

Vïsiestuk ian
rk&[emIdfl4”

Het bestuur heeft zich de laatste
maanden beraad over het
toekomstperspectief van de vereniging.
Vele vragen zijn over de tafel gegaan.
Ik noem u de belangrijkste wat is de
positie van de vereniging in de streek,
moet ze vooral op het uitvoeren van
activiteiten gericht zijn, of moet ze ook
een rol spelen in het maken van beleid
voor het landelijk gebied? Wat zijn de
kerntaken voor de komende tijd
gegeven de wens om de activiteiten
van de vereniging verder uit te
bouwen? Het bestuur heeft een start
gemaakt in het beantwoorden van deze
zaken door middel van het rapport
tÂmbitie5tatemt van de vereniging
ArkaEemland5caP’ .

Hiermee 5 echter
het laatste woord er over niet gezegd.
Graag wil het bestuur hierover met de
leden van gedachten wisselen. Op
wetke termijn dat gaat gebeuren, i5
gezien de 0tandigheden nog
onzeker. Ter introductie treft u hier
een menvattiflg van het rapport
aan.

Het schrijven van het
eAmbitie5tatemt van de vereniging
Ark&Eemland5ctP’ wordt gedaan
tegen de nationale achtergrond van de

, die plaats
vinden op het platteland in Nederland.
Op alle niveaus van beleid en uitvoering
vinden processen plaats, die ervoor
zorgen dat de invulling van de functies
van het platteland verbreed worden
zoals agrarisch beheer van natuur en
landschaP. Daarnaast blijft de vraag om
grond voor woningbouw en bedrijven

toenemen. In dit geheel staat de
primaire landbouw behoorlijk onder
druk.

Wat nationaal speelt, wordt ook in de
regio van ArkaEemtand gevoeld.
Oprukkende bebouwing met ats
voorbeeld Vathorst, agrarische
bedrijven die schaal vergroten of die
verbreden en steeds intensievere
aandacht in plan en project vanuit
diverse geledingen voor de
leefbaarheid van de streek.

ets en door
50enwerking tussen
boeren en burgers. In
de vereniging zijn 4
werkgroepen actief,
te weten

NatuuraLafld5dap, Educatie, Recreatie
en Communicatie. In 2000 is door de
werkgroep Natuur&Land5cIaP
behoorlijk ingezet op
evogelbeheer en door de
werkgroep Educatie O het
0derwij5prOject Ga je mee naar ‘t
vee’ . Ook zijn er diverse projecten in
voorbereiding bij de andere
werkgroepen en zijn er signalen c.q.
ideeën vanuit de streek, die opgepakt
kunnen worden. De taak en

In 1998 is de vereniging
ArkaEemtands
chap
opgericht om
een bijdrage
te leveren aan
een duurzame
en
waorde(n)you
e invutting van
de
teefgebieden
Arkemheen en
Eemtand door
nieuwe
initiatieven
van de
streekbeheerd



positionering van de vereniging bevindt
zich voor wat betreft initiëring en
uitvoering van projecten voornameLijk
in het bottom up traject. Maar
tegeLijkertijd wiL de vereniging
doorLopend de afstemming zoeken met
het top down proces. Anders gezegd:
Met de voeten staat ze midden in de
streek doordat boeren en burgers teden
zijn van de vereniging. Hiermee tiggen
de wortels heet duidelijk in de streek.
De wortels komen tot uiting in de
specifieke identiteit vanuit de
wisselwerking tussen mens en
omgeving. Met de handen pakt ze
ideeën en initiatieven van de
streekbewoners op, mobiliseert hen in
verenigingsverband en treedt
handelend op om projecten ten uitvoer
te brengen. Met oog en oor volgt de
vereniging nauwlettend processen en
ontwikkelingen, die van invloed kunnen
zijn op de streek en probeert actief
daarop in te spelen en dit te vertalen
naar de leden en de omgeving.

Het bestuur is tot de concLusie
gekomen dat een coördinator
aangestetd dient te worden om
dergeLijke projecten te gaan uitvoeren,
betrokken te zijn bij regioprocessen en
om het verenigingsverband verder uit
te bouwen. Om de aansteLLing te
reaLiseren doet het bestuur het voorstel
dat enkeLe bij het gebied betrokken
partijen voor een
bepaalde periode
een deet van de
personeets- en
secretariaatskosten
door middeL van
contractfinanciering
voor hun rekening
zutLen nemen. Dit
traject wordt in
twee fasen
ingedeeLd. Het
eerste betreft een
overbruggingsjaar 2001 waarin de eigen
regio beter in kaart gebracht zaL

worden door enerzijds
gebiedsinventarisatie en anderzijds
door regionaLe afstemming en
netwerkversterking. Het tweede deeL
gaat om een tange termijn
samenwerkingsverband tussen
streekbeheerders verenigd in
Ark&Eemtandschap en gebiedspartijen.
Concreet wit de vereniging daarvoor de
Rabobanken en de gemeenten in het
gebied benaderen. Ook is er contact
met andere organisaties die direct in
het gebied beLeidsmatig en/of
uitvoerend bezig zijn zoaLs de Stichting
Vernieuwing GeLderse VatLei c.q.
Reconstructiecommissie.

InmiddeLs is het bestuur van de
vereniging in overteg met de
Rabobanken in de EemLandregio en
wordt naar de mogelijkheden voor
financiëLe ondersteuning gekeken.

WerkurceP [ducatie

In het kader van het project Ga je mee
naar het vee’ is een project opgesteLd
door een student van de Hogeschool
IJsetland en de Werkgroep Educatie om
tot een compleet streekeigen en
bedrijfsspecifiek Lespakket te komen te
gebruiken door de basisscholen in de
regio. Het lespakket is van toepassing
op de streek en de voorkomende
bedrijven._Aan bod komen onder meer

kenmerken van het
poLderlandschap in
reLatie met het
boerenbedrijf

ijen). Compleet wil



zeggen, dat het i.espakket za1 bestaan
uit:

m Enke’e lesk5ten met inhoUd als
VOOt de

kras
S 1-let 0twkke’ of aanschaffen

van espakkette voor eXCUtS5
. liet 0twkke van bezoeken

(exCUr5e5) aan gebied en
bedtf
l-et schten van PRmatet
voor scho’en
Een vdeobaId van het gebied

De nh0Ud van deze nieuw5bt had de
eren1g zich wat anders Oorge5te
t1U wordt de toon gezet door de IM(Z
cnses en we’ke gevo’gen dat heeft op
het funCtOne” van de actvtet van
de verenWi1’ Op de korte term
kunnen we niet om dt virus heen, maar
tegeUiketid kijken we voorbij deze
horizon en richten ons op het verder
opboUwe van de l-et
bestuur van de s daar de
aat5te maanden mee bezig geweest en
dat ‘ zwart op wt geste’d.
Een 5envattu van dat rapport treft
ii n deze neuw5bt aan. k, Joost van
den nee, ben bij dat denk en
schrjfPr0ces betrokken geweest en het
s de edOe dat k me dt jaar ook
bij de ervan zal rnzetten.
Ter kenn5m’ even een korte
persoon’ schets Sinds een half jaar

m lnstrUCt en
voor

agrar1es.

ben ik ee3tijd betrokken bij de
Eemanc0e’ en bij het genoem
proces binnen de vereni” die O een
of andere wijze n het teken staan van
patteand5veruhi Ook n een
angrenz regiO ben k actief b

op het p3attead n het
kader van de
voor de Geder5e VaU.& en Utrecht
Oost. t1aast het patte’ad van
1eder1and hoUd k me bezig met de
0twkke’ van het rurae gebied n
enk&e Bakan
3anden, zo&3
Mbanë, Kosovo
en BO5n tk heb
samen met mijn
gezin ruim 5 jaar
n Mban
gewoond waar
we samen met
de toka
evO.kn

Voor het uitvoeren van de pU.ot fase
van dt project s subsde
bij de provnc utrecht. Van de
Rabobank Amersfoort en omstreken s
al. een bijdrage oegeze iierOnde
vo.gt een passage ut het projectP
dat een kort overzicht van de
les5en5e geeft:

ÇflfljsmdkiIW



projecten op het gebied van Landbouw,
onderwijs en infrastructuur hebben
opgezet. Uit dat werk is een tokate
ontwikketingsorganisatie ontstaan, die
nu geLeid wordt door Atbanezen.
HoeweL op afstand bLijft het contact
toch intensief in stand en ook maak ik

enkete reizen elk jaar naar genoemde
tanden. Het pLatteLand staat voor mij
dus hoog in het vaandet en graag wit ik
me met u inzetten voor een duurzame
en waarde(n)votte invuLLing van het
Leefgebied Arkemheen en Eemtand.

CcntributÎe

Geachte Leden,

De agrarische Leden, die dit jaar
meedoen met Programma Beheer,
hebben een machtiging getekend voor
het afschrijven van het
contributiebedrag van f 40,00. De Leden
die geen machtiging hebben getekend,
ontvangen een acceptgiro met het
vriendetijke verzoek, deze in te vuLLen
en te ondertekenen. Tevens ontvangen
deze Leden een machtigingsformutier

Iestuur

om de contributie in 2002 te kunnen
incaseren. Om de kosten zo Laag
mogeLijk te houden, wit ik de
machtiging graag ontvangen. Ook
ontvangen de donateurs een acceptgiro
waar zij een bijdrage mee kunnen
overmaken.

Bij voorbaat harteLijk dank.

A.W. K. van ,t KLooster.
Zetdertseweg 73.
3828PN HoogLand.

Voorzitter
Jan Huijgen
Kerkstraat 2
3752 AR Spakenburg
033-2999200

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

Penningmeester
Toon van ‘t Ktooster
Zetdertseweg
3828 PN HoogLand
033-4801560

Werkgroep Educatie
Toon van ‘t KLooster
73 Zetdertseweg 73
3828 PN HoogLand
033-4801560

Werkgroep Recreatie
Theo Boethouwer
Patorietaan 21
3828 EX HoogLand


