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Van de voorzitter

Een nieuwe lente breekt aan!
Er staat weer een nieuw
weidevogelseizoen voor de deur.
Met het droge voorjaar konden we
de ruige mest nu zonder diepe
sporen uitrijden ruim voor 1 april.
De slootkanten beginnen weer te
groeien, met mogelijk nog meer
soorten dan vorig jaar. Nog meer
speur naar nieuwe planten — nog
meer in het boekje ‘Planten in de
polder’ naar de plaatjes kijken om
de soorten te onderscheiden.
Voor boeren is dat best wel een
omslag om van gewoon beheren en
genieten van de natuur, nu ook nog
te weten wat je ziet en dat goed te
beheren. Een nieuwe taak erbij . En
het is goed dat dit ook
maatschappelijk steeds meer
gewaardeerd wordt via beloningen
voor agrarisch natuurbeheer.
Afgelopen jaar konden we
ongeveer 120.000 euro uitbetalen
aan de boeren in ons gebied. Dat
heeft een poosje geduurd voordat
we konden uitbetalen, maarje snapt
dat pas als je beseft dat achter elke
boer bijna drie ambtenaren staan
om te kijken ofhet wel goed
geregeld is. We moeten de vinger
aan de pols houden met zulke forse
bedragen.
Ook dit jaar hebben weer een aantal
nieuwe boeren zich aangemeld om
mee te doen met agrarisch
natuurbeheer. Alleen, er verandert

nog wel wat in de regelgeving
hierover. Je moet goed thuis zijn
in de materie wil je het blijven
overzien. Gelukkig hebben we
onze kundige Rob Kole die goed
ingevoerd is in Programma
Beheer. Maar om alle
veranderingen ook voor boeren
inzichteljk te maken, hebben we
Teunis Jakob Slob uitgenodigd
om in ronde boerentaal het
verhaal van Agrarisch
Natuurbeheer te vertellen. Hij is
de man in Nederland op agrarisch
natuurgebied — en ook boer — en
we zijn blij dat hij dit
ingewikkelde verhaal wil komen
vertellen.
We zijn inmiddels qua leden de
1 50 gepasseerd! Een felicitatie
waard aan de vereniging. Rond de
115 boerenleden en 35
burgerleden. Dat betekent een
breed draagvlak voor onze
activiteiten in de regio. Echter, en
hier komen we op een kwetsbaar
punt: we kunnen moeilijk
boerenbestuursleden vinden die
hun schouder willen zetten onder
de vereniging. Dat is overal het
geval, maar bij ons ook. Willen
we het agrarisch natuurproject
binnen ons gebied overeind
houden dan moeten we wel
beseffen dat dit inzet vraagt. En
als de leden zich niet willen of
kunnen inzetten, dan moeten we
externe krachten inhuren —

gewone betaalde krachten. Dat
moet betaald worden en vandaar
het bestuursvoorstel om naar
profijt contributie te betalen. Kijk
maar naar het bestuursvoorstel in
de nieuwsbrief. Ik daag jonge en
oude boeren uit om zich ook in te
zetten voor de vereniging en zo

zelf de uren weer terug te
verdienen.
In deze nieuwsbrief staat opnieuw
veel informatie over wat er
binnen de vereniging allemaal
gebeurt. Lees de brief, vertel er
over aan anderen en doe mee!

Met vriendelijke groet,
Jan Huijgen
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- van het bestuur -
UITNODIGING )AARVERGA ARK& EEMLANDSCHAP
16 APRIL 2003 IN DE EEMLANDHOEVE IN BUNSCHOTEN

Programm

1930 QvaflgSt met koffie

2O 00 Opening door Jan uijgefl, voorzitter Ark&Eemc

20 . 15
. Notu 2002
. JaarVerSlag (= nïeüwsbief april 2003)
. Financieei verS’ag Toon van t’Klooster
. verslag KasCOntrole commisS
. VastStele nieuW jid kasCOntr0 commissie
. Bestuursvoorstel contributie naar

profijtbegin5 (zie nieuw5bO. Af5 bestUur5 Ben Schoon! Theo Boe1hOuW Nieuw bestuur5
Aart van Wijnc00P ; herkie5ba bestuur5e Jan Hjgen en Toon van ‘t
K’ooster

. p’atform ValIei&Eem

21.00 Pauze

2L15 Gast5Preke Teunis JakOb 5ob : Toekomstperspectieven rond Agrarisch
Natuurbee angevuid met video over agrarisch natuurbeheer (Stan
Duifhuizen) en het idee van het land5chaP5d5 Eemland (Bart pijnenburg)

22.00 f5juiting en napraatsessie.

u BENT VAN HARTE WELKOM!

BestUUrSvootstel contribtîe volgens het
pofijtbe9Ï11t

Het bestuur van Ark&EemdaP liep bij de fnanCieg van de voor 2002 en ioOPt
ook voor de begroting van 2003 tegen zijn grenzen aan. We hebben een behooriijke klus om het hele
programma beheer te draaien en daarnaast ook nog de nodige bestuutsactjviteiten te doen. De mogelijke
inzet van bestuursleden is beperkt, omdat we allemaal druk ZIjfl met onze eigen bedrijVe Ook de insteek
om gelden van derden te krijgen via b.v. de “dragets van het landschap” en via donaties vraagt de nodige
energie — en die is er door gebrek aan bestuurders gewoon niet. In de vorige nieuwsbrief hebben wij een
rïngend beroep op de leden gedaan om het bestuur met hand en spandiensten te ondersteunen. Daar is
zeer weinig respons op gekomen. Er moet toch het odige gebeuren. Vandaar dat er nogal wat werk door
gewoon betaalde krachten verzet moet worden. Nicolee deed dat, maar die is ook beperkt inzetbaar zodat
andere betaalde krachten ingehuurd moeten worden. Om de OOdzakelijke(5tuursOnder5teuf nieuw5briev coördinat0r5cha ook in 2003 uit te kunnen voeren, is het bestuur
genoodzaakt een extra bijdrage te vragen bij die leden die ook het meeste profijt van de reniging hebben.
Ook andere agrarische werken volgens dit pofijtbegin5eL Dat betekent dat het bestuur

om 3% van de SAN 0pbrengsten van de boeren als een extra bijdrage te vragen. Diegene die
minder dan € 250 onangen zijn vrijgesteld .

Dit voorstel leve de reniginQ dan ongeveer € 3000 O (3%
van ongeveer iOO.000 eurO san inkomsten).

Namens het bestuur
Toon van ‘t Klooster (penningmee5te



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2002

Toelichting op de jaarstukken 2002.

Donatie is ontvangen van de Rabobank Amersfoort en Omstreken.

Teruggestorte gelden betreft voorgeschoten gelden uit de verenigingskas t.b.v. Programma
Beheer.

Extra bijdrage SANdeelnemer:
Het bestuur stelt voor, t.b.v. de ondersteuning van de vereniging, van de SAN opbrengst
vanaf € 250.00, 3% te vragen.

In het project Soester Eng heeft de coördinator tijd geïnvesteerd wat voor de vereniging geen vervolg heeftgekregen.
Het project Groeneveld was een gecombineerd educatie en recreatie project wat geen vervolg heeft

Ontvangsten

JAARSTUKKEN
BEGROTING

2002 2002 2003
SaldoOl-01-2002 € 3141.27
Rente 46.50 € 90.76 € 50.00Contributie 2002 2395.00 2722.6$ 2500.00
Contr.andere jaren 51.30
Donaties 250.00 3630.24 1000.00
Teruggestorte gelden Nat.en landschap 1724.36
Dragers van het landschap 226$.90 PM
GLlOproject Amersfoort 236$.37 226$.90
Diversen 72.77
Extra bijdrage per SAN deelnemer 3000.00Regionaal Platvorm 1000.00
Totaal € 10.049.57 € 10.9$1.4$ € 6550.00

Uitgaven — 2002 2002 2003
Presentiegelden € € 1361.34 € 500.00Coördinator 2001 1935.54
Coördinator 2002 1552.$2 3176.46 3000.00Projecten Soester Eng en Groeneveld 643.40
Secretariaat en kantoorhuur 3$2.99 1964.$7 1000.00Ledenvergadering en nieuwsbrief 925.25 $16.$0 900.00Werkgroep nat. en landschap 570.00 PM PMWerkgroep educatie 272.$9 6$0.67 700.00Werkgroep recreatie 226.$9 PMWerkgroep PR $50.$5 1134.45 300.00GLlOproject Amersfoort 1238.10 1134.45
Diversen 152.$5 4$5.54 150.00Saldo 31-12-02 1524.$$
Totaal € 10.049.57 € 10.9$1.4$ € 6550.00

gekregen.



Balans 2002 2001
Debet

Banksaldo 31-12-02 en 31-12-01 € 1524.88 € 3141.41
Te ontvangen vergoeding SAN 1240.75
Te ontvangen contibutie 2002 180.00 108.91
Voorraad boeken 344.87 344.87
Donatie Rabobank t.b.v. ambitiestatement 1588.23
Donatie Rabobank via Eemiandhoeve 1250.00

Totaal €3299.75 € 6424.17
Credit

Coördinator ; urenvergoeding € 135.00 € 1697.14
Coördinator; reiskostenvergoeding 238.40
Kosten educatie 153.85

*1 Bestuursleden presenUe 2001 330.00 726.05
Bestuursleden presentie 2002 180.00
Betaling J.Huijgen/J.van der Hee t.b.v. ambitiestatement 1588.23
Vermogen 2654.75 2020.50

Totaal €3299.75 € 6424.17

*1 De presentiegelden op de balans van 2001 zijn niet betaald in 2002.
Het bestuur heeft besloten dat er € 10.00 per bestuursvergadering dat men aanwezig is, wordt
vergoed in 2001 en 2002.
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Wat hebben burgers met hun landschap?

Dat was de vraag dîe Ark&EemlafldsChaP in voorgaande nieuwsbrief en persberichten liet stellenDit ter vooraankondiging van de bijeenkomst op de Eembndhoeve, waar in het speciaal aandachtgegeven werd aan de burger.
En we kunnen u na deze bijeenkomst absoluut verzekeren, de burger heeft heel wat met haarlandschap!

Hieronder volgt een verslag van de bijeenkomst op 23 oktober 2002.

Burgerlïd Stan Duifhuizen, woonachtig in Amersfoort, noemde het polderlandschap ook wel degroene achtertuin voor de stedelingen. In verhouding een nabijgelegen gebied, waar nog rust,ruimte en natuur te vinden is, waarna wij, drukke mensen van deze tijd, nog zo van kumen enwillen genieten.
Benadrukt werd hoe belangrijk het is om aan een gebied een bepaalde functie te geven. Immers,wanneer een gebied geen functie heeft staan projectontwikkelaars al snel klaar met hun plannen.Het is aan de boer en de burger, die samen hun landschap lief hebben, dat hun gebied eenwaardevolle en duurzame functie heeft, houdt en blijft houden.
Agrarisch ondernemer Piet Kuijer liet de burger zien met welke zorg en liefde een realistische boerals hij, in staat ïs zijn land te beheren, zorgdragend voor de weidevogels en ook de flora en faunalangs slootkanten. En de burger; die mag hiervan genieten! Boeren kunnen de burger veel bieden;als prijs vragen ze een stukje waardering voor hun diensten.
Tijdens de bijeenkomst was er ook ruimte voor actieve ondernemers om hun diensten aan tebieden en hier wat over te vertellen; Dhr Bos en zijn i, imker en toc . . ‘

r verteldenwat over de bijencultuur en lieten zïen hoe van
bijenwas prachtige kaarzen gemaakt kunnen worden.
Dhr. van Twillert, wist veel te vertellen over
rietculturenén liet de mensen ook dËverse materialen,
riet, en foto’s zien. En dhr. Kok, die een ieder liet
proeven van zijn eigen gemaakte zuivelproducten als
kaas en diverse melksoorten en veel kon vertellen
over de extra functies die zij als agrarische
onderneming op zich hebben genomen.
Streekkenner Gijs Hilhorst, voorzitter van de
historische kring van Hoogland en enthousiast
spreker, heeft ons veel verteld over de
(cultuur)histOrie van Arkemheen en Eemland, in het
specifiek over Hoogland en Hooglanderveen. Het
blijkt dat juïst de gezamenlijke (cultuur)histOrie van
gebiedsbewoflers, aangeeft en verklaart welke
verbondenheid en eenheid men met elkaar en hun
gebied heeft. Men deelt een gemeenschappelijke
geschiedenis en identiteit.

Afsluitend: de bijeenkomst van Ark&EemlandschaP is geworden tot een drukbezochte avond vanboer en burger, veelzijdig van invulling en met een bijdrage van vele mensen. Twee partijen,misschien heel verschillend, toch werkend aan eenzelfde doelen!

Wilt u meer weten over Ark&EemlafldschaP en het werk dat zij doen, neem dan contact op met:Contactpersoon: Nicolette van Wilgenburg
Bereikbaar op kantoor: ma. en vr. op het nummer: 033-2999200
mobiel: 06-11323581
e-mail: eemJandhQeve@50lc0LflJ

1

(t.n.v. Ark&EemlandschaP)



Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Zoals al eerder gemeld, wordt er door het Ministerie van Natuurbeheer, Landbouw en Visserij
gewerkt aan aanpassingen van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) omdat de
oorspronkelijke regeling niet voldeed aan eisen gesteld door de Europese Unie. In de loop van
2002 werd het daarom aanvankelijk onmogelijk gemaakt nieuwe aanvragen in te dienen. Aan het
eind van dat jaar bleek dat het alsnog mogelijk was om aanvragen in te dienen, maar alleen voor
de zogenaamde één-op-één aanvragen, dus uitsluitend voor individuele deelnemers. Het indienen
van collectieve aanvragen voor een groep deelnemers bleef onmogelijk. Bij de bestaande
individuele beheerspakketten is het niet mogelijk vergoedingen te geven voor nestbescherming.
Dat onderdeel van het beheer zit alleen in de collectieve pakketten. Als gevolg daarvan was het
niet mogelijk om in 2002 aanvragen in te dienen voor belangstellenden die gaag mee wilden gaan
doen aan het weidevogelbeschermingsprogramma. Wel zijn er voor zes leden aanvragen ingediend
voor subsidies voor uitgesteld maaibeheer en opbrengen van ruige mest. Deze aanvragen zijn
ingediend op basis van individuele overeenkomsten. Inmiddels heeft LNV het begin 2003 alsnog
mogelijk gemaakt om collectieve beheerspakketten af te sluiten, maar omdat het ook nu nog niet
mogelijk is om in die pakketten vergoeding aan te vragen voor nestbescherming en omdat het
inmiddels ook al erg laat in het seizoen is, hebben wij van de nieuwe mogelijkheid nog geen
gebruik gemaakt. Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst van de bestaande collectieve
regelingen, waarvoor de contracten nog doorlopen tot 2006. Gehoopt wordt dat LNV op korte
termijn meer duidelijkheid zal gaan verschaffen. Vooralsnog gaan wij er van uit dat wij op een of
andere manier de vergoedingen op basis van de huidige contracten gedurende de looptijd zullen
kunnen blijven uitbetalen.
Er zijn de afgelopen tijd diverse vragen geslld over het uitbetalen van de vergoedingen over
2002. Het uitwerken van de veidresultaten en controlegegevens kostte vrij veel tijd. De
belangrijkste reden voor het uitblijven van de betalingen was echter omdat Ark & Eemlandschap
de voorschotten van de subsidies over 2002 nog niet volledig van LNV heeft ontvangen. Op dit
moment is er wel voldoende geld beschikbaar gekomen en Ark & Eemlandschap zal dan ook zeer
binnenkort deze vergoedingen naar de belanghebbenden kunnen gaan overmaken.



Resultaten Agrarisch Natuurbeheer in 2002

In de nieuwsbrief van oktober 2002 waren al enkele gegevens vermeld van het resultaat van hetagrarisch natuurbeheer in het afgelopen jaar. Inmiddels zijn alle gegevens bekend en uitgewerkt.Er zijn weer heel wat nesten gevonden. In veel gevallen dankzij de inspanningen van vrijwilligersvan de weidevogelverenigingen. Waarvoor hulde! Deze mensen lopen belangeloos vele uren in hetveld, speurend naar nesten. Zij maken het mogelijk dat de nesten beschermd kunnen worden.Hoewel er wel enkele agrariërs zijn die zelf het land ingaan om nesten op te sporen, kunnen demeesten het niet stellen zonder de vrijwilligers en er zouden zeker niet zoveel nesten beschermdkunnen worden als er geen vrijwilligers meer het land in zouden gaan. Hulde dus ook aan allevrijwilligers die hebben bijgedragen aan het resultaat van 2002 en zich hebben ingezet voor hetbehoud en verbeteren van de kwaliteit van het agrarische landschap in Arkemheen en Eemland.Ook de controleurs wil ik hierbij natuurlijk niet vergeten.

Weidevogels
Ark & Eemlandschap stelt voor 21 soorten vogels vergoedingen beschikbaar. In 2002 werdennesten gevonden van tien soorten van de lijst. Tabel 1 laat zien hoe de verdeling per soort was. Intotaal werden 2054 nesten beschermd.

Tabel 1 - Overzicht van het aantal nesten per soort dan in 2002 in aanmerking kwam
voor een vergoeding.

Soort
Scholekster
Kievit
Slobeend
Krakeend
Kuifeend
Grutto
Tureluur
Gele Kwikstaart
Grauwe Gors
Kwartelkoning
Visdief

Aantal nesten
87
1481
6
4
5

355
99

Soort
Watersnip
Zomertaling
Wintertaling
Kemphaan
Wuip
Kluut
Graspieper
Zwarte Stem
Veldleeuwerik
Paap

Aantal nesten

7
8

2

Behalve de soorten die voor een vergoeding in aanmerking kv.emen werden ook nesten gevondenen beschermd van een aantal soorten waarvoor geen vergoeding kan worden gegeven. Tabel 2laat zien welke van deze soorten in 2002 werden gevonden.

Tabel 2 - Overzicht van niet-vergoedbare soorten.
Soort Aantal
Wilde Eend 64
Knobbelzwaan 17
Meerkoet 52
Waterhoen 4
Grauwe Gans 2
Fuut 3

Het aantal nesten per bedrijf varieerde sterk, van slechts enkele nesten tot vele tientallen nesten.Bij een aantal deelnemers werden helemaal geen nesten gevondi (of niet gemeld).Het totale oppervlak van beheersgebieden waar weidevogels werden beschermd in 2002 is 1954ha. Er waren dit seizoen 78 deelnemers die nestbescherming in het beheerspakket hadden.



Uitgesteldmaaibeheer
Het gebied waar uitgesteld maaibeheer kon worden toegepast was in 2002 flink uitgebreid ten
opzichte van het voorgaande jaar. Het totale oppervlak van contracten voor uitgesteld maaibeheer
tot na 1 juni was 69 ha en voor uitgesteld maaibeheer tot na 15 juni 109 ha. Niet alle deelnemers
hebben dit beheer uitgevoerd. Voor uitgesteld maaibeheer na 1 juni kwam 45,48 ha voor
vergoeding in aanmerking. Voor 15 juni was dat 90,11 ha.
In 2002 waren er wel meer deelnemers met een contract voor uitgesteld maaibeheer dan in 2001.
Het totale resultaat van 135,6 ha was hoger dan in 2001, toen maar 71 ha voor vergoeding in
aanmerking kwam. Er waren in 2002 diverse nieuwe contracten afgesloten voor dit type beheer en
een aantal deelnemers had een uitbreiding aangevraagd van het oorspronkelijke contract.

Ruige mest
Hoewel het aantal hectares met contracten voor het uitrijden van
ruige mest in 2002 ook was uitgebreid, bleef het resultaat nogal
achter ten opzichte van de verwachtingen op basis van de contracten.
Na controle bleek slechts op 15,5 ha ruige mestte zijn uitgereden,
terwijl er contracten zijn voor ruim 70 ha. Hoewel er voor 2002
nieuwe deelnemers waren en een aantal uitbreidingen, was het
resultaat zelfs lager dan in 2001. Toen werd ruige mest gestrooid
over 16,75 ha.

Bonte weideranden
Het resultaat voor slootkantbeheer nam toe van 150,45 km in 2001
tot 173,96 km in 2002. Er werden resultaten gerapporteerd van in
totaal 99 meetvakken.

,
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Tabel 3 - Overzicht van plantensoorten langs slootkanten,

Soort

Beekpunge
BruneI
Dotterbloem
Echte koekoeksbloem
Egelboterbloem
Gele lis
Grote watereppe
Kale jonker
Kattestaart
Kleine watereppe
Knoopkruid
Moerasspirea
Moeraswalstro
Moeraswederik
Moeraszoutg ras

3

3
20
23
9
1
1
5

7
15

1

Penningkruid
Pinksterbloem
Rolklaver (diverse
soorten)
Tweerijige zegge
Veld lathyrus
Veldzu ring
Water- en akkermunt
Wateraardbei
Waterkruiskruid
Waternavel
Waterpunge
Wilde bertram
Zeegroene muur

Totaal
aantal

Totaal Soort
aantal

4
49

30
6

49

2

Het totaal aantal planten dat werd gerapporteerd was 228. Dat is ruim 40% hoger dan in 2001.



Mededelingen voor deelnemers SAN

Bij het aangaan van uw contract met Ark & Eemlandschap hebben alle deelnemers van ons een
kopie van de voorwaarden gekregen. Omdat de contracten over een aantal jaren lopen is het
belangrijk die voorwaarden bij het begin van het seizoen nog eens goed door te lezen. Om voor
een vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk te voldoen aan alle gestelde
voorwaarden. Dat is met name van belang omdat deelnemers verplicht zijn zelf maatregelen te
nemen die het mogelijk maken dat de controleurs en eventueel de vrijwilligers hun werk goed
kunnen doen.

Deelnemers die voor hun beheersgebied (of een deel daarvan) afspraken hebben gemaakt voor
het uitrijden van ruige mest, zijn zelf verplicht aan hun controleur te melden dat de mest is
opgebracht. Als het goed is, is dat al gebeurd of bent u inmiddels reeds benaderd door de
controleur. Controle voor ruige mest moet plaats vinden uiterlijk binnen veatien dagen na het
uitrijden.

Voor deelnemers aan het onderdeel resultaatbeloning voor nestbescherming van weidevogels is
het van belang dat er gezorgd wordt voor stalkaarten en een bedrjfskaar waarop de gevonden
nesten kunnen worden geregistreerd en ingetekend. In de praktijk blijkt dat het invullen van de
stalkaarten niet altijd op de juiste wijze gebeurt. Het is belangrijk dat alle gegevens op de stalkaart
worden vermeld en dat deze kaart ook regelmatig bijgehouden wordt. Deelnemers die gebruik
maken van vrijwilligers van een weidevogelvereniging laten het invullen van de stalkaarten vaak
over aan de vrijwilligers. Als er dan in de loop van het seizoen door de controleur een bezoek
gebracht wordt komt het nogal eens voor dat de kaart nog niet actueel . U zult begrijpen dat dit
het werk van de controleur onmogelijk maakt. De kaarten dienen daarom steedsyijjg ingevuld
te zijn, zodat de controleur kan zien welke nesten moeten worden gecontroleerd. In principe
komen de controleurs in de loop van het izoen twee maal langs. Indien dat nodig is, is op
verzoek, een derde controlebezoek mogelijk. Om misverstanden te voorkomen herinneren wij u er
nog eens aan dat nesten op percelen met uitgesteld maaibeheer niet vergoed worden.

Voor een goede bescherming van nesten is het onder andere belangrijk dat bij eventueel maaien
zorgvuldig wordt gewerkt en dat de gemarkeerde nesten bij het maaien goed worden ontweken.
In de praktijk blijkt dat er op veel verschillende manieren om de nesten heen gemaaid wordt.
Geadviseerd wordt zo ruim mogelijk om de nesten heen te maaien. Figuur 1 laat zien hoe dat het
beste kan worden gedaan. Dit advies is afkomstig van de controleurs.

stokken

nest

Na het einde van de broedtijd dienen de gegevens zo snel mogeljkte worden ingeleverd bij Ark &
Ëemlandschap. In een aantal gevallen wordt dat gedaan door de vrijwilligers, maar wij wijzen u er
op dat deelnemers uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de resultaten.
Indien er geen gegevens zijn ontvangen, dan kan ook niet worden uitbetaald.
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Als beloningssoorten voor het slootkantenbeheer zijn de volgende soorten planten aangewezen:
Beekpunge, Moeraszoutgras, BruneI, Penningkruid, Dotterbloem, Pinksterbloem, Echte
koekoeksbloem, Rolklaver (diverse soorten), Egelboterbloem, Tweerijige zegge, Gele lis,
Veldlathyrus, Grote watereppe, Veldzuring, Kale jonker, Water- en akkermunt, Kattestaart,
Wateraardbei, Kleine watereppe, Waterkruiskruid, Knoopkruid, Waternavel, Moerassirea,
Waterpunge, Moeraswalstro, Wilde bertram, Moeraswederik en Zeegroene muur.
Binnenkort krijgen deelnemers die meedoen aan slootkantbeheer bericht over welke meetvakken
in 2003 worden geïnventariseerd. Deelnemers zijn verplicht om de meetvakken duidelijk zichtbaar
te markeren en gemarkeerd te houden totdat de controle heeft plaatsgevonden. Een meetvak
heeft overeenkomstig de breedte van de strook een breedte van 1 m of meer, gemeten vanaf de
waterlijn van de sloot of in geval het betreft een rietkraag die vastzit aan het graslandperceel
gemeten vanaf de rietkraag, en heeft een lengte van 100 m. De deelnemer moet de
beloningssoorten die in dit meetvak staan duidelijk markeren bijvoorbeeld met een stok met
gekleurd uiteinde. Dit voorkomt veel zoekwerk door de controleur. Het is namelijkniet de
bedoeling dat de controleur de beloningssoorten zelf nog moet opzoeken. Let op! Tot 15 juli
kunnen de controleurs contact met de deelnemers opnemen om de controles uit te voeren.

Het is gebleken dat niet alle deelnemers goed in staat zijn alle iriiicatorsoorten te herkennen. Dat
is jammer want daardoor is de kans groot dat niet alle in de meetvakken voorkomende soorten
worden gemeld en dat er dus ook minder wordt vergoed.
De vereniging kan voor belangstellenden die een contract hebben voor slootkartbeheer daarom
het boekje ‘Planten in de polder — Veldgids voor grasland, oever, sloot en plas’ beschikbaar stellen.
Deze uitgave is een uitstekend hulpmiddel bij het beter Ieren herkennen van de indicatorsoorten.
De prijs van het boek is € 12,50. Voor bestellingen kunt u contact opnemen met de vereniging. (In
de boekhandel is het al uitverkocht).

Indien u nog vragen heeft over de uitvoering van het programma beheer kunt u contact opnemen
met de controleurs.
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Mededeling Deelnemers Resultaatbeloning Weidevogels

Met de deelnemers van het onderdeel resultaatbeloning voor nestbescherming is afgesproken dat
zij na ontvangst van de vergoeding een vrijwillige afdracht zouden overmaken naar de rekening
van de vrijwilligersgroepen. Het betreffende bedrag is op het toegestuurde overzicht van de
behaalde resultaten van 2001 aangegeven. Helaas is gebleken dat in een groot aantal gevallen
deze afdracht niet is overgemaakt. Dat is jammer en vooral slecht voor de motivatie van de
vrijwilligers die zich belangeloos ingezet hebben voor het opsporen en administreren van de
gevonden nesten. Het spreekt vanzelf dat de vrijwilligersgroepen kosten maken om het werk goed
te kunnen doen.
Binnenkort zullen de vergoedingen voor de resultaten van 2002 worden utbetaald. De deelnemers
krijgen binnenkort ook bericht van de behaalde resultaten. Wij verzoeken u ook dit jaar weer om
de vrijwillige afdracht over te maken. U steunt daarmee de weidevogelgroepen en daarmee ook
het behoud van ons landschap, want daarvoor is de inzet van de vele vrijwilligers ook voor de
toekomst onmisbaar!

Rob Kole (Projectleider Agrarisch Natuurbeheer)

Het Regionaal Landschaps- en Natuurfonds ï.o.

In samenwerking met een aantal belangrijke organisaties (Landschapsbeheer Utrecht, geneente
Amersfoort, Twynstra Gudde en Wageningen Universiteit) zijn we vanuit de vereniging bezig met
het opzetten van een Regionaal Landschaps- en Natuurfonds. Het fonds zal de inspanningen van
boeren ten behoeve van natuur en landschap kunnen vergoeden.

Landbouwontwikkeling en natuur hoeven geen vijanden te zijn. Boeren zijn van oudsher de
stoffeerders van het landschap. Vele boeren hebben afgelopen jaren bewezen in staat te zijn om
natuurwaarden op hun land te verhogen. Als dat ten kosten gaat van hun hkomen is het redelijk
om hun inspanningen op het gebied van natuur en landschap te vergoeden.

Maar het fonds is niet alleen een pot geld, het is meer dan dat We
willen met het fonds ook boeren en burgers nader tot elkaar brengen,
we willen het platteland toegankelijker maken en we willen een actieve
betrokkenheid stimuleren van velen bij een landschap van hoge
kwaliteit Een goed voorbeeld hiervan is het knollen van bomen Voor ‘kLYj
mensen die de hele week met hun hoofd bezig zijn achter hun
computerscherm op kantoor, is het geweldig om je nuttig te maken ten
behoeve van de boerennatuur Het fonds wil ook dit soort
samenwerking gaan kanaliseren.

. ...

Het fonds heeft daarom twee doelen: 1) het verbeteren van de zorg voor het landschap
2) het verbeteren van de relatie tussen stad en platteland

Het verst gevorderde initiatief in Nederland is het landschapsfonds in Schipluiden waarin de
stedelijke buren (gemeenten Delft, Den Haag en Vlaardingen(?)) geld hebben gestort waaruit
boeren betaald zullen worden om het mooie landschap in stand te houden. Voor ons gebied
denken we aan behalve publiek geld ook aan mogelijkheden als; sponsoring door bedrijven,
constructies van groen beleggen en adoptie (door individuele burgers).

We willen het idee van het fonds gedurende ditjaar uitwerken om vervolgens in het eind van 2003
over te kunnen gaan tot de officiële oprichting van het fonds. Voor suggesties en/of verdere
informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Pijnenburg, 033-4800884, 06-22137239, bart.pijnenburg@wur.nl of Stan Duifhuizen, 033-
4677780, sdutg.n1



Ons Landschap en Ondernemel’5d1aP

door: Bart pijnenburg

Slecht nieuwS in de kranten Ook weer vele negatieve berichten over de landbouw. Volgens de
cijfers van het LEI hebben vele boeren over 2002 een negatief inkomen behaald. Ja dat leest U
goed; negatief inkomen!
Vooral in de sector met hokdieren hebben vele boeren spaargeld moeten aanspreken, of erger,
extra geld moeten lenen om hun gezin draaiende te houden. En nu dan weer de vogelpest. We
weten nog steeds niet waar het proces van 5Ivergroting in combinatie met afname van het
aantal boeren zal stoppen. Hoeveel boeren blijven er iteindeIijk over? Met wat voor soo
bedrijven? Niemand weet het antwoord.
En dus blijft het dilemma in vele boerenhuishoens stoppen of doorgaan. De meeste boeren
zien Op een groot stuk kapitaal maar het kapitaal rendeert al jaren niet meer goed. In vele
gevallen geeft de beslissing om te stoppen, de boel verkopen, de schulden aflossen nog een leuke
pot om te verteren. Maar ja, dat betekent wel dat je geen boer meer bent. Niet meer de geur van
het pas gemaaide gras, niet meer de geboOe van dat kalf, wellicht een baan OP een kantoor van
9 tot 5. Doorgaan betekent arschijnlijk 5alvergrOten. Maar rijf5OVernames zelfs van de
eigen ouders, is bijna 0nmogelijk geworden met de hoge grondprijzen de andere 0dzakelijke
jesteringen en de lage rendementen.
Zijn dit nou echt de enige opties 5lvergrOten of stoppen? Nee! Het wordt steeds duidelijker
en vele boeren bewijzen dat het ook anders kan. De wageningse professor van der Ploeg gebruikt
de termen verbreding en verdieping om de alternatieve wegen aan te duiden. verbreding van de
landbouw wijst op de nieuwe activiteiten die op de boerderij kunnen worden ontplooid.
elangrijk5te voorbeelden daarvan zijn het agrarisch natuurbeheer, agrtOeri5me, zorglandbouw,
educatie en rgieopwekking. Deze worden ook wel ‘groene diensten’ genoemd. Verdieping van
de edrijf5V0ering betekent dat men op de boerderij meer waarde toevoegt aan h product. Een
goed voorbeeld hiervan is wanneer een boer besluit om zijn melk tot kaas te gaan verwerken.
Maar hoe zit het in ons gebied met de verbreding en verdieping? Ik zie het eigenlijk nog niet zo
gebeuren behalve dan de bedrijven die meedoen met rarisch natuurbeheer. Wat ik wel zie zijn
boerenhuishoudens waar een of meerdere leden buitenshuis gaan werken. En dat verbaast me
eigenlijk. We zien in een prachtig gebied, met verschillende pen landschappen dicht bij elkaar,
een markt (een steeds grotere stedelijke bevolking die er wel eens uit wil), en behalve het kapitaal
van de groene ruimte heeft de landbouw potentieel nog veel meer te bieden rust, stilte,
ontspanning, belevïng van de boerennatuur en landschaP, eerlijk en lekker voedsel uit de reek,
de regelmaat van het boerenleven, contact met dieren, agrfitnes5 (op zaterdag de stal
uitmesten) en ga zo maar door. Boeren zijn toch ondernemers (dat had ik ook nog geleerd van
prof. van der Ploeg)? Waarom wordt dit kapitaal dan niet veel meer but in ons gebied? Waar is
het boerenOndernemerschap? Of zie ik het niet goed en blijven initiatieven onzichtbaar? Ik zou
graag in gesprek komen met boeren die hier mogelijkheden voor zien en die mij het tegendeel
kunnen bewijzen. Met het initiatief Regioal LandschaPsfonds (zie elders in deze nieuwsbrief) zie
ik vele mogelijkheden om het prachtige landschap en boerenondernemerschaP te gelde te maken.



Platform VatIei&Eem

Als vereniging Ark&EemtanUsaP hebben we ons ‘gespecia1i5e’ in hetagrarisch natuurbeheer.Maar er komen meer taken op de vereniging af: recreatie, milieu en energie, educatie en nog vele
andere ideeën. Dat kunnen we niet alleen. We krijgen het ook niet voor elkaar om alleen voor
onze vereniging een coördinator te laten bpen. Daarom zijn we de menwerking gaan
onderzoeken met twee andere verenigingen in de regio: de Leusder Horstee (rond Leusden) en devereniging Vallei& Boerderij (Gelderse/Utrt5e vallei gebied). We zitten met elkaar in het
reconstructie gebied, en dat geeft ook nieuwe mogelijkheden in ons gebied. In de verkenning van
die 5enwerking zijn we nu een stap verder gekomen. We kregen een positieve reactie van de
verschillende gemeentes in het gebied (in Eemland en in de Vallei), maar wel op voorwaarde dat
de beide Provincies ook meededen (Gelderland en Utrecht). We hebben toen gepraat met
Gelderland en Utrecht, en dat liep ook goed. Alleen: we moesten onze coördinator willen inzeen
voor meerdere clubs binnen ons en, de coördinator moet brmeel zijn plaats
krijgen binnen atuurlijk Platteland Oost! Dat is een nieuwe overkoepelende club van de
agrarische in het Oosten van het land (GLTO werkgebied). In een schema zijn
de verschillende clubs die nu actief zijn in het platland5gebied naast elkaar gezet.
Als gezamenlijke verenigingen hebben we ingestemd met deze plaatsing maar wel bedongen dat
de coördinator aangestuurd wordt door onze eigen gioverenigingen en dat gelden die vanuit en
voor de eigen regio losgemaakt worden ook voor ons eigen gebied ingezet worden (geoormerkt!
zo noemt men dat).
We zijn er nog niet helemaal, maar er zit weer muziek in onze bredere regionale aanpak met
behoud van onze eigen locale

Jan Huijgen

Van de werkgroep educatie.

De werkgroep educatie heeft nu twee leskisten 5mengesteld voor de groepen 6 en 7 van de
basis5chOlen In de leskist zit een videoband waarop allerlei werkzaamhed op eenlkveebedrijf te zien zijn en beelden van de polder Eemland. Verder o.a. t lesprogramma “Ga
je mee naar ‘t vee”, potjes met verschillende voersoOen, wandplaten en meer kleine dingen, die
de kinderen kunnen inzien of gebruiken om een werkstuk te kunnen maken.
Twee basisscholen in Amer5fO0 doen mee met het pilotprOject. Het is de bedoeling dat in de
maand mei de kinderen een bezoek brengen aan een ehouderij bedrijf. Het is te hopen dat de
vogelpest in de Gelderse Vallei dan is uitgewoed, vooral voor al de bedrijven c.q. de gezinnen die
hier zwaar onder lijden. Dit project rdt afgerond met een evaluatie. Punten die voor verbetering
in aanmerking komen, komen dan aan het licht. Volgend jaar zullen meer bedrijven en scholen in
Eemland, die daaOOr elang5telling hebben, aan elkaar worden gekopPeld. U wordt van e.e.a. in
de volgende nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Toon van ‘t Klooster.
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Nederland - Gruttoiaiid

Dat het dramatisch slecht gaat met de grutto is geen nieuws. In de afgelopen jaren daalde het aantal
paartjes in ons land van ruim 100.000 naar 45.000. Een mondiaal probleem, omdat de helft van de
wereldpopulatie grutto’s in ons land broedt. De grutto draagt in grote mate bij aan de beleving van het
Nederlandse weidelandschap. Zonder deze karakteristieke weidevogel wordt het stiller en kburlozer in de
polder.

We moeten NU een keerpunt creëren. De grutto kan gered worden door een gezamenlijke inspanning van
boeren, beheerders van natuurterreinen, vrijwilligers en overheid. Daarvoor zijn een reeks maatregelen
noodzakelijk, zowel op het niveau van een individueel boerenbedrijf en het natuurterrein als op
overheidsniveau. Het gaat daarbij niet om onmogelijke of uiterst ingewikkelde maatregelen. Op kleine schaal
zijn er al boeren en reservaten die successen boeken in de bescherming van de gruto.

Het is nu zaak de overheid, andere boeren, beheerders van natuurterreinen en het brede publiek er van te
overtuigen dat, met aangepast beleid de neerwaartse spiraal waarin de grutto zich bevindt, gekeerd kan
worden.

Daarvoor dient het plan, ‘Nederland - Cruttoland, van Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer
Nederland, dat is opgesteld in overleg met In Natura Nederland en LTO Nederland. Bij de uitvoering van het
project zullen deze landbouworganisaties ook een belangrijke rol hebben. Door samenwerking met hen
wordt een toegang verkregen tot het netwerk van de agrarische natuurverenigingen in Nederland.

De kern van het project is dat op veertig voorbeeldboerderijen en in voorbeeldreservaten de
politiek, andere boeren en terreinbeheerders kwnen zien met welke concrete maatregelen zij
samen de grutto kunnen redden.
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Teunis-Jacob Slob, meikveehouder te Noordeloos (ZH):

Doelstellingen en doelgroepen

Doel van het project is:

Een omslag bereiken in het overheidsbeleid om de achteruitgang van het aantal grutto’s in Nederland testoppen. Dit gebeuft door doelgroepen te laten zien welke maatregelen zij moeten nemen. De doelgroepenzijn:

1. Publiek
Ziet welke maatregelen voor de grutto worden genomen dankzij hun deelname aan de Nationale PostcodeLoterij. Bovendien wordt door draagvlak en bekendheid bij het algemene publiek de maatschappelijkenoodzaak tot het nemen maatregelen door de overheid versterkt en gestimuleerd.

2. Boeren en natuurorganisaties
Zien welk beheer in het grasland nodig is ten bate van de grutto en andere weicvogels. Natuurorganisatieszien welk beheer in hun reservaten gewenst is. Tevens ervaren beide doelgroepen hoesamenwerking op gebiedsniveau tussen hen vorm krijgt en tot welke resultaten dat leidt.

3. Overheid
Kan zien dat ‘het kan’; zal ervaren dat de Nederlandse bevolking, de boeren en terreinbeheerders aan deslag willen om de grutto te redden en iedereen wacht op stappen en maatregelen van de overheid.
4. Vrijwilligers
Kunnen zien welke bijdrage zij leveren door, naast nestbescherming en hun bijdrage aan monitoring, ookmet boeren te overleggen over aanvullende maatregelen voor de instandhouding van de grutto.

“Een positiefpian waar wij als boeren aljaren op wachten! Het spreekt mij aan omdat het nietalleen gericht is op beloning voor nesten, maar vooral ook aandacht heeft voor de populatie enrekening houdt met bedrijfseconomische aspecten. Het is een verdere ontwikkeling van hetintegratiemodel agrarisch natuurbeheer. Andere kritische soorten dan de grutto zullen hier
eveneens van profiteren.”

Gerard Konijn, meikveehouder te Starnmeer (NH):

“Hieraan zou iedere agrariër mee moeten doen, een bedrijfsvoering die rekening houdtmet de grutto is voor mij belangrijk. Informatie nr buiten levert meer betrokkenheidvan burgers op, goed voor de grutto en andere weidevogels, maar ook voor ons.”



Veertig gruttoboerderjen: startpunt van verandering

Veertig veeteeltbedrijven, geselecteerd door agrarische natuurverenigingen, vormen het startpunt van
verandering. Deze Gruttoboerderijen zorgen voor een ‘gruttogevoel’ bij de Nederlandse bevolking en een
overheidsbewustzijn gericht op redding van de grutto. Bovendien komen er meer boeren die met trots elke
lente weer de jonge grutto’s op hun land groot zien worden. Vogelbescherming Nederland en
Landschapsbeheer Nederland zien de Gruttoboerderijen als de laatste mogelijkheid om alle betrokkenen
ervan te overtuigen dat het binnen enkele jaren mogelijk is de neergaande trend waarin de gruttopcpulatie
terecht is gekomen te stoppen.

Gruttobescherming vindt plaats in gruttolandschappen

Grutto’s hebben een uitgesproken voorkeur voor open, vochtige tot natte graslandgebieden met weinig of
geen storingsbronnen, zoals wegen, bebouwing en opgaande beplanting. Er zijn nog gebieden waar grotere
concentraties grutto’s voorkomen, zogenaamde gruttokerngebieden, ook wel gruttolandschappen genoemd.

De sleutel tot betere grutlobescherming zal vooral in deze gruttolandschappen moeten worden gezocht. De
gruttolandschappen zijn te vinden in het Lage Midden en het Westelijk kleigebied van Friesland, het
Reitdiepgebied en het Zuidelijk Westerkwartier in Groningen, de Kop van Overijssel, de waterrijke polders
ten noorden van het 1] in Noord-Holland, de veenweiden in het Groene Hart, de Eempolders en Arkemheen
en plaatselijk in de uiterwaarden van de grote rivieren.

Wat is een Gruttoboerderij?

Een Gruttoboerderij is een modern veeteeltbedrijf met een bedrijfsvoering waarbij grutto’s en andere
weidevogels optimaal gedijen. Voor de realisatie van het optimale gruttobeheer ontvangt de boer een
adequate beloning.

Op een Gruttoboerderij zijn grutto’s veilig

Op de Gruttoboerderij wordt gewacht tot in juni met het maaien van een substantieel deel van het land. Dan
zijn de uitgekomen jongen groot genoeg Çvliegvlug’) om te kunnen ontsnappen aan de allesvernietigende
maaimachines. Het maaien van het gras gebeurt via een mozaïekpatroon. Hierbij wordt niet alles in één keer
gemaaid, maar vanaf eind april in fasen, zoda er in mei en juni stukken perceel met lang gras overblijven.
Zo ontstaat een gevarieerd weidelandschap waarin de uitgekomen gruttojongen veilig kunnen opgroeien.

De Gruttoboerderij overtuigt de politiek

Onder het motto ‘zien is geloven’ laten de gruttoboerderijen beleidsmakers en politici zien hoe de grutto in
ons land gered kan worden. De gruttoboerderijen zijn het voorbeeld van hoe een verantwoorde
voedselproductie samen kan gaan met een voor grutto’s en andere weidevogels gunstig agrarisch
natuurbeheer.
Op Gruttoboerderijen raken beleidsmakers overtuigd dat Nederland met de juiste inzet van middelen haar
internationale verantwoordelijkheid voor de grutto waar kan maken. De daarvoor noodzakelijke
aanpassingen in de regelgeving op het gebied van agrarch natuurbeheer sluiten aan bij ontwikkelingen in
het denken in de EU over de toekomst van de landbouw. Bovendien zullen de aanpassingen bijdragen aan
een efficiëntere inzet van de huidige middelen voor agrarisch natuurbeheer.

Via publicitaire aandacht voor de Gruttoboerderijen en door de bedrijven zelf te bezoeken ontmoet het grote
publiek de grutlo en andere bijzondere weidevogels. Een aantal geselecteerde Gruttoboerderijen wordt er
speciaal voor ingericht om gasten te ontvangen en excursies te verzorn. Zo ervaart de Nederlandse
bevolking de bijzondere waarde van de grutto en andere weidevogels voor het karakteristieke Hollandse
landschap. Daardoor zal het draagvlak voor moderne natuur- en weidevogelvriendelijke landbouw
toenemen.

Monitoring en onderzoek

Monitoring en een zenderonderzoek tonen aan of het mozaïekbeheer op Gruttoboerderijen en in
natuurgebieden leidt tot een voldoende hoge jongenproductie. Van herstel van de gruttopopulatie kan



uiteraard pas echt sprake zijn wanneer het succesvolle beheer wordt overgenomen door veel meerbedrijven.

Vervoigstappen

Tijdens de projectperiode wordt er langs twee wegen voor gezorgd dat na afloop van het project deinspanningen ten behoeve van het herstel van de gruttopopulatie gecontinueerd worden.

De overheid wordt nadrukkelijk gestimuleerd om, in het kader van Agrarisch Natuurbeheer, te komen toteffectiever beleid. De maatregelen op de Gruttoboerderjen dienen daarbij tot voorbeeld. Er zal ten behoevevan de continuïteit van de ingeslagen weg extra o’erheidsflnanciering nodig zijn in het kader van ‘AgrarischNatuurbeheer’, onder andere via de subsidieregeling ‘Programma Beheer’.
Daarnaast gaat er gewerkt worden aan de oprichting van een privaat fonds met gelden van bij de agrarischesector betrokken bedrijven, fondsen (niet de Nationale Postcode Loterij!) en burgers. Dit fonds zorgt voor definanciële middelen om meer boerderijen in de gelegenheid te stellen een gruttovriendeljk beheersplan opte stellen. Het fonds kan financieel bijdragen aan Gruttcboerderijen indien de vergoedingsregelingen voorweidevogelbeheer over drie jaar nog onvoldoende aangepast zijn. Het initiatief heeft ons inziens alleen kansvan slagen met de extra aandacht door Weder/and - Grutto/and

De toekomst van de grutto I,’t in onze handen.Project periode

Het project zal starten in februari 2003 en duren tot en met december 2005. Deze termijn is nodig om aante tonen dat er een concrete, werkbare oplossing bestaat om de grutto te redden. Indien de NationalePostcode Loterij de aanvraag honoreert, kan per direct worden gestart met de uitvoering van het project.




