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EEN EER....
Voor de eerste mooi mag ik
als voorzitter in deze nieuws
brie{voordealgemeneverga
dering van 23 april het
geschreven woord tot de
leden richten. Ik ervaar dit als
een eer en des te meer, omdat
ik dat mag doen in de
voetsporen van Jan Huygen.
Jan heeft veel voor de
vereniging betekend en veel
tot stand gebracht. Mijn rol zal zijn dit voortte zetten. Maar ik
ben geen Jan Huygen en zal deze rol op mijn eigen wilze in
gaan vullen. Voor mil is samenhang in het geheel ten dienste
van de kernkwaliteiten van ons gebied hetstreven. Een mooie
zin die bestuurders graag gebruiken en alles in zich heeft om
opeeigenwijzeintevullen. Hetzegtdusfeitelijkniets.
Toch wil ik een poging wagen wat miï voor ogen staat.
De huidige maatschappij is erg dynamisch. Er verandert veel
en in een snel tempo. Ook in het landelilke gebied en zeker in
de landbouw. Tegen de achtergrond van deze veranderingen
is het nodig piket palen te slaan die aangeven wat de essentie
is in dit proces..
Wat ik al schrilf is samenhang van belang. Vele actoren zijn
bezig in het landelijke gebied. Boeren, burgers vele
organisaties op deelterreinen als natuur, milieu recreatie,
zorg dragen hun ideeën aan. Ieder op zijn eigen terrein. Maar
wat voor mij het belangrijkste is dat al die ideeën moeten
leiden tot een mooier en duurzamer Eemland. Duurzaam in
de eerste plaats economisch. Het beheer van dit gebied
vraagt om samenhang tussen de functies landbouw, natuur,
recreatie wonen en werken buiten de landbouw. De
kernkwaliteiten van het gebied, openheid en weidevogels
naastvele planten vooral in waterrijke omgeving van sloot en
plas zijn de kenmerken van dit gebied. De landbouw en
specifiek de melkveehouderij moet in dit gebied
hoogwaardig voedsel produceren tegen zo laag mogelijke
kosten. Want met het huidige landbouwbeleid is de kostprijs
van het product cruciaal.
Maar naast de economie is ook de ecologie van belang
natuur en milieu vragen om maatregelen, die recht doen aan
de hoge kwaliteit van het gebied. De bemesting zal
afgestemd moeten zijn op goede kwaliteit van het water in
bodem en sloot. De weidevogels krijgen een situatie, die op
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lange termijn tot een evenwicht leiden in de omvang van de
populatie. Een omvang die we samen zullen moeten bepalen
en maatregelen treffen om die te bereiken. Kwaliteit van
natuurbeheer om effectief de geld middelen in te zetten.
Maarwel marktconform en meteen evenwichttussen kosten
baten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen van
ondernemende boeren.
En het laatste aspect van duurzaamheid is de cultuurhistorie.
Het zal moeten passen binnen de kenmerken van het gebied
en geen afbreuk mogen doen aan waardevolle elementen.
De openheid, het grasland de boeren de natuur zijn de
kwaliteiten die daarbij centraal staan.
Ik kan mij voorstellen dat hetvoorgaande door jullie als mooi
gezegd, maar ik weet niet wat ik daar mee moet. Ik denk dat
de kracht van A&E ook niet moet liggen in de praatjes van de
voorzifter maar meer door de leden met hem en het bestuur
ditwaarmaken. In mijn optiekstaathetbeheervan het gebied
centraal. Landbouw en natuur maken een convenant om
samen doelen te realiseren met een aanpak die recht doet
aan ieders inzet met marktconforme vergoedingen.
De ontwikkelingen die zich nu aan het vormen zijn bieden
daar alle kansen voor. De provincie is daarbij de eerst
verantwoordelijke om dit op te zetten en te faciliteren.
Vandaar dat ik blij ben met de aanwezigheid van de
gedeputeerde Bart Krol die als bestuurder hiervoor
verantwoordelijk is. Maar zonder een actieve inzet van de
boeren en de natuurbeschermers in het gebied zal het niet
gaan. De tijd dat alles op een presenteer blaadje wordt
aangereikt is voorbij. Aan de leden van A & E de uitdaging de
handschoen op te pakken en actief er mee aan de slag te
gaan. Er gebeuren nu al veel dingen die met meer samenhang en samenwerking nog meer kunnen bijdragen aan de
gewenste kwaliteiten van het gebied. Dus we zijn op weg.
Een ander optie is lijdzaam toezien wat iedereen bedenkt en
dat aan de leden presenteert. Maar past het dan in ons
denken. Past het in de bedrijfsvoering. En levert dat samen de
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Netelenburchpad geopend
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beoogde waIiteit op. In mijn optiek niet. Maar ik kon het niet
alleen en ook het bestuur van A & E zal dit niet alleen uit
kunnen voeren. Wel met luisterend naar de leden dat nader
uitwerken samen met andere organisaties, die werkzaam zijn
in Eemland.
Voor mij is het belangrijkst het straks te zien aan een
welvarend Eemland, dat model staat voor een leefbaar

platteland. Een samenwerking tussen burgers en boeren,
tussen landbouw en natuur, tussen produceren en recreëren
met respect voor iedereen.
Ik zie jullie graag op 23 april om verder te bouwen aan een
leefbaar Eemland.
WarmeltSwart

NETELENBURCHPAD GEOPEND

Eind februari is met een spefterende 21-ste eeuwse
klompendans het vierde klompenpad in Eemland geopend.
Dankzij de medewerking van verschillende boeren en
Natuurmonumenten is er nu ook een boerenlandpad in de
gemeente Baarn. Het pad van 5,5 km loopt over de kade
langs de Eem, over kavelpaden en enkele weilanden. Tijdens
de opening sprak de voorzifterWarmelt Swart over het lef van
de boeren die hun land willen openstellen. De
klompenpaden vervullen een belangrijke rol in het herstel van
de relatie metde burgers.
We hebben in Eemland al zon 40 kilometer Klompenpaden
gerealiseerd waarvan ongeveer een kwart door boerenland
gaat. Eerder werden het Derde Erfpad in Soest, het Nesser

NIEUW EDUCATIEPROJECT
Dit jaar zullen er weer schoolklassen uit het Amersfoortse
basisonderwijs naar de boerderij gaan. De vereniging start
een 3-jarig project met als uiteindelijk doel dat uiteindelijk
alle scholen uit Amersfoort elk jaar weer mee gaan doen.
Tijdens het 3-jarig project zal het aantal groepen groeien; in
2008 starten we met 1 6 groepen en dit zal in 201 0 oplopen
naar 60 groepen.
centrum voor Een nieuw programma wordt sa
mengesteld en
boeren die klassen
willen ontvangen
Landgoed Schothorst
worden getraind.
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pad in Eemnes, het Veen en Veldendijkpad in Bunschoten
geopend. Op dit moment zijn daar al 1 9 agrariërs bij
betrokken. Zij tekenen een overeenkomst voor 3 jaar. Tot
zover zijn de ervaringen goed. In Soest, waar de contracten
ditjaaraflopen, willen de boeren hun contractwel verlengen.
Klompenpaden zijn unieke routes. De wandelaar komt op
plekjês die voorheen niet toegankelijk waren en dat wordt
enorm gewaardeerd. Delen van de routes gaan door de
weilanden en honden zijn daarom absoluut verboden op de
paden door boerenland. Wandelaarzijn erte gast! De folders
van de routes zijn verkrijgbaar bij de lokale VVV’s. Tijdens het
broedseizoen zijn delen van de routes gesloten, maar dan
kan men een alternatieve route lopen.
Alleen boeren in de buurtvan Amersfoort kunnen meedoen.
Dit project komt voort uit een overeenkomst die de vereniging
sloot met de burgermeester van Amersfoort op de werkcon
ferentie Stad zoekt Boer. De vereniging heeft dit project
opgepakt in samenwerking met het Natuur en Milieu
Educatiecentrum Schothorst (Amersfoort) en stichting
Educatief Plafteland.

Stichting Educatief Platteland!
Ark & Eemlandschap

EERSTE Kt[VIETSEI

als genomen. In juni hopen we een demo te geven van het
systeem waarbij de maaimachine via de GPS de nesten gaat
ontwijken. Het ligt in de planning om volgend jaar
verschillende praktijkproeven uitte gaan voeren.

POST
Om een snelle afhandeling te kunnen realiseren heeft de
vereniging een postbus geopend. Graag alle past naar het
onderstaand adres.
Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap
Postbus 512
3750GM Bunschoten Spakenburg
HetbestuurfeIiciteerUevindersvan heteerste kievietsei. (zie
ook het stukje uit de krant) Dat het ei in Eemland is gevonden
toont aan dat de vriwiIIigers zich binnen onze vereniging het
voorjaar cl echt beleven. Het Eemland wordt door deze
vondst weer eens een keer landelijk op de kaart gezet. Het
geeft ook aan dat de weidevogels graag naar het Eemland
komen. Een kernkwaliteit van het gebied die we samen
moeten hoog houden.

NOMINATIE
Het prolect Water in de Sloot heeft van de reconstructie
commissie die ook het Nationaal Landschap Arkemheen en
Eemland onder haar hoede heeft een nominatie ontvangen.
In het proÏect herstellen we boerensloten die de haarvaten
van de polders vormen.
Het project is een samenwerkingsverband van onze
vereniging met de agrarische klankbord groep Eemnes, het
waterschap Vallei en Eem en de provincies Utrecht en
Gelderland. Projectleideris Landschap Erfgoed Utrecht.
op 27 maart zal één van de zes genomineerde projecten
binnen het werkgebied van de reconstructie de Buiten
Gebeurt het Bokaal ontvangen.

OVERDACHT VAN
BEHEERSCONTRACTEN
De PSAN-contracten die in 2004 zijn afgesloten
lopen zijn hebben een looptijd van zes jaar en het
beheer moet dus tot eind 2009 worden voortgezet.
Contracten die in 2005 of later zijn afgesloten
hebben dezelfde einddatum: 31 december 2009.
Het is mogelijk om in de loop van de looptijd het
beheer en PSAN-contracten over te dragen aan een
andere beheerder. Het is dan wel verplicht om de
overdracht direct te melden. Een overdracht moet
binnen drie maanden zijn gemeld. Indien ër een
overdracht nodig is meldt dat dan zo snel mogelijk
bij de vereniging, zodat wij u de juiste formulieren
kunnen sturen. Indien een overdracht niet of niet
binnen de termijn wordt gemeld kan Dienst
Regelingen een boete opleggen.

MELDEN VAN UITRIJDEN
RUIGE MEST
Onlangs zijn er aan deelnemers die een contract hebben
voor het uitrijden van ruige mest per abuis nieuwe
meldingsformulieren gestuurd door Dienst Regelingen.
Omdat dit een vergissing was hebben de betrokken
deelnemers als het goed is daarna ook een brief gehad met
uitleg over de meldingsprocedure. De bestaande meldings
procedure is nietveranderd.
Voor alle zekerheid wijzen wij erop dat een melding dat ruige
mest is uitgereden binnen twee dagen moet worden gemeld
bij de controleur]ohan Eggenkamp, tel. 033-4802633.
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De werkgroep Natuur en Landschap die aan de gang
geweest zijn, voor de conferentie Stad zoek Boer, hebben het
idee om GPS in te zeften voor het markeren van nesten
neergelegd bij het praktijkonderzoek voor de veehouderij.
Dit is voortvarend opgepakt en de eerste experimenten zijn
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VERZOEK
Graag willen we een actueel e-mailbestand aanleggen om u, als het nodig is,
ook informatie per e-mail te kunnen sturen.
Daarom vragen we u een e-mail te sturen aan gi.elbers@upcmail.nl.
A Wilt u in dit beticht ook even uw juiste postadres vermelden.
A Graag ook vermelden of u wel of niet agrarisch lid bent.
A Zo ja, dan ook graag of u een SAN contract heeft.
Mogen we op uw medewerking tekenen!

Landschapsfonds Eem en Vallei

www.Ieev. ni

LAND5CHAPSFONDS

Zoekt u nog financiering voor een goed
idee dat ten goede komt aan een mooi,
toegankelijk en duurzaam platteland?

op de websïte www.leev.nl voor de
voorwaarden of bel met 033-4800883

kijk

Colofon
Nieuwsbriefvan de agrarische
natuurvereniging
Ark en Eemlandschap

u kunt kopij sturen

naar:

Postbus 512
3750 GM Bunschoten-Spakenburg
e-mail: info@orkeneemlondschop.nl
Vormgeving:
Grophic Sound, Nilkerk
www. ploftelondspromotie.nI
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Aan dit nummer werkten mee:
Warmelt Swar
Rob Kole
Bart Pinenburg
Ger-]on Elbers
Bestuur
Wormelt Swor (voorzitter)
Toon von ‘t Klooster (penningmeester)
Bert von den Hengel (lid)
Bart Pijnenburg (lid)
Kees van Valkengoed (lid)
Dolf Logemonn (lid)

Projectleider SAN
Rob Kole
033-2999408
06 13716667
Projectcoördinator
Gert-Jon Elbers
033- 2462279
06 53232415
e-mail: gi.elbers@upcmail.nl
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