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DE VOORZITTER AAN HET
WOORD

Een samenhang tussen natuur en landbouw, een samenwerking tussen natuurbeheerders en landbouw beheerders en
een verbinding tussen ecologie en economie is de basis. Het
Eemland is met zijn openheid en alle betrokkenen bij het wei-

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Agrarische Natuurvereniging

devogelbeheer en bijzonder goed gebied voor weidevogels.

Ark & Eemlandschap. Ook deze keer verzonden naar alle deel-

Zonder die samenwerking geen resultaat en onze inzet die sa-

nemers aan het weidevogelplan SNL. Er staat een attentielijst

menwerking te handhaven en te versterken. Ik hoop dat jullie

in voor het beheer 2011 en ik wil u er op attent maken deze te

laten zien dat die verantwoordelijkheid ook genomen wordt

lezen en daar naar te handelen. Het weidevogelseizoen start

en tot aansprekende resultaten leidt.

en zonder de inzet van de boeren en de vrijwilligers gaat het
niet. Ik zie dat het enthousiasme groot is om er mee aan de

Certificering.

slag te gaan. Beschermen van legsels maar ook bescherming

In de regeling SNL is afgesproken dat de agrarische natuurver-

van jonge pullen, vooral die van de grutto. Lang gras in de

enigingen gecertificeerd kunnen worden. Dit betekent dat een

laatste weken van mei en eerste weken van juni zijn daarvoor

zorgvuldig proces ingevuld wordt en de juiste procedures ge-

noodzakelijk. Het plan wat nu voorligt heeft alle ingrediënten

volgd worden. Ook dat de vereniging de resultaten vastlegt,

in zich om dat waar te maken. Zijn we er dan? Nou nee want de

verantwoording aflegt en gebruikt bij het vernieuwen van het

omvang van de weidevogelstand staat onder druk en alles zal

weidevogelplan voor het volgende jaar. Dit betekent dat alle

in het werk gesteld moeten worden om minimaal de omvang

deelnemers de nestregistratie op alle percelen uit voeren. Ook

te handhaven. Niet alles hebben we in de hand. Maar laten we

op de percelen met rust en uitgesteld maaibeheer. Dit jaar zal

vooral zien dat het niet ligt aan onze inzet. De gebiedscoördi-

onze certificering goedgekeurd gaan worden en zullen we er

nator, het coördinatieteam en het bestuur van A & E hebben

meer aandacht aan gaan besteden. De basis is dat naar de toe-

daarin alle vertrouwen.

komst de resultaten gaan gelden en dat sanctiebeleid alleen
toegepast wordt als er sprake is van kwaadwilligheid. Kortom

Voor ons is het van belang dat de verbinding van de natuur

verantwoordelijkheid nemen en zelf meer bepalen, maar dan

met weidevogels en het landbouw bedrijf blijft bestaan. Het

wel verantwoording afleggen voor de behaalde resultaten.

reservaat als kern is van groot belang. Maar de landbouw erom
heen heeft ook een zeer belangrijke rol. Koeien en weidevogels

Grondgebruiksbank.

horen bij elkaar. Daarom zal natuurbeheer en de economie van

Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren door de weten-

het melkveebedrijf met koeien in de wei essentieel zijn voor

schapswinkel van de Universiteit van Wageningen (WUR) naar

de toekomst van weidevogels. Wij maken ons daarbij zorgen.

de mogelijkheden van een grondgebruiksbank in Eemland. Nu

De provincie is bezig met een weidevogelvisie en wij vinden

zijn we bezig na te gaan of de grondgebruiksbank in Eemland

daarin te weinig terug van deze benadering.

van start kan gaan. We hebben daartoe vele gesprekken met
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grondeigenaren, overheiden en grote private organisaties als

van eigen bijdragen nodig zal zijn. Op de vergadering praten we

stichtingen, kerken ed. stand van zaken is dat wij voor 2012

daar verder over.

over een substantiële oppervlakte, mogelijk meer dan 50 ha,
kunnen beschikken om toe te delen aan bedrijven die veel in-

Tot slot.

zet plegen voor vooral weidevogelbeheer. Maar ook andere za-

Met het nieuwe regeringsbeleid is er veel in beweging. Bezui-

ken kunnen een rol spelen. Het proces van toedeling zal strin-

nigen op natuur en meer inzet op particulier natuurbeheer en

gente criteria kennen en er komt een adviesgroep die er op toe

agrarisch natuurbeheer. De herijking van de Ecologische Hoofd

ziet dat de toekenning zorgvuldig plaats vindt. Wij hopen direct

Structuur (EHS) is in Utrecht overeenstemming met vele par-

na de zomer van start te gaan en dan zullen we dat uitgebreid

tijen bereikt en in een akkoord van Utrecht vastgelegd. Dit

aan een ieder melden.

moet nu in een bestuurlijke overeenkomst tussen provincie en
ministerie van EL & L worden vastgelegd. Voor Eemland zullen

Het initiatief van de grondgebruiksbank heeft zeer veel posi-

de effecten gering zijn.

tieve reacties en ondersteuning opgeleverd. Zo heeft het ministerie van EL & I en de SVGV ons een bijdrage gegeven voor

In het regeringsbeleid wordt gewerkt aan de invulling van een

de kwartiermaker. Ook hebben we met het idee een prijs van

nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Geen on-

Vogelbescherming Nederland voor innovatieve plannen voor

dersteuning meer van de primaire voedselproductie, maar de

vogels gewonnen.

markt met vraag en aanbod bepaald de prijs van de producten.
De inkomenstoeslagen, gebaseerd op de overheidsbijdragen in

Contributie.

2000 2001, zullen worden afgebouwd, wellicht met 50%. De

De vereniging is zeer actief met vele zaken. Dat betekent dat

overblijvende rechten worden ingezet voor het leveren van

hiervoor professionaliteit ingezet moet worden. In projecten

prestaties voor maatschappelijke doelen. Biodiversiteit, kli-

proberen we de financiering daar voor te vinden. Maar in

maat, milieu maar ook cultuurhistorie staan daarvoor op de

toenemende mate wordt als voorwaarde gesteld dat er ook

agenda. Voor Eemland zal dit sterk verweven worden met het

een eigen bijdrage geleverd wordt. Meestal doen we dat in de

weidevogelbeheer en openheid met het slotenpatroon in de

vorm van inzet door het bestuur. Maar dat is niet altijd mo-

polder.

gelijk. Ook de belangenbehartiging door Veelzijdig Boerenland
naar de provincie en naar de het Interprovinciaal Overleg (IPO)

De huidige perspectieven voor de melkveehouderij zijn gun-

vraagt inzet. Deels worden deze kosten betaald uit SNL, maar

stig. Maar wel voor produceren voor de wereldmarkt. Daar lig-

daarbij zien we dat een eigen bijdrage noodzakelijk is om vol-

gen namelijk de kansen voor uitbreiding van de productie. Dit

doende kwaliteit te leveren.

betekent efficiënt produceren met een lage kostprijs. Schaalvergroting en verdere modernisering zal het gevolg zijn.

Dit betekent dat van zowel de deelnemers aan het natuurbeheer als de leden van de vereniging meer bijdrage gevraagd

Tegen deze achtergrond zijn er in Eemland vele uitdagingen

gaat worden. Afgelopen jaar is dat voor de deelnemers aan het

om al die ontwikkelingen te verbinden en die samen moeten

weidevogelplan vastgesteld op € 1 per hectare. Nu zijn we ge-

leiden naar een duurzaam beheer van dit mooie gebied. Een

noodzaakt de contributie van de vereniging te verhogen naar €

uitdaging die we samen aangaan. We hebben elkaar meer dan

25 per lid. Dit is voor het eerst in jaren dat de contributie ver-

ooit nodig. Dus doet u mee!!!

hoogd wordt. Het bestuur kiest voorlopig nog voor deze twee
sporen, deelnemers en leden, maar de vraag is hoe dit naar

De voorzitter A & E

de toekomst zal worden. Ik sluit niet uit dat verdere verhoging

Warmelt Swart

Boer zoekt School

2

2011 is een spannend jaar voor ons Educatieproject. Dit is

Scholen in de gemeente

het eerste jaar dat we zonder subsidie van overheden het

Amersfoort nemen contact

succes van schoolbezoeken aan de boerderij willen continu-

op met het CNME via CNME-

eren. Scholen betalen 130 euro voor een geweldig educatief

scholen@amersfoort.nl

uitje. Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educa-

033-4695205. Ouders kun-

tie hebben we een lessen ontwikkeld, voor groep 3/4 en voor

nen ook contact opnemen

groep 5/6. De vier gecertificeerde educatieboerderijen heb-

met de NME-contactpersoon

ben goede ervaring en de evaluaties geven aan dat docenten

op de school. Voor scholen

erg enthousiast zijn. Heeft u schoolgaande kinderen? Ken u

in de andere gemeenten

leraren in het basisonderwijs? Maak de scholen attent op ons

(Eemnes, Soest, Baarn en

aanbod; de boeren zorgen voor een onvergetelijke boerde-

Bunschoten) belt u met Bart Pijnenburg op 06-22137239 of

rijervaring.

stuur hem een mailtje naar info@arkeneemlandschap.nl
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Ark & Eemlandschap wederom Prijswinnaar!
We zijn weer in de prijzen gevallen

Daarmee worden gronden, bijvoor-

voor de opvallende resultaten die we

beeld van gemeenten, waterschap,

in Eemland weten te behalen met het

kerken en historische instellingen ( zo-

weidevogelbeheer. In 2009 waren we

als College de Malen op het Hoogland)

winnaar van de Nationale Gruttoprijs.

verpacht aan boeren die wat extra’s

In Januari van dit jaar mocht onze

doen voor weidevogels. De eigenaars

voorzitter Warmelt Swart een prijs in

blijven eigenaar en pacht innen. Maar

ontvangst nemen uit handen van Fred

de agrarische natuurvereniging zorgt

Wouters, directeur van Vogelbescher-

door het systeem van toewijzen dat

ming Nederland. Dit keer hebben we

ook natuurdoelen worden gediend.

een prijs ontvangen voor het innova-

De vereniging ontving 5000 euro om

tieve idee van de Grondgebruiksbank.

de grondgebruiksbank verder uit te

Vogelbescherming

werken.

Nederland

wil

agrarische natuurverenigingen graag

Inmiddels heeft onze kwartiermaker,

ondersteunen bij projecten om de

Adri Kromwijk, gesproken met ge-

bescherming van vogels op het boe-

meenten en andere (semi)publieke

renland te versterken en had daarom

grondeigenaren. Het initiatief wordt

de prijsvraag ‘Hoop voor Boerenland-

door hen heel positief ontvangen.

vogels’ uitgeschreven. Naar aanleiding

Half april moet er een voorstel liggen

van deze oproep om projectvoorstel-

en zoals het er nu naar uit ziet zullen

len in te dienen zijn vijftien voorstellen

dit jaar al afspraken gemaakt kunnen

ingediend. Ark & Eemlandschap heeft

worden met enkele grondeigenaren

de prijs ontvangen voor het vernieu-

over samenwerking in de grondge-

wende initiatief ‘Grondgebruiksbank’.

bruiksbank in 2012.

Eerste Editie van Smaak van de Streek markt
smaakt naar meer
Amersfoorters, lekkerbekken en ‘streekliefhebbers’ genieten
nog volop na van een geweldige eerste Smaak van de Streekmarkt van 5 maart jongstleden in Amersfoort. Hoeveel bezoekers de markt bezocht hebben weten we niet, maar dat het er
veel waren, dat is wel duidelijk. Vanuit de veldkeuken werden
400 koppen Smaak van de Streeksoep verkocht. Coby en Jan van
Boerderij De Riet waren al om 13.00 uur uitverkocht. Het brood
van ‘t Zonnelied was al binnen drie uur op, en zo kunnen we nog
wel even doorgaan. Dat smaakt naar meer en het plan is om op
2 juli 2011 de Smaak van de Streek markt te herhalen en door
te groeien naar minstens 4 keer per jaar. De website is www.
smaakvandestreek.com

VACATURES
Het bestuur van Ark & Eemlandschap heeft behoefte aan extra hoofden en handen.
Er zijn verschillende projecten waarvoor we wel wat ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in het educatieproject (bezoek aan boerderij voor basisschoolleerlingen), het beheer van klompenpaden, het benaderen van gemeenten en sponsoren,
de financiële administratie, etc etc. Voor een aantal taken zijn onkostenvergoedingen
mogelijk. Geef uw naam en telefoonnummer door (met eventueel u wensen) via
info@arkeneemlandschap.nl en wij bellen met u.
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Project Maatpolder
De Maatpolder te Eemnes is een zeer belangrijk weidevogelge-

weidevogelbeheer. Allen hebben de maaitrappen uitgevoerd,

bied met zeer hoge dichtheden en het paradepaardje van het

de ligging van de percelen met latere maaidatum was mooi ver-

Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

spreid, er was goed overleg tussen boer en vrijwilligers als er

Naast de aanwezige vogels in het weidevogelreservaat van Na-

plannen waren om te maaien. De percelen met de meeste kui-

tuurmonumenten komen ook op het nabijgelegen boerenland

kens werden later gemaaid en de percelen die gemaaid werden

zeer veel weidevogels voor. De SNL vergoedingen zijn berekend

, werden vooraf “kuikenvrij” gemaakt. Dat gebeurde door de dag

tot 100 nesten per 100 ha. In de Maatpolder komen dichtheden

ervoor veel onrust te veroorzaken in de betreffende percelen

tot 400 nesten per 100 ha voor. Tevens is hier sprake van een

met mensen en/of vlaggen.

gebied met alleen huiskavels.

Volgens de vrijwilligers waren de nesten in de kleinere nesten-

In de periode 2004-‘08 zijn op deze zes bedrijven gemiddeld 75

claves goed uitgekomen. Er lag overal voldoende lang gras in de

gruttonesten aangetroffen en beschermd. De gemiddelde dicht-

buurt voor de kuikens om een veilig onderkomen te vinden. De

heid is dan 36,94 gruttonesten per honderd hectare. In deze pe-

samenwerking tussen vrijwilligers en boeren bij het legselbe-

riode werden in totaal bij de zes bedrijven 645 gruttonesten be-

heer op bouwland was goed.

schermd. Dat is meer dan 55% van het totaal aantal beschermde
gruttonesten in die periode in het gehele Eemland.

De provincie Utrecht heeft dit project gefinancierd tot max. €

De uitkomstpiek van gruttonesten in de Maatpolder ligt relatief

62.000 incl. organisatiekosten, monitoring, verslaglegging en ac-

vroeg: op 3 mei. Dan is meer dan de helft van de gruttolegsels

countants controle. Aan de beheerders is € 58.576 uitgekeerd.

uitgekomen (bron: LEU 2008 en 2009). Ook de boeren zijn in

Uit het kwaliteitsfonds van A&E is € 2800 bijgedragen. De deel-

de Maatpolder vroeg: er wordt vaak al vanaf half april gemaaid

nemers hebben extra maatregelen uitgevoerd ter waarde van €

voor de eerste snede; de piek van de eerste snede ligt rond 10

14.300 als cofinanciering.

mei. In de praktijk wordt dan 50-60 % van de huiskavel in één
keer gemaaid; dat is ca. 25 ha per bedrijf aaneengesloten
oppervlakte. De meeste grutto’s zitten dan nog op hun nest.
Gemiddeld aantal weidevogels per 100 ha per bedrijf in 2010.
Bedrijf

Aantal weidevogels /100 ha

1

Jan Bon

190

2

Johan Eek

200

3

Gertjan de Jong

109

4

Gijs van Laar

123

5

Frans Rigter

387

6

Cor Wiggers

166

De zes deelnemers hebben voorafgaand aan het weidevogelseizoen een aantal beheercontracten afgesloten met het gebiedscoördinatieteam.
Naast een basispakket van (aangepast) legselbeheer (op grasland en/of bouwland) heeft ieder bedrijf een contract voor aanvullend beheer afgesloten.
Alle zes deelnemers hebben zich voorgenomen om met drie
maaitrappen te werken, waarvan één met een derde trap op
een gegarandeerde datum na 23 mei. Twee bedrijven hebben
het pakket voorweiden afgesloten met een rustperiode van 1
mei tot 15 juni, een bedrijf heeft een pakket uitgesteld maaibeheer met rustperiode tot 8 juni afgesloten.


aanvullend beheer af te spreken, in de vorm van vluchtstroken.




In tabel 3 staan de afgesloten contracten per bedrijf met het afgesproken voorgenomen beheer. In totaal zijn voor 183,67 ha

4

Ligging weidevogelnesten in de Maatpolder in 2010

Daarnaast was er de optie om gedurende het groeiseizoen nog

Er is voor 2011 een vervolg project voorstel bij de Provincie
Utrecht ingediend, omdat er nog geen maatwerkpakketten voor

Evaluatie Maatwerk Maatpolder 2010 22-11-2010

beheerafspraken gemaakt.

hoge dichtheden in de SNL zijn opgenomen. De deelnemers zijn

Bevindingen van de veldmedewerker en weidevogelvrijwilligers

bereid het beheer van 2010 in 2011 in grote lijnen voort te zet-

geven aan dat de boeren zeer goed hebben meegewerkt aan het

ten. Bij de provincie is dit nog in behandeling.
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Aandacht punten beheer SNL 2011
De verantwoordelijkheid van de gebiedscoördinator voor de uitvoering van het weidevogelplan is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.
Voor 2012 hoopt Eemland gecertificeerd te worden. Dit betekent dat er procedures afgesproken worden en dat het gebied aan een kwaliteit
van beheer moet gaan voldoen. In deze nieuwsbrief geven we weer wat van u wordt verwacht om het weidevogelbeheer goed te laten
verlopen.
Administratie met Dienst Regelingen

Last-minute beheer.
Als er bij het maaien veel nesten of pullen in het perceel aan-

Uitrijden ruige mest.

wezig zijn, kan er contact worden opgenomen met de polder-

Op pakketten met rustperiode mag tijdens de rustperiode

regisseur in uw gebied. Hij kan beoordelen of het zinvol is een

geen ruige mest uitgereden worden. SNL deelnemers die heb-

deel van het perceel twee weken later te maaien. Hier staat

ben opgegeven, dat zij meedoen met het pakket ruige mest,

een vergoeding tegenover. De polderregisseur zal uw bedrijf

dienen zelf via mijn dossier of bij DR-Loket een formulier aan

bezoeken in het begin en tijdens het seizoen.

te vragen, in te vullen en binnen 14 dagen na aanwenden op
te sturen naar DR in Assen. Het GCT Eemland heeft hierin geen

Registratie van nest gegevens op de perceelskaarten.

taak.

Het is van groot belang om een goede registratie van nest gegevens bij te houden. Aan de hand van de vogel dichtheden

Meitelling invullen.

wordt per jaar bepaald waar het beheer wordt verlengd. Als

Let er op dat u bij de meitelling(GDI) per perceel aankruist, dat

men zelf niet de tijd heeft om een en ander goed bij te houden,

u deelneemt aan SNL, als je dat in november 2010 hebt aange-

kan men zich bij de weidevogel werkgroepen aanmelden. Zij

geven. Er zijn in 2010 enkele deelnemers, die bij de meitelling

zijn bereid u hierin te ondersteunen. Dit geldt voor alle beheer

dit hebben vergeten. Zij ontvangen geen SNL vergoeding.

pakketten. Aanmelden via de polderregisseurs is mogelijk.
NB. Ook op de percelen met uitgestelde maaidata en rustpe-

Grond overdrachten.

riodes geldt een gevraagde registratie van nesten. Dit kan in-

Let er op dat u bij overdracht van landbouwgrond of wijzigingen

dicatief en de polderregisseurs kunnen advies geven hoe het

van tenaamstelling ( bv oprichten maatschap, overlijden) bin-

uit te voeren.

nen 3 maanden DR in Assen op de hoogte stelt. SNL contracten
gelden voor 6 jaar en dienen overgedragen te worden aan de

Stalkaarten.

nieuwe gebruiker. Ook GCT Eemland op de hoogte stellen.

Net als in voorgaande jaren wordt op elk bedrijf een stalkaart
bijgehouden. De gebiedscoördinator heeft met de polderre-

Fouten in de kaart.

gisseurs afgesproken twee maal in het seizoen op het bedrijf

Als u bij het invullen van de meitelling fouten in de perceelskaar-

samen met de boer de stalkaart na te lopen en er zorg voor te

ten ontdekt, dient u dat direct te melden bij DR in Assen. Het kan

dragen dat de kaart goed wordt bijgehouden.

ook van invloed zijn of gevolgen hebben bij de uitbetaling SNL.

Stalkaarten zijn door de polderregisseurs aan elke deelnemer
uitgereikt.

Afspraken bij het beheer met de gebiedscoördinator Rob Kole.

Registratie van perceelskaarten en stalkaarten moeten bij alle
deelnemers aan het weidevogelplan plaats vinden.

Voor Eemland is ruim 2800 ha gecontracteerd voor een bij-

Indien blijkt dat de registratie onvoldoende is geweest dan kan

drage SNL. De gebiedscoördinator kan dit niet allemaal zelf

dit gevolgen hebben voor de deelname in 2012.

regelen in het seizoen. De dagelijkse gang van zaken en actuele
vragen kunnen gesteld worden aan de polderregisseurs. Zij zijn

Website.

eerste aanspreekpunt en lossen de vragen op. Zij overleggen

Het GCT Eemland zal informatie die voor u belangrijk kan zijn

dit met de gebiedscoördinator en leggen de afspraken vast.

op de website zetten.

De volgende polderregisseurs zijn hiervoor aangewezen:

U kunt die informatie vinden op www.beheerplaneemland.nl .

Gert Bieshaar

035-5311002 polders zuid polder ter
veld, noord polder ter veld en
maatpolder Eemnes

Douwe Beukers

033-2981598 Bikkerspolder noord en

Gebiedscoördinatieteam

zuid en maatpolder Bunschoten
Toon van de Wolfshaar 033-4802461 polder Zeldert en Soest
Johan Eggenkamp

033-4802633 Oosterpolder Bunschoten,

EEMLAND

de Haar en Zevenhuizen
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SNL 2011
In de Nieuwsbrief van Najaar 2010 heeft een verslag van het
weidevogelbeheer van het jaar 2010 gestaan. De uitbetaling
over het beheer van 2010 laat nog steeds op zich wachten.
De reden is dat niet van alle percelen de oppervlakte onherroepelijk is vastgesteld.
De oppervlaktes die in onderstaande tabel staan, zijn in december 2010 uit de Toolkit van Dienst Regelingen gehaald.
Voor 2010 kunnen we vaststellen dat er 140 ha is verdwenen,
als gevolg van het opnieuw opmeten van de percelen.
In 2011 is ongeveer 350 ha meer gecontracteerd dan in 2010,
omdat de Geerenstreek is ingestapt en een lichte uitbreiding
bij bestaande deelnemers en enkele nieuwe deelnemers hebben ingeschreven. In 2010 is het SAN contract in de Geerenstreek beëindigd. Op last van de provincie Utrecht is ± 50 ha
geschrapt, zodat de totale oppervlakte uitkomt rond de 2750
ha. We gaan er vanuit dat we voor 1 april weten of deze oppervlakte wordt gecontracteerd.

is niet gewijzigd en het concept ligt nu ter goedkeuring voor
aan GS van Utrecht.
De provincie Utrecht is nu bezig met het opstellen van een
visie weidevogels. Welke gevolgen deze visie heeft voor Eemland is nu niet te zeggen. Het gebiedsteam gaat ervan uit dat
met onze gezamenlijke inzet en een goed resultaat, Eemland

pakket

opp 2010

opp 2011

Rustperiode 1-4 tot 1-6

132,581

168,536

Rustperiode 1-4 tot 8-6

49,325

51,112

Rustperiode 1-4 tot 15-6

232,31

254,311

Rustperiode 1-5 tot 15-6

13,32

13,347

Rustperiode 8-5 tot 22-6

18,913

13,73

Inundatie 15-2 tot 15-5

4,037

4,037

Legselbeheer op grasland

100,645

114,288

Legselbeheer op grasland

1010,23

1234,575

Legselbeheer op grasland

679,281

708,161

Legselbeheer op bouwland

166,371

178,799

49,709

53,568

5,075

7,642

2461,797

2802,106

Kruidenrijk
Extensief beweid grasland
Eindtotaal

een goede basis legt voor het voort zetten van het weidevogelplan naar de toekomst.

Stand van zaken weidevogelplan 2011.
In het plan wat in concept aan de provincie is toegezonden
zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Als het betrekking heeft gehad op individuele aanvragen zijn deze met hen
besproken. Ook heeft het gebiedscoördinatieteam moeten
besluiten de instap van het legselbeheer in een aantal polders te verlagen. In 2010 is dit naar boven bijgesteld. De resultaten zijn niet beter geworden en nu heeft de provincie
Utrecht aangegeven dat er een bedrag in het gevraagde budget verlaagd moest worden. Dit betekent dat voor de Zuidpolder ter veld en Noordpolder ter veld in Eemnes en De polder
de Haar te Bunschoten, de polder Zeldert Soest en Zevenhuizen het aantal legsels per 100 ha een klasse naar beneden
is bijgesteld. De vergoedingen per hectare zijn daardoor met

Overzicht van de ligging van de afgesloten pakketten in 2011

ca € 20,- verlaagd. Met al de gevraagde aanpassingen zijn we
binnen het vastgestelde budget gebleven voor 2011. De rest
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Even voorstellen
plant en dier. Verhoeven is daarnaast adviseur van het
“Caring Dairy programma” van CONO Kaasmakers en
bedenker van het Kringloop-Kompas. CONO definieert
duurzame melkveehouderij als blije koeien, blije aarde
en blije boeren. Het door CONO ontwikkelde Koe-Kompas scoort op blije koeien, het door Verhoeven ontwikkelde Kringloop-Kompas scoort zo breed mogelijk op
blije aarde. Blije boeren realiseert CONO vooral door al
vele jaren de hoogste melkprijs uit te betalen. CONO is
er van overtuigd dat deze bovengemiddelde melkprijs
uit de markt wordt gehaald omdat supermarkten in
toenemende mate vragen om duurzaamheid. Het duurzaamheidprogramma van CONO is recent uitgebreid
met 11 melkveehouders rondom Benschop die leveren
aan de Natuurhoeve (toetjes).
Even voorstellen de inleider op de algemene voorjaarsledenverga-

Tijdens zijn presentatie zal Frank een overzicht geven van initiatie-

dering van 13 april 2011 de heer Frank Verhoeven

ven op het gebied van duurzame zuivel in Nederland. Maar gezien
het feit dat een melkveehouder niet zomaar van melkfabriek kan

ir. Frank Verhoeven is eigenaar van adviesbureau Boerenverstand.

wisselen, zal het vooral ook gaan over de mogelijkheden om de

Die naam heeft hij bedacht omdat, na 6 jaar tussen wetenschap-

kostprijs verder te reduceren, agrarisch natuur- en landschapsbe-

pers, ambtenaren en boerenpraktijk gewerkt te hebben, hij vond

heer slimmer te combineren en nieuwe vormen van samenwer-

dat het boerenverstand meestal ver te zoeken was. Er wordt nog

king tussen bedrijven te realiseren.

steeds te weinig rekening gehouden met oplossingen die door
boeren zelf al bedacht en uitgetest zijn. Verhoeven is zijn carrière

Voor meer informatie: www.duurzaamboerblijven.nl, www.boe-

begonnen met een groep van 60 melkveehouders in de Noorde-

renverstand.org, www.kringloopkompas.nl en www.cono.nl

lijke Friese Wouden die versneld de MINAS eindnormen hebben
De inleiding door de heer Frank Verhoeven wordt mogelijk ge-

gehaald.

maakt door een
Op dit moment is hij programmaleider van het programma Duur-

financiële bijdra-

zaam Boer Blijven: een studiegroepenprogramma waarin ruim

ge van de zuivel-

400 melkveehouders over heel Nederland bezig zijn met het eco-

coöperatie Fries-

nomisch en ecologisch optimaliseren van hun bedrijfskringloop.

landcampina.

Dat gebeurt aan de hand van hun eigen bedrijfscijfers van bodem,

Jaarverslag 2010
Per 31 december 2010 bedraagt het ledental van de vereniging

schap Erfgoed Utrecht, LTO en SBNL is het bestuur aanwezig.

208, waarvan 154 agrarische leden en 54 burgerleden. Het be-

Het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij overleggen met oa

stuur is tien keer bijeen geweest. Uiteraard is er veel gesproken

LTO en SVGV voor projecten. Binnen de gemeente Amersfoort

over de voortgang van de SNL, het weidevogelbeheer in Eemland.

draaien we een educatie project, zie Nieuwsbrief.

In totaal deden in 2010 135 agrariërs mee aan nestbescherming

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Warmelt Swart voor-

maaibeheer met een totale oppervlakte van 2462 ha. Dit zijn de

zitter, Cees van Valkengoed vice- voorzitter, Steven Nagel penning-

hectares na de perceel registratie door Dienst Regelingen. Zie ver-

meester, leden Bart Pijnenburg en Peter Nagel.

der in de Nieuwsbrief.

Het bestuur wordt bijgestaan door Rob Kole als SNL coördinator,

Verder is er aandacht besteed aan het Nationaal Landschap

Gert-Jan Elbers als verenigings coördinator. Toon van ’t Klooster

Arkemheen-Eemland. De heer Peter Nagel is er namens A&E bij

financiële administratie SNL en Jop Mendelts als adviseur.

betrokken.
De overkoepelende organisatie van de agrarische natuurvereni-

In 2011 zijn aftredend en herkiesbaar Warmelt Swart en Peter

gingen was NPN en heet nu Veelzijdig Boerenland. Op het voorzit-

Nagel.

ters overleggen in VB verband is het bestuur vertegenwoordigd

In 2012 is aftredend en herkiesbaar Steven.

geweest.

In 2013 zijn aftredend en herkiesbaar Kees en Bart.

Binnen de cluster Utrecht waar wordt samengewerkt met Land-
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Exploitatierekening
Ontvangsten

Werkelijk 2010 Begroting 2010

Verschil 2010

Contributie leden

€

€ 3.800,00-

€

105,00

€

200,00-

€

200,00-

€

350,00-

€

15,44-

€ 1.000,00-

€

5.355,80

€ 3.000,00

€

5.245,36

€ 7.300,00

3.905,00-

Donaties
Rente

€

334,56-

Educatie project Amersfoort

€

6.355,80-

Totaal ontvangsten

€

10.595,36- €

5.350,00

Begroting 2011
€ 3.800,00
€ 200,00
€ 300,00

Uitgaven

werkelijk 2010 Begroting 2010

Verschil 2010

Coördinator

€

1.062,50

€

1.500,00

€

437,50

€

1.100,00

Ledenvergadering

€

1.269,61

€

1.200,00

€

69,61-

€

1.200,00

€

2.000,00

€

Bestuurskosten (incl. presentiegelden)

€

1.990,42

Educatie

€

5.143,54

9,58

€ 5.14.3,54-

Secretariaat en kantoorhuur

€

821,05

€

750,00

€

Diversen (bankkosten e.d.)

€

165,59

€

200,00

€

71,0534,41

kosten ambassadeurscursus

€

1.920,00

€

afgeboekt contr. SAN voorgaande jaren

€

88,53

€

88,53-

Resultaat 2010

€

300,00-

€

1.565,88

€ 5.350,00

€

1.865,88-

€

€ 10.595,36

Totaal uitgaven
BALANS A&E

Balans 2010

Balans 2009

Begroting 2011

€

1.500,00

€

2.500,00

€

800,00

€

200,00

1.920,00-

5.245,36-

Balans 2008

€

-

€

7.300,00

Balans 2007

Debet
Banksaldo

€

21.111,27

Te ontvangen Grondbank

€

782,75
2.066,90

€

22.579,36

Te ontvangen SNL

€

Te ontvangen beamer

€

355,81

Te ontvangen accountantskosten

€

2.142,00

Te ontvangen gemeente A'foort Educatie

€

1.250,00

€

6.184,10

Te ontvangen LTO Riethoeve

€

-

€

1.223,63
4.205,93

Te ontvangen contributie leden

€

275,00

Te ontvangen contributie SAN deelnemers

€

645,01

€

Te ontvangen klompenpad 2008

€

-

€

Te ontvangen educatie project Amersfoort

€

-

€

Te verrekenen met SAN

€

-

€

€

€

35.196,72

€

35,00

€

60,00

€

1.189,00

€

573,59

-

€

2.579,00

-

€

975,00

832,12

NTO project ASG/A&E rekenregels SAN

€

-

€

8.000,00

NTO project Ambassadeur cursus

€

880,00

€

4.400,00

€

€ 29.508,74

€

47.425,14

€

Totaal

13.850,98

-

€

-

18.628,98

€ 35.830,31

Credit

Balans 2010

Balans 2009

Balans 2008

Balans 2007

Nog te betalen ambassadeurs cursus

€

-

€ 3.995,30-

€

-

€

Vooruit ontvangen klompenpad(2007)

€

-

€

-

€

-

€ 18.769,68-

NTB educatieproject

€

480,00-

€

45,22-

€

-

€

Nog te betalen coördinator

€

1.062,50-

€

-

€

Nog te betalen ledenvergadering

€

602,50-

-

€

Nog te betalen bestuurskosten

€

1.845,00-

NTB pr. ASG/A&E rekenregels SAN (2009)

€

Eigen vermogen

€ 25.518,74-

€ 27.384,62-

€ 17.817,53-

€ 13.560,63-

Totaal

€ 29.508,74-

€ 47.425,14-

€ 18.628,98-

€ 35.830,31-

-

€

-

€
€

3.500,00-

811,45-

€ 16.000,00-

Toelichting op het resultaat A&E 2010
Voor het educatie project zijn de ontvangsten en de kosten zichtbaar gemaakt, niet alleen het resultaat.
De kosten ambassadeurscursus en het negatieve resultaat hebben te maken met een foutieve inschatting van
de te betalen post op de balans van € 4.400. Zie opmerking bij de toelichting balans 2010.
Toelichting op de Balans A&E 2010.
De accountantkosten komen, omdat er geen extra contributie meer is geheven ten laste van de SAN reserve.
Per 1-1-2011moest dit bedrag nog overgeboekt worden.
Voor de te ontvangen Grondbank, SNL en beamer heeft ook te maken met een interne overboeking die per
1-1-2011 nog moest plaatsvinden. In 2009 is van de SVGV één bedrag ontvangen die betrekking had op 2
projecten. € 3.520 van het project ambassadeurscursus zat verwerkt in de afrekening ASG. Op de balans van
2009 is ten onrechte een bedrag van € 4.400 opgenomen. Dit had € 880 moeten zijn.
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Toelichting verenigingsdeel SAN-OS t/m. 2010

Toelichting verenigingsdeel SAN-OS t/m. 2010

Het verenigingsdeel SAN-OS is dat gedeelte van de SAN-OS bankrekeningen, dat niet voor verrekening
met de Dienst Regelingen (DR) in aanmerking komt.
verenigingsdeel SAN-OS

t/m 2008

2009

2010

totaal

Inkomsten
Rente ontvangsten rek. 3822.86.944

€

3.115,53- €

-

€

3.115,53-

Rente ontvangsten rek.1469.401.266

€

21.519,86- €

3.928,77- €

€

1.902,03- €

-

27.350,66-

Totaal

€

24.635,39- €

3.928,77- €

1.902,03- €

30.466,19-

2.520,00

Uitgaven
Inleggeld coöperatie Stadteland

€

2.520,00

€

-

€

-

€

Niet SAN-OS declarabele Kosten o.a. bankkosten t/m. 2008

€

557,58

€

277,34

€

-

€

834,92

Accountantskosten

€

1.487,50

€

-

€

-

€

1.487,50

Terugontvangen (uit 2005)

€

101,00- €

-

€

-

€

101,00-

Vermindering verantwoording SAN-OS 2004(in 2006)

€

794,09

€

-

€

-

€

794,09

Vermindering verantwoording SAN-OS 2005 (in 2006)

€

682,00

€

-

€

-

€

682,00

Vermindering verantwoording SAN-OS 2007 (in 2008)

€

175,00

€

-

€

-

€

175,00

BDO juridisch advies

€

3.100,55

€

-

€

-

€

3.100,55

Accountantskosten SAN-OS 2009

€

-

€

Eigen vermogen/deelnemers SAN-OS

€

15.419,67

€

3.651,43

€

Totaal

€

24.635,39

€

3.928,77

€

-

€

2.142,00

€

2.142,00

239,97- €

18.831,13

1.902,03

€

30.466,19

Toelichting:
De renteontvangsten t/m. 2010 bedragen € 30.466,53.
Na verrekening van de kosten en opbrengsten t/m. 2010 blijft er een bedrag van € 18.831,13 over.
Dit bedrag wordt gebruikt als buffer voor de SNL, om te late betalingen op te vangen.
Niet declarabele kosten komen voor 2010 ten laste van de de deelnemers SNL.
Resultaatbeloning
KWALITEITSVERBETERING

Reservering

Uitgaven

Project MOM

Saldo

Projecten A&E uit SAN inhoudingen:
Reserve resultaatbeloning 2004 (in 2005)

€

Reserve resultaatbeloning 2005 (in 2006)

€

23.379,0720.663,37-

Reserve resultaatbeloning 2006 (in 2007)

€

17.411,50-

Reserve resultaatbeloning 2007 (in 2008)

€

16.793,87-

Reserve resultaatbeloning 2008 (in 2009)

€

1.380,81-

Reserve resultaatbeloning 2009(in 2010)

€

6.972,23-

Vliegende vluchtheuvels 2005 en 2006

€

2.436,31

Maaibeheer/vliegende vluchtheuvels 2007

€

1.412,64

Maaibeheer/vliegende vluchtheuvels 2008

€

1.555,00

Mozaïek op maat 2006

€

4.046,56

Mozaïek op maat 2007

€

4.223,26

Mozaïek op maat 2008

€

9.232,34

Mozaïek op maat 2009

€

3.227,42

ASG project tbv onderzoek rekenregels SNL

€

5.295,00

A&E deel project Maatpolder 2010

€

2.800,19

Beamer tbv communicatie.

€

235,81

Grondgebruiksbank

€

782,75

86.600,85- €

35.247,28

Saldo resultaatbeloning, Nestbescherming en Bonte Weiderand

€

3.499,28-

€

3.499,28- €

54.852,85-

Toelichting:
Tijdens de jaarvergadering van 14 april 2005, is besloten om een deel van de resultaatbeloning te reserveren voor
kwaliteitsverbetering. Voor dit doel is € 35.247,28 uitgegeven. Het bestuur komt met een voorstel om een deel van het saldo als
buffer te gebruiken voor SNL betalingen. De overige reserve die in 2010 nog beschikbaar is, wordt onder de SAN deelnemers die
het fonds gevoed hebben, naar rato verrekend.
OVERIG
Project subsidie probleemgevallen 2006

Reservering
€

17.651,07- €

Uitgaven
8.889,37

Saldo
€

8.761,70-

Toelichting:
Dit betreft toegekende subsidie bij de overgang naar een nieuw SAN contract aan enkele deelnemers die niet meer in aanmerking
kwamen voor voortzetting van het oude contract.
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OPROEP
Voor allerlei publicaties willen wij graag een fotobestand opbouwen. Wij zijn op zoek naar
digitale foto’s (redelijke kwaliteit) van het werkgebied van de agrarische natuurvereniging.
Het mogen ook gewoon sfeerplaatjes uit de polder zijn. Vermeld graag even wanneer en
waar de foto is gemaakt. Vergeet uiteraard niet de naam van de fotograaf. Het zou toch
leuk zijn dat uw eigen foto prijkt in een publicatie van de vereniging. U kunt de foto’s mailen
naar info@arkeneemland.nl
Alvast bedankt voor uw moeite.
Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator

• fotografie • P.R. advies
• verkoopondersteuning

• grafisch ontwerp
• huisstijlmanagement

Wittenburg 143 - 3862 ED Nijkerk - 033 246 10 96 - info@graphicsound.nl
www.graphicsound.nl - www.plattelandspromotie.nl - www.tinwinkel.nl - www.fotonijkerk.nl

Colofon
Nieuwsbrief van de agrarische natuurvereniging Ark en Eemlandschap
U kunt kopij sturen naar:
ANV Ark & Eemlandschap,
Redactie Nieuwsbrief
Postbus 512
3750 GM Bunschoten-Spakenburg
e-mail: info@arkeneemlandschap.nl
Vormgeving:

Aan dit nummer werkten mee:

Projectleider SNL

Warmelt Swart

Rob Kole

Rob Kole

033-2999408

Bart Pijnenburg

06 13716667

Gert-Jan Elbers
Projectcoördinator
Bestuur

Gert-Jan Elbers

Warmelt Swart (voorzitter)

033- 2462279

Kees van Valkengoed (vice voorzitter)

06 53232415

Steven Nagel (penningmeester)

e-mail: gj.elbers@upcmail.nl

Job Mendels (adviseur)
Peter Nagel (lid)
Bart Pijnenburg (lid)

Graphic Sound, Nijkerk
www.graphicsound.nl
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