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ten voor weidevogels. Maar wel met een bedrijfssituatie voor
de boeren om voldoende inkomen te verwerven en perspec-

Voor jullie ligt de nieuwsbrief voorjaar 2012. Een nieuwsbrief

tief naar de toekomst te houden.

die de informatie bevat voor onze jaarvergadering 2012. De

Het weidevogelbeheer gaat niet vanzelf. Dit betekent ook dat

gangbare documenten met jaarverslag en financiële stuk-

we dit jaar beginnen met een cursus voor weidevogelvrijwil-

ken. De bestuursverkiezing met herkiesbaar en een nieuw

ligers en boeren om samen aan de slag te gaan met goede

bestuurslid in de persoon van Rene Stalenhoef. Rene heeft al

markering en bescherming van nesten. Daarbij in het grasland-

even meegedraaid en ik ben blij dat hij zich gaat inzetten voor

beheer aandacht voor voedsel en bescherming voor kuikens.

ons bestuur. De vereniging is gelukkig gezond en ons jaarver-

Bij die vastlegging van gegevens zal duidelijkheid moeten ko-

slag sluit af met een positief saldo. A & E heeft dit jaar verschil-

men welke effecten uit het uitgevoerde beheer gehaald kun-

lende projecten uitgevoerd. We hebben de projectfinanciering

nen worden. Geen resultaten betekent stoppen met het geven

los gekoppeld van de gangbare financiën van de vereniging.

van vergoedingen. De komende jaren zal dit versterkt tot stand

Daarmee voorkomen we dat projectfinanciën de verenigings-

gaan komen. De financiële crisis heeft ons duidelijke gemaakt

financiën gaan beïnvloeden en dat leden gaan betalen voor

dat geld schaars is en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

projecten. Dat kan wel maar, dan moet dat eerst met de leden

Voor 2012 is er voor ruim € 25.000 aan vergoedingen 2011 ge-

zijn overlegd. De SAN organisatieregeling, die liep tot 2010 is

schrapt in het weidevogelplan. Daarnaast zijn de vergoedingen

afgehandeld met de deelnemers. Er is in de laatste jaarverga-

in 2012 niet verhoogd. Voor de komende jaren moeten we re-

dering afgesproken dat er een deel overblijft van de reserve

kening houden met nog meer bezuinigingen. Maar het kan en

die we hadden opgebouwd in de tijd van de SAN. Die gaan we

zal niet zo zijn dat percelen en bedrijven met een zeer goed re-

gebruiken voor projecten. Dit besluit heeft er toe geleid dat

sultaat met het beheer voor weidevogels geen beloning gaan

we nu een zeer beperkte armslag hebben om projecten uit te

krijgen.

voeren. Op de jaarvergadering zal ik er wat meer over zeggen.

Aan ons samen de opdracht om duidelijk te maken dat het be-

Een reden te meer om er naar toe te komen.

heer resultaten afwerpt.
In deze nieuwsbrief gaan we kort in op de benadering die we

Op onze vergadering staan we stil bij de ontwikkelingen die

uitgewerkt hebben voor de grondgebruiksbank en we beste-

zich gaan voordoen bij het weidevogelbeheer. De provincie

den aandacht aan de vergroening van het gemeenschappelijk

Utrecht heeft een visie ontwikkeld over weidevogels. Kern-

landbouwbeleid.

gebieden voor weidevogels zijn daarin de rode draad waarbij
deze gebieden aan verschillende eisen moeten gaan voldoen.

Kortom veel leesvoer met veel onderwerpen. Samen sterk

Er moeten resultaten uit naar voren komen die rechtvaardigen

voor een gezonde landbouw met veel weidevogels.

dat er door de overheid geïnvesteerd wordt in het beheer voor
weidevogels. Het bestuur kan zich vinden in deze benadering

Warmelt Swart

maar ….nu nog de uitwerking voor Eemland. Naast zeer veel
weidevogels is het gebied een intensief melkveehouderijgeder geplaatst. Op de huiskavels komen nu veel legsels van weidevogels voor. Naast bescherming van de legsels is een grote
inspanning vereist om ook de kuikens groot te laten worden.
Een beheer met aan de ene kant voedsel voor de jonge kuikens
en aan de andere kant voldoende bescherming tegen predatoren. Eemland heeft “relatief” gezien weinig problemen met
predatie. Natuurlijk komt het voor en het vraagt de aandacht.
Maar onze open polder met een duidelijke natuurlijke grens
geeft onze een uitstekende uitgangssituatie voor weidevogels.
Ik zie het als een opdracht voor alle leden van de vereniging die
zeer goede uitgangssituatie om te zetten in positieve resultaNieuwsbrief, jaargang 15 no.1
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Collectief weidevogelbeheer 2012
Dit jaar is het derde beheerseizoen in het kader van de Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De regeling loopt in principe
nog tot en met 2015. Het collectief beheerplan is bedoeld om de weidevogelpopulatie in stand te houden. In de komende jaren moet
die doelstelling worden gerealiseerd. Het is van groot belang dat alle deelnemers daaraan hun steentje bijdragen. Dat wil zeggen serieus
werk maken van nest bescherming en het afgesproken beheer zo goed mogelijk uitvoeren.
De opdrachtgever voor het beheerplan, de provincie Utrecht, let steeds kritischer op de kwaliteit van het beheerplan. We zullen de komende jaren steeds opnieuw moeten streven naar kwaliteitsverbetering. Delen waar geen of te weinig weidevogels voorkomen zullen
moeten afvallen. Zelfs voor 2012 hebben wij – d.w.z. het Gebiedscoördinatieteam Eemland – al opdracht gekregen een aantal delen uit
het plan te halen. De totale oppervlakte met SNL-beheer in 2012 is dan ook minder dan in 2011. In gebieden met betrekkelijk weinig
vogels en relatief veel verstoring zijn verscheidene eenheden uit het plan gehaald. Dat zijn onder andere zones langs de rijksweg A1, de
Wakkerendijk, de Meentweg en langs de Bisschopsweg. Een overzicht van het beheer in 2012 is te zien in Figuur 1. De beheereenheden
die in het kader van de kwaliteitsimpuls voor 2012 moesten worden verwijderd uit het plan liggen in de rood gearceerde gebieden.

Figuur 1 - Overzicht van het SNL-beheer in 2012
Een overzicht van de oppervlakken per pakkettype is te zien in Tabel 1.
Pakket
Opp. 2010
Opp. 2011
Rust 1/4 – 1/6
141,1
165,3
Rust 1/4 – 8/6
54,1
51
Rust 1/4 – 15/6
251,3
235,2
Rust 1/5 – 15/6
13,9
13,3
Rust 8/5 – 22/6
19,6
13,7
Inundatie 15/2 – 15/5
4
4
Legselbeheer op gras 35 bp
96,2
Legselbeheer op gras 50 bp
103,6
1176
Legselbeheer op gras 75 bp
1072,9
55,4
Legselbeheer op gras 100 bp
710
701,7
Legselbeheer op bouwland
172,4
176,7
Kruidenrijk grasland
52,2
50,3
Extensief beweid gras
6
7,6
Totaal
2601,1
2746,4
Tabel 1 - Beheerpakketten SNL van 2010-’12.
2

Nieuwsbrief, jaargang 15 no.1

Opp. 2012
172,035
50,756
216,611
13,119
13,448
4,012
69,075
1066,574
52,995
662,517
155,767
49,941
7,605
2534,455
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Het aanvraagsysteem voor dit collectieve plan is op 15 februari 2012 gesloten. Momenteel wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan GS. Naar verwachting zal rond 15 maart bekend gemaakt worden of het plan al dan niet ongewijzigd door GS is goedgekeurd.

Maatwerk Maatpolder 2011
Evenals in 2010 is ook afgelopen jaar in de Maatpolder te Eemnes agrarisch natuurbeheer uitgevoerd via een speciaal project. Dat
is nodig omdat de dichtheden van weidevogels in deze polder uitzonderlijk hoog zijn. Het gebied ligt naast het succesvolle reservaat
Eemland van Natuurmonumenten. Figuur 2 laat de locaties zien van de beschermde nesten in dit gebied. De volgende soorten zijn
getoond: Bontbekplevier, Gele Kwikstaart, Grutto, Kievit, Kluut, Scholekster, Slobeend en Tureluur. Deze lijst is niet volledig. Er zijn
nog enkele ander soorten aangetroffen. In het reservaat worden geen nesten gezocht en beschermd zoals op het agrarisch gebied
met legselbeheer, maar er zijn, evenals in voorgaande jaren,
daar wel tellingen uitgevoerd. Op basis van die tellingen kan
een schatting gemaakt worden van het aantal territoria. Zie
Figuur 3 voor de spreiding van de territoria in het reservaat.
In 2011 zijn in de Maatpolder 293 nesten beschermd in het
agrarisch gebied. Daaronder 48 nesten van de Grutto en 37
nesten van de Tureluur. In het reservaat werden 691 territoria vastgesteld. Met Kievit en Scholekster erbij was het aantal 988. Het aantal territoria van de Grutto was 365 en van
de Tureluur in dit gebied: 160.
De aantallen weidevogels zijn van jaar tot jaar verschillend,
maar toch kan worden gezegd dat het noordelijk deel van
Eemland en met name het reservaat en de Maatpolder zeer
belangrijk zijn voor weidevogel en met name ook voor de
Grutto.
Foto 1 - Soms liggen er meer dan vier eieren in een nest. Deze foto is genomen in de Maatpolder. Misschien willen ook de Grutto’s daar
zelf af wat extra’s doen voor de instandhouding van de populatie? (Foto: N. Baas)
Figuur 2 -Locaties van beschermde nesten in de Maatpolder in 2011.

Figuur 3 - Territoria in Reservaat Eemland 2011 (Niet volledig, alleen de

							

soorten die ook voor het agrarisch deel van de Maatpolder is getoond).
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Op 10 mei, 24 mei en 15 juni 2011 zijn gruttoalarmtellingen uitgevoerd in de Maatpolder. Daarbij wordt onderzocht hoeveel paren
met jongen aanwezig zijn en waar deze zich ophouden. In de periode dat deze tellingen worden uitgevoerd zijn er nog veel jonge
vogels die nog niet vlieg-vlug zijn. De ouderparen beschermen dan hun jongen en alarmeren luidruchtig wanneer er verstoring door
hen wordt opgemerkt. Zo kan men redelijk goed vaststellen waar de gezinnetjes zich ophouden. Er wordt bij de tellingen ook gekeken
naar de hoogte van het gras en naar de kruidenrijkdom. Dat heeft als doel na te kunnen gaan of de vogels voorkeur hebben voor lang
of kort gras of voor kruidenrijk gras. De resultaten van de telrondes zijn te zien in Tabel 2.
Aandachtsoort

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Grutto

80

69

13

Tureluur

43

37

11

Extra soorten

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Bontbekplevier

2

3

2

Gele Kwikstaart

3

1

6

Graspieper

5

1

Krakeend

1

Kuifeend

1

Slobeend

1

2

Veldleeuwerik

3

1

Zomertaling
Totaal

1
2

2
137

117

36

Tabel 2 - Resultaten van de alarmtellingen in de Maatpolder 2011.
Een voorbeeld van de spreiding van de alarmerende weidevogelparen is te zien in Figuur 4.

Figuur 4 - Spreiding van alarmerende weidevogelgezinnen bij de eerste ronde.
Voor dit project is circa 198 ha beheer uitgevoerd in 2011. Voor de werkzaamheden was in totaal €68.496 aan kosten begroot. De
provincie Utrecht had voor 2011 maximaal €60.000 in het vooruitzicht gesteld. Een deel van de kosten wordt dus niet vergoed. In de
loop van het beheerseizoen was er een af en toe aanleiding om nog extra, niet vooraf geplande maatregelen te nemen in het belang
van de vogels die op dat moment nog afhankelijk waren van het gebied. In overleg met polderregisseur Gert Bieshaar hebben enkele
deelnemers daarom plaatselijk het maaien uitgesteld. Ook de kosten die daarmee gemoeid waren kwamen niet in aanmerking voor
vergoeding.
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Certificatie
In november 2011 heeft de Stichting Certificering SNL aan Ark & Eemlandschap een certificaat uitgereikt voor Coördinatie Agrarisch Natuurbeheer. Dit certificaat is een verplicht onderdeel van SNL. Het certificaat is uitgereikt nadat het verplicht gestelde
kwaliteitshandboek was ingeleverd bij de stichting. Alle activiteiten die worden uitgevoerd moeten voldoen aan de eisen die
worden gesteld in het kwaliteitshandboek. Aan de hand van zogenaamde audits zal worden vastgesteld of wij voldoen aan de
criteria. Het Gebiedscoördinatieteam moet in principe op elk moment verantwoording kunnen afleggen van alle activiteiten. Dat
heeft uiteraard ook gevolgen voor alle deelnemers. Het is van groot belang dat ook zij zich houden aan de gemaakte afspraken en
de uitvoering van het beheer en resultaten van het nestbeschermingswerk zorgvuldig bijhouden. Ook in de afgelopen jaren is aan
de deelnemers gevraagd de uitgereikte stalkaarten en perceelkaarten zorgvuldig bij te houden en aan het eind van het seizoen
deze gegevens tijdig in te leveren. Nu het certificaat is uitgereikt is het belangrijker dat alle benodigde gegevens goed worden
vastgelegd. Bij een controle moeten deze gegevens snel beschikbaar zijn.
Binnenkort zullen de deelnemers met een of meer pakketten legselbeheer weer de stalkaarten krijgen. Daarop worden de resultaten van de gevonden legsels bijgehouden. Daarnaast krijgen alle deelnemers ook dit jaar weer perceelkaarten waarop het afgesproken SNL-beheer is ingetekend. Deze kaarten zijn bedoeld om daarop zoveel mogelijk de bekende nestlocaties in te tekenen,
zodat de spreiding in beeld gebracht kan worden. Voor eenheden met legselbeheer dienen alle nesten die ook op de stalkaarten
staan op de perceelkaarten ingetekend te worden. Op andere beheereenheden (in het bijzonder eenheden met een rusttijd) kan
niet actief gezocht worden naar nesten, maar het is wel mogelijk om zonder te verstoren (vanaf de randen van de percelen) vast
te stellen waar vogels broeden. Ook die locaties moeten worden ingetekend. Het gaat dan niet om losse waarnemingen, maar om
zo nauwkeurig mogelijk de plekken in te tekenen waar vogels meermalen zijn waargenomen en waar naar alle waarschijnlijkheid
dus een territorium zal zijn. Help mee er voor te zorgen dat wij na afloop van het seizoen een zo volledig mogelijk beeld kunnen
geven van de spreiding van vogels in het gebied. Niet alleen op legselbeheer maar ook op overige beheereenheden. Het is van
groot belang te weten waar vogels zitten, zodat we bij de evaluaties na het seizoen een goed beeld hebben van het voorkomen
van vogels in het gebied.
Het is overigens de bedoeling om aan het begin van het seizoen voorlichting over de registratie te geven.

Uitrijden ruige mest.
Ook in 2012 is het nog niet mogelijk het uitstrooien van ruige mest digitaal te melden. Deelnemers die bij de SNL-aanvraag in 2010
hebben opgegeven, dat zij ook ruige mest willen uitrijden, dienen zelf bij DR-Loket een formulier aan te vragen, in te vullen en het
binnen 14 dagen op te sturen naar Dienst Regelingen te Assen. Ook in 2012 gaan deze meldingen NIET via de Gebiedscoördinator.

Meitelling (e-GDI)
Deelnemers die meedoen aan SNL moeten goed opletten en alle vragenlijsten volledig doornemen om te voorkomen dat per abuis
vergeten wordt het uitbetalingsverzoek in te dienen. U moet alle eenheden met een SNL-pakket stuk voor stuk controleren voor u het
uitbetalingsverzoek instuurt.
NB: Uitbetaling van SNL-beheervergoedingen zijn uitsluitend mogelijk indien het BRS-nummer dat aan de SNL-beheereenheid overeenkomt met het BRS-nummer dat gekoppeld is aan het desbetreffende gewasperceel! In de praktijk blijkt dat somige eigenaren van grond
wel zelf SNL hebben aangevraagd, maar dan toch voor een of meer jaren met andere beheerders afspreken dat zij de grond mogen gebruiken. Indien er dan bij de meitelling een verschil tussen de BRS-nummers dan wordt er niet uitbetaald door DR! Dit kan ook leiden tot
het opleggen van sancties omdat er dan niet voldaan wordt aan de verplichtingen.
Indien u al voor 2010 of 2011 bent geconfronteerd met een (evt. gedeeltelijke) afwijzing van de uitbetaling door DR geef dat dan s.v.p.
aan de Gebiedscoördinator. Het GCT wil graag een goed overzicht hebben van eventuele problemen met uitbetalingen. Het GCT zal in de
meeste gevallen helaas niet in staat zijn deze problemen voor u op te lossen. U zal daarvoor zo nodig zelf bezwaar moeten aanteken bij DR.
Let er op dat u bij overdracht van landbouwgrond of wijzigingen van tenaamstelling (zoals wijzigen van maatschap, overlijden) direct
Dienst Regelingen in Assen op de hoogte stelt. SNL contracten gelden voor 6 jaar en dienen overgedragen te worden aan de nieuwe gebruiker. Wijzigingen in te naam stelling, maatschap of BRS etc. dien ook aan het GCT Eemland te worden gemeld. Dit is van groot belang
omdat alleen zo de registratie van de eenheden in het collectief beheerplan kan actueel gehouden kan worden.
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Controle op uitvoering
De dagelijkse gang van zaken en vragen kunnen gesteld worden aan de Polderregisseurs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en lossen
de vragen van deelnemers op. Zij overleggen dit zo nodig met de Gebiedscoördinator en zij leggen de afspraken vast.
De volgende polderregisseurs zijn aangewezen:
Gert Bieshaar (035) 531 10 02/06-48578965: Zuidpolder te Veld, Noordpolder te Veld & Maatpolder Eemnes
Douwe Beukers (033) 298 15 98/06-50437531: Bikkerspolders en Maatpolder Bunschoten
Toon van de Wolfshaar (033) 480 24 61/06-13444913: Zeldert, Baarn & Soest
Johan Eggenkamp( 033) 480 26 33/06-25211465: Oostelijk Bunschoten, De Haar en Zevenhuizen

Last-minute beheer
In de afgelopen twee jaar is in Eemland slechts beperkt gebruik gemaakt van Last Minute-beheer. Indien er plannen zijn om te gaan
maaien op percelen waar nog veel vogels zitten, dan is het mogelijk afspraken te maken over het uitstellen van het maaien. U kunt
dan stroken laten staan of zelfs een heel perceel langer laten staan, tegen een extra vergoeding. Afspraken daarvoor kunt u maken
met uw Polderregisseur.

Nationaal Landschap Arkemheen Eemland.
In het regeerakkoord van dit kabinet is de bijdrage aan de

biedsbenadering is actueel met collectieven in het gebied die

nationale landschappen vanuit het rijk gestopt. Het is aan

aan zet zijn voor de uitvoering. Zowel bij de SNL regeling als

de provincie en de partijen in het gebied te bepalen of door-

bij het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) is

gaan nog zin heeft. Het secretariaat van het nationaal land-

het aan de orde. A & E wil deze verantwoordelijkheid graag

schap heeft aan alle partijen gevraagd ideeën aan te dra-

uitwerken en uitvoeren samen met de gebiedspartijen.

gen, die door de gebiedspartijen opgepakt kunnen worden.
De reactie van A & E staat hieronder.

7. De burger dichterbij de boer brengen. Wij hebben in het educatieprogramma met vier gecertificeerde bedrijven die een
professionele bijdrage leveren voor de educatieprogramma’s

De ANV A & E heeft in haar bestuur de brief van u besproken en

van lagere scholen. Nu zijn er andere doelgroepen in beeld

wil daarbij de volgende bijdragen aan leveren.

en dit vraagt om een gedegen gebiedsaanpak met A & E als

Wij vinden het van groot belang dat op dit moment de ondersteu-

uitvoeringsorganisatie in Eemland.

ning van dit waardevolle gebied gehandhaafd blijft. Er is veel no-

8. Milieu, klimaat en energie vragen om aandacht in het lande-

dig om de kernkwaliteiten van dit gebied voor alle gebiedspartijen

lijke gebied. Landbouw als grootste beheerder en producent

op een hoog niveau te handhaven. Een duurzame ontwikkeling

van biomassa kan daar een bijdrage aanleveren. Dit vraagt om

is de basis. Hierop heeft het bestuur van A & E de volgende aan-

innovaties en het dragen van risico’s.

dachtpunten geformuleerd:

9. Herkenbaar eten met veilig en duurzaam geproduceerd voed-

1. Het bestuursakkoord EL & I en provincies werpt zijn schaduw

sel. Hier isvVeel aandacht voor. Zie Regio Amersfoort, Hoofd-

vooruit. Het agrarisch natuurbeheer ligt geheel buiten de

stad van de Smaak 2012. Smaakvol eten uit de regio volgens

EHS. Wat betekent dit nu concreet voor NL A & E?

de seizoenen wordt steeds meer geagendeerd. Ark & Eem-

2. In het Eemland liggen ca 100 ha BBL gronden met een doelstelling, die komt uit de AVP Utrecht. A & E wil graag meedenken om daarmee de kernkwaliteiten van het Eemland
duurzaam te versterken.

landschap levert graag waar mogelijk een bijdrage om voedsel minder anoniem te maken.
10. Om doelen te realiseren zijn er spelregels nodig maar deze
moeten aangepast worden aan de gewenste doelen in Eem-

3. De provincie heeft de structuurvisie opgesteld en is bezig met

land. Het gebruik van instrumenten om doelen te realiseren

een weidevogelvisie. Wat betekent dit beleid voor de uitwer-

zijn niet altijd beschikbaar en moeten worden ontwikkeld.

king in Eemland?

Kortom veel verantwoordelijkheden voor de gebiedspartijen.

4. Het beheer van Eemland. Het landschap met weidevogels,
erfvogels en flora vraagt om inspanningen om die op een ge-

Deze verantwoordelijkheid vraagt om eenmalige investeringen,

wenst niveau te houden. A & E is de uitvoeringsorganisatie

kennis en innovatie. Elk jaar zullen er bijdragen voor beheer en

maar is afhankelijk van collectieve financiering. Deze zal voor

exploitatie moeten zijn. Zonder een professionele uitvoeringsor-

een groot deel bij de overheid als vertegenwoordiger van het

ganisatie in Eemland is deze ambitie niet mogelijk. A & E wil deze

collectieve belang moeten komen.

partij zijn en samenwerken met andere partijen.

5. Het medegebruik van ons mooie gebied door burgers zal
zonder boeren en landbouwgronden niet kunnen. Klompen-

In totaal praten we over grote bedragen. Jaarlijks honderdduizen-

paden is daar een uitvloeisel van maar wellicht ook andere

den euro’s voor investeringen en beheerbijdragen.

aspecten. Graag wil A & E hiermee aan de slag.
6. Het beleid in de groene ruimte is aan het veranderen. Ge6
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Zeldertsepad op 21 januari geopend.
In aanwezigheid van meer dan 150 belangstellenden is in

van de gemeente Amersfoort en mevr. M. Brouwer van het

Hoogland in de gemeente Amersfoort het 41e klompenpad

Waterschap Valley en Eem, die aan de realisatie van het klom-

geopend. De heer Frans ter Maten van Landschap Erfgoed

penpad hebben meegewerkt, hebben de opening handeling

Utrecht gaf uitleg over het concept klompenpaden, zoals zij

verricht. Dit door middel van een toespraak en het onthul-

dat organiseren. Hierdoor kunnen burgers op een andere

len van het informatiebord. De Eemlanddansers hebben op

manier genieten van het agrarisch gebied. Door middel van

klompen de aanwezigen vermaakt met een dansoptreden

het informatie bord en een folder wordt de historie en de

waar 2 keer het publiek ook mee mocht dansen. Daarna kon

beleving onder de aandacht gebracht. Wethouder G. Boeve

men een deel van het klompenpad lopen. Op de Mgr. van
de Weteringstraat werd de groep begeleid door een fietsorkest. Op de Slaagseweg kon men in een oldtimer bus en
een paardentram stappen om de tocht naar het startpunt de
boerderij De Pol te vervolgen. Daar kon men napraten onder
het genot van enige versnaperingen. De route is 7 km lang
met overstappunten naar het Netelenburgpad in Baarn en
het Derde Erf pad in Soest. Zo kan men een route lopen van
7 tot 22 km, afhankelijk van de keuze die men maakt. In het
weidevogel broedseizoen is het pad gesloten van 15 maart
tot 15 juni. Van 15 nov. tot 15 febr. is een deel van het pad
gesloten in verband met de aanwezigheid van de overwinterende kleine wilde zwaan.

Weidevogelbeheer cursussen georganiseerd door de agrarische natuurvereniging in samenwerking mat Landschap Erfgoed Utrecht.
Het wordt steeds belangrijker dat we aan de buitenwereld

- Zaterdagochtend 14 april en 19 mei van 9.30 tot 13.00 uur

laten zien wat voor inspanningen er worden gepleegd om de

praktijkochtenden. Onder leiding van ervaren beschermers

weidevogelstand te beschermen en wat de resultaten van die

gaan we het veld in met kleine groepjes voor tips en trucs

inspanningen zijn. Als we de resultaten niet kunnen aanto-

Voor de ervaren zoekers en ervaren deelnemers aan de

nen zal ook de subsidie vervallen. In dit kader is het natuurlijk

SNL organiseren we een cursus monitoren.

van belang om de vaardigheden van de vrijwilligers en deel-

- Woensdag avond 11 april om 20.00 uur een theorieavond

nemers aan de SNL te vergraoten. Dit is niet alleen goed voor

over monitoren. Plaats de Rietboerderij Eemdijk 157 in

de resultaten maar ook is het leuk om met meer kennis en

Eemdijk.
- Zaterdagochtend 12 en 26 mei praktijkochtenden

vaardigheid door het veld te lopen.
Voor vrijwilligers en deelnemers aan de SNL met nog niet zo-

van

9.30 tot 13.00 uur.

veel ervaring organiseren we het volgende:

Voor opgaven of nadere informatie

- Woensdagavond 21 maart om 20.00 uur een theorie		

Gert Jan Elbers verenigingscoördinator tel 06 53232415 of

avond over weidevogelbescherming. Plaats : de Rietboer-

per email info@arkeneemlandschap.nl

derij aan de Eemdijk 157 in Eemdijk.

Streek in het zonnetje gezet!
De Regio Amersfoort is uitgeroepen tot Hoofdstad van de Smaak 2012. Het
hele jaar kun je genieten van open dagen, excursies naar boerderijen in
de regio, streekmarkten, kookworkshops, proeverijen, debatten over goed
eten en agri-cultuur, en diverse arrangementen van restaurateurs en andere enthousiaste initiatiefnemers die van lekker eten van het seizoen en
uit de streek houden. Bereid je voor op een jaar lang activiteiten rondom
lekker en lokaal eten en drinken. Het thema: ‘Ontmoeten op het knooppunt
van de smaak’. Het programma gaat op 24 maart van start tijdens de Smaak
van de Streek markt op de Grote Koppel in Amersfoort. Tussen 11 en 12
vind de spetterende fakkeloverdracht plaats, maar het is er de hele dag gezellig, en lekker. Voor meer details kijk je op www.hoofdstadvandesmaak.nl
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Gemeenschappelijk landbouwbeleid(GLB)
In 2014 start de nieuwe fase in het GLB. De historisch bepaalde
toeslagrechten zullen worden aangepast. In de vorige nieuwsbrief hebben we u aal bericht over wat er mogelijk komen gaat.
Hoe gaat het toekomstige GLB er mogelijk uit zien?.
1.

Er komt een hectarebedrag die voor alle hectares landbouwgrond gelijk is. Het bedrag zal ca € 250 gaan bedra-

2.

• In Eemland is het primaire doel weidevogels in combinatie
met een economisch gezonde landbouw.
• De doelen worden op gebiedsniveau geformuleerd. Bijvoorbeeld 75 broedparen per 100 ha voor een gebied met maximaal 6000 ha en 2500 ha in effectief beheer.
• De beloning is een bedrag gebaseerd op het gemiddelde

gen. Dit is 70 % van het beschikbare budget.

van 2500 ha. Bijvoorbeeld € 300 gemiddeld per hectare

30 % zijnde ca € 120 per ha moet worden besteed aan

voor het beheer.

vergroening. Er vind op dit moment veel discussie plaats
over de invulling daarvan.

• De overheid geeft op basis van een certificering kaders aan
waaraan het beheerplan moet voldoen. Er zijn instrumen-

De EU commissie heeft drie doelen geformuleerd:

ten voor het gebied ontwikkeld om de kwaliteit van het be-

- Handhaven permanent grasland.

heer te meten. Maar ook hulpmiddelen om de kwaliteit te

- Roulatie in akkergewassen met minimaal drie gewassen per
bedrijf.
- 7 % van het areaal in akkerranden voor biodiversiteit.

versterken zoals een grondgebruiksbank.
• De maatregelen worden in het gebied bepaald en uitgevoerd. De controle is voorbehouden aan het gebied.

De Nederlandse regering heeft in haar reactie aangegeven dit

• Na drie jaar of zes jaar wordt de prestatie gemeten in broed-

niet te kunnen onderstrepen. Permanent grasland levert voor

vogels per 100 ha. Hoger dan doorgaan met meer hectares

Nederland geen bijdrage aan de vergroeningsdoelstelling. Er

en een hoger bedrag per hectare. Lager resultaat een lager

wordt intensief gesproken om ook voor weidevogels een 7 %
bufferzones op te nemen. Maar alles staat nog open.
Naast bovenstaande punten is er ook aandacht voor een collectieve aanpak op gebiedsniveau wat betreft de vergroening.
Kunnen collectieven in een gebied een rol spelen bij de ver-

bedrag maar wellicht ook minder hectares.
• Het gebied is zelf verantwoordelijk voor naleving van de beheersafspraken.
• Er vinden audits plaats om de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van de organisatie te toetsen.

groenings doelen en hoe zou dat dan moeten? De vergroe-

• De betaling vindt plaats op basis van het resultaat. De vraag

nings doelen zullen ook een relatie krijgen met het beheer dat

is, moet ook de betaling door het collectief ook gebaseerd

geregeld wordt vanuit de SNL.

zijn op de resultaten? En zo ja hoe moet dat dan gebeuren.

Ik ben vanuit mijn werk bij bovenstaande problematiek betrok-

We hebben ervaring met resultaatbeloning in de jaren 2002

ken en wil met jullie mijn laatste inzichten delen. Ik heb daarbij

2009 opgedaan als agrarische natuurvereniging.

mijn droom voor de toekomst geformuleerd. Dus geheel los
van de huidige situatie en regelgeving aangeven wat je als ge-

De uitkomsten van de discussie die nu gaande is bepaalt uitein-

bied en betrokken partijen zou willen.

delijk het beleid en daardoor de spelregels van 2014 tot 2020.

Is dit reëel en zal dat gaan gebeuren is maar zeer de vraag.

Dit betekent niet dat in 2014 dit geheel wordt toegepast Het

Zeker als niemand mee wil gaan in deze ideeën. Daarom hier-

kan zijn dat alleen die gebieden die aan eisen voldoen daaraan

onder een beschrijving van mijn ideeën. Graag ontvang ik een

mee mogen gaan doen.

reactie op onderstaande ideeën!!!!. Via info@arkenEemland-

Dromen mag maar ja als voorzitter van A & E heb ik een ambi-

schap.nl kunt u, uw reactie kwijt. Waaruit bestaan de ideeën.

tie om een systeem te krijgen die past bij Eemland, zijn boeren

• Het collectief die de vergroening doelen realiseert is de

en bewoners. Dromen jullie mee? Geef je reactie via info@

agrarische natuurvereniging. De agrarische natuurvereni-

arkeneemlandschap.nl.

ging werkt samen met andere betrokken partijen in het gebied.
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De Grondgebruiksbank
De GGB is dit najaar uitgewerkt. De resultaten die met de inzet
voor weidevogelbeheer zijn vastgelegd, zullen dit voorjaarhun
vruchten afwerpen. De boeren die grond pachten via de GGB betalen de gangbare pacht en leveren op eigen percelen minimaal
een prestatie met uitgesteld maaibeheer tot 1 juni. We gaan deze
percelen uitgebreid volgen en de resultaten van weidevogels en
het uitgevoerde beheer vastleggen. Aan de hand van deze resultaten wordt geëvalueerd. Samen zal dan de conclusie kunnen zijn
dat de inzet wel of niet succesvol is geweest. Er komt een advies
uit dat continuatie gewenst is of dat het resultaat zo matig is dat
er geen continuatie gaat plaats vinden. Over hoeveel gronden we
voor 2013 kunnen beschikken zal in juli weer bekend worden.
Met 121 ha GGB gronden hebben we bijna 70 ha 1 juni maaibeheer afgesproken met de pachters op hun eigen grond.
Tot nu toe heeft het bestuur van A & E de gevolgde werkwijze
bij de toekenning als zeer positief ervaren en geadviseerd dit vergelijkbaar voor de volgende jaren op te pakken. We zijn nu bezig
andere partijen te benaderen om mee te doen. Ik wil een oproep
doen aan grondeigenaren die ook mee willen doen om met mij
contact te zoeken. Ruilen van grond voor 1 jaar en dan een bijdrage kunnen leveren aan weidevogelbeheer moet aanspreken.
Een maatschappelijke inspanning zonder dat het de eigenaar geld
kost.
Kortom doe mee voor het versterken van mooi Eemland.
Warmelt Swart

Even voorstellen René Stalenhoef
Het bestuur van de vereniging heeft mij gevraagd, om wan-

der uit het gebied lid te maken van het bestuur. Daar ben ik het

neer de algemene ledenvergadering op 28 maart akkoord gaat

van harte mee eens.

toe te treden tot het bestuur van de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap. Ik loop al een tijdje mee en stel mij

Met vriendelijke groet ,

graag kandidaat voor de functie van bestuurlid.

René Stalenhoef

Ik ben René Stalenhoef, 45 jaar oud, getrouwd en heb vier kinderen. We hebben een melkveebedrijf aan de Geerenweg in
Eemnes. Eemnes was bestuurlijk niet vertegenwoordigd in de
agrarische natuurvereniging. Het werkgebied van de vereniging ligt voor een groot deel in de polder waar ik woon. Het
leek het bestuur een goed idee om een praktiserend veehou-

Contributie 2012
Op de algemene ledenvergadering van 13 april 2011 is besloten, de contributie per 1 jan. 2012 te verhogen tot € 25. Sinds de
invoering van de euro heeft er geen contributie verhoging plaatsgevonden. Tevens is besloten om één tarief te hanteren. Tot 2012
betaalden agrarische leden € 20 en burgerleden € 15.

Uitbetaling SAN reserve 2004/2009.
In de vorige Nieuws Brief hadden wij het streven uitgesproken om voor de kerst de reserve uit te keren. Dat is niet gelukt, maar
inmiddels hebben de deelnemers in februari hun deel uitbetaald gekregen.
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HERHAALDE 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.stockfotonijkerk.nl - www.fotonijkerk.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uit-
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gave van de agrarische natuurvereniging

Warmelt Swart

Rob Kole

Ark & Eemlandschap en het

Rob Kole

033-2999408

Gebiedscoördinatieteam voor weidevo-

Bart Pijnenburg

06 13716667

gelbeheer Eemland.

Gert-Jan Elbers
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