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VAN DE VOORZITTER
Ark & Eemlandschap (A & E ) heeft er weer een
jaar opzitten. Op onze jaarvergadering worden
bestuursleden herkozen of nieuwe benoemd. Ook
worden dan de financiën besproken en definitief vastgesteld. In de bijgevoegde agenda treft u
een toelichting daarop aan. De jaarvergadering
is feitelijk het moment dat de leden het voor het
zeggen hebben. Dan is er ook gelegenheid aan het
bestuur vragen te stellen over de uitvoering van
de verenigingsactiviteiten. Het is een belangrijke
vergadering voor onze vereniging. Er zijn dit jaar
veel zaken opgepakt en uitgevoerd. De laatste jaren
heeft de vereniging zich wat nadrukkelijker bezig
gehouden met het agrarische natuurbeheer. Daardoor zijn de overige taken recreatie, educatie en
overige aspecten van multifunctionele landbouw
wat naar de achtergrond verplaatst. De wil in het
bestuur is er om ook daarvoor actief te zijn maar
het vraagt om een brede inzet van leden om daar
aandacht aan te besteden. Het bestuur heeft moeten vaststellen dat de animo beperkt was en het
bestuur de tijd ontbrak om ook daar de schouders
onder te gaan zetten. Daarmee zijn we terug naar
onze hoofdactiviteit: het agrarisch natuur beheer
(ANB).
Op dat gebied is veel gaande en er zijn grote veranderingen op komst. Het afgelopen jaar is intensief
gesproken over de zin en de effectiviteit van het
ANB. Ook in Eemland gaat de weidevogelpopulatie achteruit. Als je dan kijkt naar de hoge kosten
van het beheer dan moet de vraag worden gesteld
of doorgaan met het beheer wel gewenst is. Voor
ons gebied bleek dat de inzet toch een positief
beeld op te leveren, ook al zijn er hier en daar twijfels over de haalbaarheid van het aanbod.
Het Eemland is een gebied met een moderne
melkveehouderij met bedrijven in de open polders. Open polders die bij uitstek geschikt zijn
voor weidevogels. Dat blijkt ook elk jaar weer. Er
zijn veel vogels in het Eemland. Dat betekent dat
de combinatie van moderne melkveehouderij en
weidevogelbeheer goed samen kan gaan. Zelfs op
de huiskavels. Vele deskundigen zetten daar echter
grote vraagtekens bij. Dat betekent dat wij heel
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duidelijk moeten maken dat moderne melkveehouderij en weidevogelbeheer wel samen kunnen
gaan. Samen gaan betekent ook dat boeren dat ook
zo ervaren en daarvoor ook een bijdrage willen
leveren. Dat is ook steeds de achtergrond geweest
van onze activiteiten. De beheervisie weidevogels,
het aanbod voor het beheer van afgelopen voorjaar, het project plas-dras, de kennisavonden over
effectief weidevogelbeheer. Kortom veel activiteiten die nu vertaald moeten gaan worden in een
nieuw beheerplan dat vanaf 2016 voor zes jaar gaat
gelden. In die zes jaar moeten we duidelijk maken
dat onze aanpak tot resultaten leidt en dat we na
zes jaar in de evaluatie kunnen zeggen dat onze
inzet niet voor niets is geweest.
Analyseren van weidevogelbeheer is lastig. Er zijn
vele factoren die buiten ons gebied liggen en waar
we geen invloed op hebben. Maar ook binnen het
gebied is het niet altijd eenvoudig vast te stellen
wat oorzaak en gevolg zijn. Het aantal weidevogels op een perceel of bij een bedrijf veranderen.
Hoe komt dit nu en wat moeten we er aan doen
met ons beheer? Duidelijk is wel dat de ontwikkelingen een jaarinvloed hebben maar ook trends
zichtbaar worden. Trends die ook veroorzaakt
kunnen worden doordat weidevogels doodgaan –
bijvoorbeeld omdat ze te oud zijn geworden – of
omdat jonge vogels een eigen plek hebben gezocht
waar ze gaan broeden en waar zij hun kuikens
groot willen brengen. Naast de omstandigheden
van percelen en gebieden speelt ook mee de activiteiten die de boer of beheerder ontplooit voor het
weidevogelbeheer. Uit de analyse van het beheer
sinds 2006 en de registratie van vogels en nesten
komt naar voren dat de inzet van de boer heel belangrijk is. Hij zorgt voor goede omstandigheden
voor broeden, voedsel en veiligheid met voldoende
goed en lang gras. In onze visie hebben we samen
vastgesteld dat we weidevogels in Eemland willen behouden, We moeten aan alle bovenstaande
punten aandacht besteden. De inzet van onze visie
is dat alle bedrijven daar een bijdrage aan kunnen
leveren. Het wel uitvoerbaar en inpasbaar moet
zijn in de bedrijfsvoering. Het op gebiedsniveau
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voldoende omvang hebben om tot goede resultaten
te komen. Daar zijn we het over eens en nu moet
het concreet gemaakt worden in de praktijk. Plasdras, kruidenrijk, uitgesteld maaibeheer, nestbescherming moeten nu effectief worden ingevuld.
Uit de eerste bijdragen blijkt dat het lastig is om dat
als melkveehouder op te pakken. Plas-dras is de
afgelopen jaren uitgebreid getest en is uitvoerbaar
op de bedrijven in Eemland. De keten van weidevogelbeheer van broeden tot vliegvlug worden, wordt

door iedereen onderschreven. Maar het is lastig
om vast te leggen in welke omvang dat kan en waar
liggen grenzen van uitvoerbaarheid.
Mijn ervaring over de afgelopen jaren is dat we op
de goede weg zijn, maar dat er nog wel een tandje
bij moet. Een uitdaging die ik graag met jullie wil
aangaan, Want dit mooie gebied met zijn boeren en
burgers verdient het.
Warmelt Swart, voorzitter

AGRARISCH NATUURBEHEER VANAF 2016
Het agrarisch natuurbeheer (ANB) 2016 is breed
ingezet. Alle aspecten die bij het agrarisch natuurbeheer betrokken zijn moeten aandacht krijgen. Het
is verdeeld in de volgende onderdelen:
- open grasland, met vooral weidevogels;
- open akkers met akkervogels en flora;
- droge dooradering vanuit landschap om de biodiversiteit te versterken;
- natte dooradering vanuit beken en sloten om
flora en fauna te versterken;
- maatregelen om de waterkwaliteit en kwantiteit
te verbeteren.
Het doel is het versterken van de biodiversiteit. Dat
te realiseren is een mooie uitdagingen maar het
bleek niet zo eenvoudig dat uit te werken. De provincie heeft voor deze aspecten een doelenkader
geformuleerd. Hierin staan de doelen beschreven
en zijn gebiedsbegrenzingen gemaakt. De begrenzing is niet alleen gebaseerd op het huidige voorkomen van soorten. Ook vanuit de beperking van
het beschikbare budget heeft de provincie gekozen

voor inperking van mogelijkheden voor beheer.
Het bestuur heeft zich er sterk voor gemaakt zo
ruim mogelijk actief te kunnen zijn, ook buiten de
begrenzing, als kan worden aangetoond dat de inzet tot resultaat leidt. Toch is door de provincie de
keuze gemaakt om gebieden te begrenzen. Buiten
die gebieden zijn er geen of minimaal mogelijkheden om beheersovereenkomsten af te sluiten. Dat
is door ons soms lastig uit te leggen. Keuzes maken
levert helaas soms teleurstellingen op, maar ook
uitdagingen en daar willen we mee aan de slag.
Voor Eemland zijn weidevogels het belangrijkste.
De komen periode gaan we ook aan de slag met
de overige doelen. Maar die zijn voor Eemland
beperkt tot droge dooradering en de kamsalamander als belangrijkste doelsoort. Overige doelen en
water zijn hier nauwelijks van toepassing. Sommige zullen de komende jaren opgepakt gaan worden
als daar een bijbehorend budget voor komt.
Het grote verschil met het verleden is dat bij de
verantwoording over het uitgevoerde beheer aangetoond moet worden welke resultaten behaald
zijn door de beheeractiviteiten. Geen resultaten
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betekent geen overeenkomst en geen budget beschikbaar. Dat betekent dat de boer die een overeenkomst aan gaat na moet denken over zijn inzet
en de mogelijk te behalen resultaten. Maar ook
dat deze resultaten goed en betrouwbaar moeten
worden vastgelegd. Gesprekken over externe invloeden en de invloed van het beheer door de boer
moeten leiden tot een nieuwe overeenkomst. Dit
betekent elk jaar bespreken en elk jaar bepalen of
de zes jaar uitgediend gaan worden.
Tegen deze achtergrond zijn we blij dat we als
Eemland dat zelf mogen uitvoeren. Eindverantwoordelijk zijn voor beheer, registratie, handhaving, controle en uitbetaling. Samen met de leden
dat doen en ons verantwoordelijk voelen is de basis
voor succes. Dat is een mooie uitdaging maar,
verantwoordelijkheid vraagt kennis en deskundigheid van allen die bij het ANB 2016 betrokken
zijn. Kennis is de kurk van het beheer. Voor het
melken van koeien maar ook voor het laten opgroeien van weidevogels is kennis en ervaring
belangrijk. De samenhang tussen melkkoeien en
weidevogels loopt niet altijd gelijk op. Keuzes voor

koeien melken en beheer van weidevogels dienen
dan ook gemaakt te worden. De kunst is nu een
evenwicht te vinden. Dat wel of niet beheren van
weidevogels tot een gelijk inkomen moet leiden, is
de basis. Dat is het en dat blijft het. Maar het is ook
zo dat veel vogels op een goed beheerd perceel niet
samen gaat met een hoge melkproductie. Dat moet
gecompenseerd worden. De boer zal ook moeten
leren accepteren dat goede weidevogelpercelen niet
altijd zullen voldoen aan de eisen voor optimaal
melken. Ja, een deel van het bedrijf levert weidevogels op en een ander deel is voor de melkkoeien.
Met de verkregen beheersvergoeding kan hij activiteiten ontplooien die goed melken weer mogelijk
maken. Hoe dat is en zal uitpakken is voor elk
bedrijf verschillend. Keuzes worden door iedere
boer zelf gemaakt en ingevuld. De keuzes zijn per
bedrijf heel verschillend net als dat elke boer zijn
eigenheid heeft. De gemiddelde boer en de gemiddelde keuzen bestaan niet. Een uitdaging voor de
Eemlandse agrarische ondernemers om het Eemland als mooi en duurzaam gebied te handhaven.
WS

INPASBAARHEID ANB
Het huidige graslandbeheer voor melkveehouderij
is intensief. Doorgaans wordt begin mei al gemaaid
voor de wintervoorraad, begin juni wordt alweer
voor de tweede maal gemaaid. Voor weidevogels is
rust in het broedseizoen van begin mei tot half juni
gewenst. Niet maaien en liefst beperkt weiden. Kan
dat dan? En zo ja, hoeveel?
In Eemland zijn vele bedrijven aan de slag gegaan
om de combinatie van weidevogelbeheer en optimaal melken uit te proberen. We hebben op bedrijven plas-dras aangelegd met uitgesteld maaibeheer.
De resultaten laten zien dat dit uitvoerbaar is en
dat het goede resultaten oplevert voor weidevogels.
Er is aangegeven dat dit inpasbaar is tot een omvang van 30% van de oppervlakte van het bedrijf.
Dat wordt in de praktijk toch wel als zeer hoog
ervaren. Vandaar een korte uitwerking van deze
30%. In het onderzoek is vastgesteld dat het gewas
dat later gemaaid wordt goed gewonnen kan worden. Minder of niet bemesten in het voorjaar is wel
noodzaak! Te zware bemesting geeft legering van
het gewas, een slechte grasmat en slechte kwaliteit
van het gras. Tevens ook slechte omstandigheden
voor de weidevogels.
Goed weidevogelgrasland van 15 juni maaien geeft
een kwaliteit die voor droge koeien en pinken goed
voer is. Er zal soms beperkt bijgevoerd moeten
worden met krachtvoer. Proeven op de proefboer3

derij Zegveld hebben aangetoond dat in combinatie gemengd voeren van jong voorjaars kuilgras en
10% het grovere weidevogelgewas tot gezondere
melkkoeien leidt en meer melk. Dit betekent dat,
als je dit voor de melkveebedrijven uitwerkt, 30%
van het voorjaarsgras via weidevogelbeheer mogelijk ingepast kan worden. De beheervergoeding
leidt tot een gelijk inkomen zonder weidevogelbeheer.
De berekende vergoedingen die voor de Eemlandse boeren beschikbaar zijn leveren deze resultaten
op. Het vraagt een omslag in de bedrijfsvoering.
Niet streven naar optimaal graslandbeheer, nee
een deel moet weidevogel beheer zijn. Extensief
grasland met weinig of geen bemesting in het
voorjaar. Wel lang gras eind mei begin juni maar
geen dichte en zware snede. Geschikt voor weidevogels met hun kuikens. In de nabijheid een plas
dras die veel voedsel levert voor de kuikens en
volwassen vogels. Dit beheer is een omslag in het
optimale denken voor graslandbeheer van vele
boeren. Het is optimaal voor koeien en weidevogels. Het bestuur is van mening dat het voer goed
gewonnen moet worden. Na 1 juni zullen we daar
waar dat zinvol is zoveel mogelijk last minute-beheer toe gaan passen. We zullen dan samen moeten bezien hoe dat uitgevoerd moet gaan worden.
WS
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BEHEEERPROCEDURE ANB 2016
A & E heeft afgelopen maand tijdens enkele inloopdagen op Boerencamping Buitenlust het beheer voor 2016 geïnventariseerd. Weidevogelbeheer
alleen binnen de kerngebieden.
We streven er toch naar buiten die kerngebieden
nestbeloning toe te blijven passen, om inzicht te
behouden over de verspreiding van weidevogels.
Ook willen we daar bij bedrijven met veel kieviten
afspraken maken over het beheer. Het team dat
bij de inloopdagen het aanbod voor beheer heeft

definitief met daarbij ook de beheerafspraken,
registratie en handhavingsbeleid.
Tijdens de gesprekken zijn onduidelijkheden
opgedoken. We hebben er bewust voor gekozen
niet heel veel informatie toe te sturen In de brief
die toegestuurd is, ook aangegeven waar uitvoerige
informatie beschikbaar is.
Voor Eemland hebben we maatwerk bedacht. Dit
heeft betrekking op de plas-dras en mozaïekbeheer.
Er is nog discussie gaande over de eigen invulling.
Wat kunnen wij wel en niet zelf beslissen? Ik ga ervan uit dat dit onze verantwoordelijkheid is. Het bestuur gaat
ervan uit dat het doel het belangrijkste
is. Goed weidevogelgrasland. Plas-dras
en kruidenrijk moeten daar een bijdrage aanleveren. Kruidenrijk grasland
Eemnes
met alleen een beperkte gift organische
Eemdijk
mest. In het oude pakket staat alleen
vaste mest. Het bestuur wil beperkt
Spaken
drijfmest van rundvee gaan toestaan
mits het beheer positieve resultaten
oplevert voor de weidevogels. Er mag
Bunschoten
dus geen zwaar gewas ontstaan en er
moeten voldoende kruiden met bijbeE emland
Eembrugge
horende vliegen zijn als voedsel voor de
kuikens. Vandaar ook de koppeling met
plas-dras. Plas-dras met volle greppels
en dras er naast. Hoeveel kruidenrijk
wordt bepaald als de inventarisatie
klaar is. Dan weten we de samenhang
en kunnen we teveel of te weinig kruidenrijk beoordelen. Dit geldt eveneens
voor plas-dras. Ons streven is een
samenhangend beheer in een gebied te
realiseren die goede weidevogelresultaten oplevert.
Het betekent dat deze concrete inDe provincie heeft in Eemland enkele weidevogelkerngebieden aangewezen voor het
vulling dit najaar geheel duidelijk is
ANB. Beheer is in principe alleen toegestaan binnen de ingekleurde vlakken op het
voordat definitief een overeenkomst
grasland. Dat zijn: de Bikkerspolder, De Haar, Maatpolder en delen van de Noord- en
Zuidpolder te Veld en Zeldert.
gemaakt wordt.
Ook de gepresenteerde tarieven zullen
kunnen wijzigen. De vergoedingen voor
geïnventariseerd en vastgelegd in een conceptplan
uitgesteld
maaibeheer,
kruidenrijk en plas-dras
zal het conceptplan beoordelen en eventueel aanstaan vast. Maar het mozaïekbeheer kan nog veranpassen. Dit geheel zal daarna ecologisch getoetst
deren en we denken na over aanpassing nestbeloworden door een extern team, bestaande uit Jan
ning.
Roodhart van Natuurmonumenten en René Faber
Wellicht zijn er nog meer gewenste aanpassingen.
van Vogelbescherming Nederland.
Dat zal de inventarisatie op moeten leveren. BePer 1 mei moet het plan ingediend worden bij de
langrijk in onze benadering is flexibiliteit maar wel
provincie en dit najaar kunnen definitieve afspramet resultaten voor weidevogels.
ken gemaakt worden en het contract wordt dan
WS
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GRONDGEBRUIKSBANK
Pas in december is dit jaar duidelijk geworden dat
A & E toch weer de beschikking zou krijgen over
gronden van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Daarover is lang onzekerheid geweest.
Er is nu een onderzoek gaande naar verbeteren
van de verkavelingsstructuur en verkoop van de
BBL-gronden. Nu duidelijk is dat dit niet voor
het seizoen 2015 klaar zou komen is de tijdelijke
uitgifte weer tot stand gekomen via de Grondgebruiksbank (GGB). Omdat dit pas laat bekend
werd was het zaak snel te reageren. Begin januari
is met alle boeren die zich gemeld hadden een
bijeenkomst gehouden. Het seizoen 2014 is besproken. De tegenprestaties van vier deelnemers
was dat jaar onvoldoende en er moest worden
aangegeven waardoor dit is veroorzaakt. Ook zijn
de effecten op de betalingsrechten besproken en er
is duidelijk gemaakt dat dit voor elk bedrijf anders
kan uitpakken. A & E heeft de deelnemers geadviseerd zelf te onderzoeken hoe het op hun bedrijf
zit. Wij willen en kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.
Alle plas-drassituaties zijn regelmatig bezocht en
gecontroleerd. Ook zijn op drie momenten tellingen verricht. Dit heeft erin geresulteerd dat de
aanpak en invulling plas-dras nu in 2016 standaard in ons beheerplan wordt opgenomen. Met
de provincie zijn we bezig om de aanschaf van

Foto: Dick Beekman
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pompen voor het onderwater zetten van de greppel
plas-dras te financieren.
De doelen voor 2015 zijn besproken. In principe
wilden we met de bestaande plas-dras door en met
bedrijven die ook voor 2016 een plas-dras willen realiseren. Dat heeft de keuze voor deelname
bepaald. Op 6 januari hebben we alle bedrijven
aangeboden in een individueel gesprek onze en
hun doelen op elkaar af te stemmen. Alleen nieuwe bedrijven met een plas-dras hebben daarvan
gebruik gemaakt.
Het beschikbare budget voor 2015 was begin januari nul euro. We zijn bezig met gemeente Bunschoten en provincie voldoende middelen beschikbaar
te krijgen. Op dit moment ziet het er naar uit dat
dit gaat lukken. Dus de uitvoering is per 1 maart
gestart.
Gezien de derogatie kregen we het verzoek om
voor 1 februari de toewijzing bekend te maken.
Dat is voorlopig gebeurd en op 12 februari heeft de
adviescommissie de toewijzingen en argumenten
voor afwijzing besproken. Er is veel waardering
uitgesproken over de aanpak en de adviescommissie heeft geadviseerd de beslissingen vast te stellen.
Het bestuur heeft dat vrijdag 14 februari gedaan.
De transparante en zorgvuldige benadering heeft
ervoor gezorgd dat het proces prima is verlopen.
Per 1 maart is BBL opgehouden te bestaan en is

Foto: Dick Beekman
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deze organisatie in delen overgeheveld naar de
provincies en naar RVO. Dit heeft geleid tot drie
verschillende pachtcontracten en veel onduidelijkheid omtrent de betalingsrechten. Jammer maar dat
konden wij niet voorzien en zijn er niet in gekend.
Voor volgend jaar zullen de BBL-gronden wellicht
niet meer beschikbaar zijn. De overige gronden
betreffen nog maar drie percelen. Dit betekent
een heroverweging van onze Grondgebruiksbank.
Ik moet wel zeggen dat in de afgelopen vier jaar
de GGB een uitstekend instrument is geweest
om noodzakelijke vernieuwing bij het agrarisch
natuurbeheer van de grond te krijgen. Het is een

uitstekende katalysator geweest. Het leerproces is
groot geweest en daarmee is het bestaan van de
GGB zeker de moeite waard geweest. Het bestuur
gaat op zoek of deze vorm mee kan helpen om
veranderingen en leerprocessen te faciliteren. Ook
de adviescommissie heeft daarbij een zeer nuttige
rol vervuld. Buiten Eemland heeft de GGB aandacht gekregen en hebben we navolgers gekregen.
Als voorzitter van A & E wil ik iedereen hartelijke
bedanken voor de intensieve samenwerking en de
mooie resultaten.
WS

CURSUS MONITOREN WEIDEVOGELS
Dit voorjaar wordt er een proef gedraaid met het
monitoren van de weidevogelstand in de Eempolders, buiten het natuurreservaat van Vereniging Natuurmonumenten. Dit wordt gedaan om
in beeld te brengen hoeveel succesvolle broedparen de Eempolders heeft in het deel van de
polder waar gangbare agrarische bedrijfsvoering
wordt uitgeoefend. Met succesvolle broedparen
wordt bedoelt hoeveel kuikens er in een jaar
groot zijn geworden. Deze proef wordt gedaan
aan de hand van een cursus. Iedereen die inteCursisten bij een praktijkles.
Foto: C. Huurdeman.
resse heeft in dit onderwerp, kan zich hiervoor
vrijwillig aanmelden.
kens hebben. De specifieke looproute, manier van
Op vijf praktijkochtenden wordt een bezoek
noteren, het opvangen van geluiden en signalen in
gebracht aan steeds hetzelfde vak met graslandhet veld over hoe het gaat met de weidevogels in
percelen, onder leiding van een weidevogelmonidat specifieke gebied, wordt in deze cursus bijgetoring-kenner, om de ontwikkelingen in de weidebracht. Vervolgens is het de bedoeling dat wanneer
vogels die daar voorkomen te kunnen volgen. De
de monitoring van de weidevogels verplicht wordt
eerste drie rondes worden gedaan vanaf de randen
(2016), dat er dan voldoende mensen en kennis
van het vak met graslandpercelen. De laatste twee
aanwezig is om deze monitoring goed uit te voeren,
rondes heten alarmrondes en dan wordt het vak
in opdracht van de agrarische natuurvereniging
met graslandpercelen deels doorkruist, om op deze
Ark & Eemlandschap.
manier te controleren of de broedparen die in de
Celine Roodhart
eerdere rondes zijn opgeschreven, ook daadwerkelijk tot broeden zijn overgegaan en eieren of kui-

PERMANENTE GREPPEL PLAS-DRAS SITUATIES
Als de weidevogels in het vroege voorjaar aankomen is het van het grootste belang dat ze voldoende voedsel vinden om op te vetten. Alleen
daardoor zijn ze in staat zijn eieren te leggen.
Veel vogels schakelen dan over van plantaardige
voeding naar dierlijk materiaal, dat eiwitrijk is.
In Afrika en Zuid-Europa is rijst een belangrijk
voedsel. Bij ons is het van belang dat ze makkelijk
bij het bodemleven, zoals wormen kunnen komen.
Nieuwsbrief – jaargang 18, nummer 1

Daarbij komt dat de bodem, wanneer die vochtig is
makkelijk doorzocht kan worden en het bodemleven door het water naar boven wordt gedreven.
De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd
met het onderwater zetten van greppels zodat de
grond naast de greppel plas-dras komt te staan. In
combinatie met kruidenrijk weidevogelgrasland
ontstaat zo een ‘snackbar voor de weidevogels’.
Door het op strategisch interessante plekken te
6

leggen hebben we inmiddels ervaring
met een kleine dertig plas dras-locaties. Door waarnemingen hebben we
kunnen constateren dat de greppel
plas-dras een succes is. Het plaatselijk verhogen van de waterstand is
doorgaans bij greppels gemakkelijker
te realiseren dan bij sloten. Door het
succes wordt plas-dras vanaf 2016 in
ons beheerplan opgenomen. Uiteraard vraagt het werk en inzet van de
boer. Om dit tot een minimum te
beperken zijn we een project gestart
greppel plas-draslocaties te voorzien
van pompen op zonne-energie. Nu
moet de boer bij droog weer regelmatig naar de locatie met een pomp.
Dit geeft verstoring en is een extra
arbeidsbelasting.
Gert-Jan Elbers

Voorbeeld van een pomp die op een zonnecellenpaneel is aangesloten. Daardoor kan de
installatie regelmatig en zelfstandig zorgen voor voldoende water in de greppel en hoeft de
beheerder minder frequent de plas dras-locatie te bezoeken voor controle.

VOSSENRASTERS IN EEMLAND
In 2014 hebben we op drie bedrijven een vossenraster aangelegd. De totale lengte was ruim 7,5 km.
Na evaluatie hebben we besloten in 2015 op twee
van de drie bedrijven opnieuw het raster tegen
vossen te plaatsen. Het bedrijf aan de Groeneweg
te Bunschoten is afgevallen omdat er slechts één
kievitsnest was aangetroffen binnen het raster.
Daar komt bij dat het gebied in 2016 buiten de
kerngebieden valt. Daardoor is het daar in de
toekomst niet meer mogelijk een beheerovereenkomst af te sluiten. Het zetten en het onderhouden
van een vossenraster is arbeidsintensief. Op de
andere twee bedrijven, waarvan één gelegen is aan
de Lodijk te Bunschoten en de andere te Eemnes

hebben we dit jaar toch nog een keer het raster
gezet. De ervaringen op deze bedrijven is van dien
aard dat we het toch nog een keer willen proberen
en ervaren wat het effect is. Op beide bedrijven
is geen predatie van vossen geconstateerd en op
zeker één bedrijf zijn het aantal nesten in 2014 toegenomen. De praktische ervaringen van vorig jaar
in het plaatsen van het vossenraster zorgen ervoor
dat we het dit jaar met minder inspanning hebben
kunnen realiseren, daar komt bij dat we ook hulp
hebben gehad bij het plaatsen van vrijwilligers.
Veel handen maken licht werk.
GJE

COLLECTIEF BEHEERPLAN SNL 2015
In maart is het Collectief Beheerplan Eemland
2015 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten
van Utrecht. Voor de meeste deelnemers is 2015
het laatste jaar waarin zij beheer kunnen uitvoeren op grond van de SNL-regeling. Alleen voor
deelnemers in de Geerenstreek loopt SNL nog een
jaar langer door. Er wordt nog bekeken of zij in
2016 het beheer toch geheel of gedeeltelijk kunnen
overzetten naar de nieuwe regeling ANB 2016.
Indien overgang naar de nieuwe regeling op grond
van juridische bezwaren niet mogelijk is dan moet
het beheer in 2016 nog worden uitgevoerd op basis
van de SNL-regeling.
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Stalkaarten
Bij de start van het beheerseizoen zijn ook dit jaar
weer de stalkaarten uitgereikt aan deelnemers met
legselbeheer en perceelkaarten aan alle beheerders.
Na afloop van het beheerseizoen worden die kaarten opgehaald door de Polderregisseurs. Elk jaar
komt het weer voor dat het moeilijk of onmogelijk
om alle stippen van nesten die op de stalkaarten
zijn ingevuld ook terug te vinden op de perceelkaarten. Ik doe nogmaals een dringend beroep op
deelnemers met legselbeheer er bij het invullen van
de stalkaarten op de letten dat de nesten logisch
Nieuwsbrief – jaargang 18, nummer 1

en systematische worden genummerd en dat die
nummering vervolgens ook op de perceelkaarten
wordt genoteerd, zodat het mogelijk is de ligging
van de nesten terug te vinden.

Last Minute-beheer
Op dit moment is er nog rust in de percelen. Het
aantal kieviten lijkt minder te zijn dan in voorgaande jaren en ook de grasgroei is nu nog zeer
beperkt. Toch moeten we er rekening mee houden dat deze situatie in mei en juni totaal anders
zal zijn. Hopelijk is er dan al volop gemaaid,
maar zijn er dan ook nog veel broedende vogels
op de percelen aanwezig. Of lopen er dan nog
veel pullen te foerageren op de percelen met rust
periode. Het is dan belangrijk goed rekening te
houden met het belang van de weidevogels. Het
GCTE heeft een budget beschikbaar dat hiervoor
kan worden ingezet. De Polderregisseurs kunnen
advies geven aan deelnemers als zij van plan zijn
te gaan maaien. Begin dan niet zomaar te maaien.
Op percelen met legselbeheer is het mogelijk om
kuikenstroken toe te passen. Als de Polderregisseur vast stelt dat er voldoende aanleiding is
kan hij afspraken maken voor een aanvullende
vergoeding. Op percelen met rustperiode is het
mogelijk de maaidatum uit te stellen tegen een aanvullende vergoeding. Deze Last Minute-vergoedingen waren ook in de voorgaande jaren beschikbaar
maar daar is tot nu toe maar beperkt gebruik van
gemaakt. De vogelstand is tot nu toe in Eemland
redelijk goed maar staat ook hier onder druk. Het
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Vastgesteld Collectief Beheerplan Eemland 2015.

is dus belangrijk om alles te doen wat mogelijk is
om de vogels te ondersteunen. Het zou jammer zijn
wanneer vogels te lijden hebben van het maaien
terwijl er een redelijke vergoeding beschikbaar is
waarmee beheerders kunnen worden gecompenseerd voor de gevolgen van tijdelijk uitstellen van
de maaiwerkzaamheden.
RAK

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
vereniging Ark & Eemlandschap (A & E) en het Gebiedscoördinatieteam Eemland (GCTE). A&E is een agrarische
natuurvereniging van boeren en burgers die zich inzetten
voor het behoud van de landschappelijke waarden van
Eemland. Het GCTE is een samenwerking tussen A & E en
een aantal andere participanten die als taak heeft jaarlijks
een collectief plan op te stellen voor weidevogelbeheer in
Eemland. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:
Postbus 512, 3850 GM Bunschoten, e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.

en de leden: Wilhelm Bos, Gert-Jan de Jong, Peter Nagel &
René Stalenhoef.

Projectcoördinator A & E: Gert-Jan Elbers, Postbus 512,
3750 GM Bunschoten, (033) 246 22 79, 06-532 324 15,
e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.

Contactpersoon ANB 2016: Wilhelm.Bos@arkeneemlandschap.nl.

Bestuur A & E: Warmelt Swart (voorzitter), Kees van Valkengoed (vice voorzitter), Steven Nagel (penningmeester)
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GCTE: Rob Kole (voorzitter), Toon van ‘t Klooster (secretaris) en de leden; Wim Hilhorst, Bort-Harmen Koelewijn,
Jan Roodhart (Natuurmonumenten), Warmelt Swart, Bert
van Valkengoed & Kees van Valkengoed.
Contact GCTE: Postbus 512, 3750 GM Bunschoten, 033)
299 94 08/ 06-137 166 67, e-mail:
info@beheerplaneemland.nl.

Internet:
A&E: www.arkeneemlandschap.nl
GCTE: www.beheerplaneemland.nl
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