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nemers zullen gaan maken te 
kunnen vergoeden is binnen. 
We kunnen en moeten dus aan 
de slag. Het is nu aan jullie als 
deelnemers om de uitvoering ter 
hand te nemen. Als bestuur heb-
ben we de verbinding kunnen 
leggen tussen de melkveehou-
derij en eff ectief weidevogelbe-
heer. Daarbij kunnen marktcon-
forme tarieven worden ingezet. 
We zijn er blij mee dat dit kon 
worden gerealiseerd. Daar zijn 
we de provincie erkentelijk voor.
Cruciaal onderdeel is het last mi-
nute-beheer. We hebben bij het 
uitgestelde maaibeheer alleen 
rustperioden tot 1 juni afgeslo-

Van de voorzitter
Bij deze voorjaarsnieuwsbrief 2016 zit een uitnodiging voor de komende jaarvergadering. Bij de bestuursver-
kiezing zullen we dan afscheid nemen van Kees van Valkengoed. Hij heeft zich negen jaar als bestuurslid 
ingezet maar is nu niet meer herkiesbaar. We zullen op een passende manier afscheid moeten nemen van 
een betrokken bestuurder, die ook in de praktijk van het weidevogelbeheer en voor de werkgroep educatie 
veel inzet aan de dag heeft gelegd. Het verheugt ons dat Simone Eggenkamp dan zal worden voorgedragen 
als kandidaat-bestuurslid.
Deze jaarvergadering markeert ook de afsluiting van een periode van voorbereiding voor het nieuwe agra-
risch natuurbeheer. We gaan nu starten met een nieuwe zesjarige periode voor dat beheer met een heel an-
dere wijze van werken. Dit betekent dat van ons allemaal een grotere verantwoordelijkheid wordt verwacht. 
Voor de vereniging is het ook weer een nieuwe uitdaging om op die manier aan de slag te gaan. Op 16 
maart hebben dat tot uitdrukking gebracht bij de offi  ciële opening van de eerste greppel plas-draslocatie voor 
weidevogels met pompen op zonnepanelen. Wij hebben aandacht 
voor dit project gevraagd omdat het werk dat wij hier in Eemland met 
greppel plas-dras doen bijzonder is. Daar staan we niet altijd bij stil. 
We vinden het al heel gauw heel gewoon. Dat is het echter niet voor 
mensen die wat verder af staan van het boerenbedrijf en van het 
agrarische natuurbeheer. Het is goed te laten zien wat je doet en je 
te realiseren je dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Het combi-
neren van melkveehouderij met weidevogelbeheer is niet gemakke-
lijk. Het vraagt om boeren die daar zich daarvoor willen inzetten en 
er echt iets van willen maken. Als voorzitter ervaar ik dat die houding 
er in Eemland gelukkig wel degelijk is en dat we er samen echt iets 
van willen gaan maken. Ik ben daar trots op en ik hoop jullie ook.

♣ Warmelt Swart 

ANLb 2016
Over het nieuwe subsidiestel-
sel Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer (ANLb) hebben 
we al veel geschreven. De deel-
nemers zijn diverse keren uit-
genodigd om de inzet met ons 
te bespreken. We hebben een 
boekje gemaakt met alle regels. 
Er zijn 44 plas-draslocaties aan-
gelegd die zijn uitgerust met 
een pomp die permanent water 
aanvoert zolang er daglicht is. 
De energie wordt geleverd door 
zonnecellen.
De ANLb-beschikking voor zes 
jaar om alle kosten die de deel-

ten. Voor het beheer met rust 
tot 8,15 of 22 juni wordt tijdens 
het seizoen bepaald of dat wel 
eff ectief zal zijn. Het gewas op 
de percelen moet geschikt zijn 
voor de weidevogels en speciaal 
voor de pullen. Er moet voldoen-
de voedsel zijn, maar er moet 
er ook bescherming worden ge-
boden tegen predatie. Het gaat 
dus niet alleen om de broeden-
de vogels. Het gaat vooral over 
bescherming aan pullen en over 
de vliegen, wormen en dergelij-
ke die hen voedsel leveren. De 
polderregisseurs zullen samen 
met jullie beoordelen of later 
m aaien gewenst is. Ons col-
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lectief heeft ruim voldoende 
vergoedingen vrijgemaakt om 
deze extra maatregelen uit te 
kunnen voeren. Het werken op 
deze wijze is nieuw en dus moe-
ten we leren er mee om te gaan. 
Schroom niet op tijd de polderre-
gisseur om advies te vragen. De 
ANLb-regels schrijven voor dat 
we wijzigingen van een pakket 
twee weken voor de start van 
de aanpassing van het beheer 
moeten melden. De deelnemers 
zullen via de e-mail regelmatig 
geïnformeerd worden over de 
spelregels. Ze bieden ons veel 
ruimte voor een eff ectief op wei-
devogels gericht beheer.

Handhaving
Het collectief is verantwoordelijk 
voor het handhaven van de ge-
maakte afspraken. Naast onze 
eigen handhaving doet RVO en 
NVWA ook steekproefsgewijs 
onderzoek. Dit betekent dat we 

de gemaakte afspraken precies 
moeten nakomen. Pas na goed-
keuring van de gebiedscoördi-
nator kan er afgeweken worden. 
De polderregisseurs helpen jullie 
bij de uitvoering en het nakomen 
van de afspraken. Voor echte 
handhaving en de daaraan ge-
koppelde sancties bij het niet 
nakomen van de afspraken heb-
ben we Gert-Jan Elbers en Peter 
Peek gevraagd dit uit te voeren. 
Zij zullen bedrijven gaan bezoe-
ken om de beheerafspraken te 
controleren. Dit gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van de ge-
biedscoördinator Wilhelm Bos.

Verantwoording
We hebben nadere afspraken 
gemaakt over de uiteindelijke 
verantwoording naar de provin-
cie en de betaalwijze die daar 
uit gaat voortvloeien. Binnenkort 
krijgen we daar uitgebreide infor-
matie over. Als het nodig is, stu-

ren we deze informatie door aan 
de deelnemers. We hebben een 
systeem van beheer met markt-
conforme tarieven afgesproken 
dat gehandhaafd kan worden. 
Daarvoor is ook controle nodig. 
De plas-draslocaties worden bin-
nenkort opgemeten en de geme-
ten oppervlakten komen in het 
systeem voor de uitbetaling. Na 
het seizoen wordt op basis van 
nesten en last minute-beheer 
een herberekening van de ver-
goedingen uitgevoerd. Dan pas 
krijgen de deelnemers te horen 
wat zij over dit jaar van ons gaan 
ontvangen.
Zoals het er nu naar uitziet ont-
vangen we begin 2017 het geld 
waarmee we onze deelnemers 
kunnen gaan uitbetalen. Eind 
van dit jaar gaan we elk bedrijf 
evalueren en maken we opnieuw 
afspraken over het beheer 2017.

♣ Warmelt Swart 

Attentie voor de Gecombineerde 
Digitale Informatie (GDI)
Alle agrarische bedrijven zijn jaarlijks medio mei 
verplicht GDI aan te leveren bij Rijksdienst Voor 
Ondernemers (RVO) Dit is wat voorheen vaak 
‘meitelling’ werd genoemd. De afgelopen jaren 
verliepen ook de betalingen voor het agrarisch 
natuurbeheer via RVO, omdat zij tevens betaal-
orgaan waren voor de SNL-bijdragen. De opga-
ve bij de GDI gold als betaalverzoek voor die 
bijdragen.

Met ingang van 2016 is de GDI veranderd. Wat 
moet worden opgegeven of aangevraagd is af-
hankelijk van de situatie.

1. De deelnemers aan het collectieve plan 
ANLb 2016 van het collectief A & E geven 
bij de GDI niets op. Het collectief doet de 
opgave en zorgt ook voor uitbetaling.

2. Er zijn nog een paar deelnemers die nog 
verplichtingen hebben in het kader van de 
oude regeling SNL. Zij moeten in 2016 bij 
de GDI, net als in voorgaande jaren, zelf 
een betaalverzoek indienen voor de per-
celen met SNL-beheer bij RVO. Dit is op 
basis van de afspraken die vanuit het ver-
leden gemaakt zijn. Het afgelopen najaar 
zijn de desbetreff ende deelnemers daar-
over geïnformeerd door Rob Kole.

3. A & E heeft ook buiten het kerngebied voor 
weidevogelbeheer (het gebied waar ANLb 
is toegestaan) bij een aantal bedrijven be-
heerafspraken gemaakt. Dit noemen we 
de ‘parels’. Ook zijn met sommige bedrij-
ven afspraken gemaakt via het GGB-pro-
ject. De vergoeding en daarvoor worden 
door A & E betaald en moeten niet gemeld 
of aangevraagd worden via de GDI.
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Grondgebruiksbank
Ook in 2016 zijn er weer perce-
len beschikbaar voor de grond-
gebruiksbank (GGB). Daarover 
was eerst onzekerheid maar we 
konden ook in dit vijfde jaar toch 
weer gronden verpachten via de 
GGB. De BBL-gronden in Bun-
schoten worden verkocht, maar 
de resterende BBL-eigendom-
men en de gronden van de ge-
meenten Bunschoten en Amers-
foort waren beschikbaar voor 
uitgifte. De procedure daarvoor 

Waterdoelen in Eemland
Onze primaire doelstellingen zijn gericht op behoud van weidevogels. De provincie en relevante par-
tijen hebben ons ook gevraagd te gaan kijken naar ‘waterdoelen’. Het gaat daarbij vooral over doel-
stellingen die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in het agrarisch gebied. De beheer-
maatregelen moeten bovenwettelijk zijn en ze moeten worden uitgevoerd door de grondgebonden 
landbouwbedrijven. Voorbeelden zijn ecologisch beheer van sloten en slootranden en ‘m eer water in 
de sloot’. Samen met het waterschap en LTO Eemland zijn we op zoek naar de juiste maatregelen. 
Behalve naar beheermaatregelen kijken we ook naar investeringsmaatregelen. Een voorbeeld van 
een beheermaatregel is het voeden van milieuranden langs sloten door middel van kwelwater. Een 
investeringsmaatregel is de aanleg van de infrastructuur voor de opvang van erfafspoeling en dat af 
te voeren naar een aan te leggen vloeiveld.
De waterdoelen staan nog in de kinderschoenen maar we houden u op de hoogte van de ontwikkelin-
gen. Heeft u een goed idee voor een mogelijke doelstelling op dit gebied geef dat dan per e-mail aan 
ons door via: info@arkeneemlandschap.nl.

was gelijk aan die in andere ja-
ren. Met de meeste deelnemers 
aan dit project zijn gesprekken 
gevoerd. De boeren die melk-
veehouder en tevens deelnemer 
ANLb zijn kregen de voorkeur. 
Voor een aantal percelen waren 
meerdere gegadigden. In die ge-
vallen moest er een keuze ge-
maakt worden. Ook waren er en-
kele percelen waarvoor slechts 
één kandidaat was. Deze puz-
zel heb ik samen met Gert-Jan 

Elbers opgelost. Daarna is een 
voorstel naar onze adviescom-
missie gestuurd. Deze commis-
sie heeft de voorstellen beoor-
deeld en van een positief advies 
voorzien.
De BBL-gronden in Eemnes wor-
den dit jaar geruild en verkocht 
Dit betekent dat de GGB volgend 
jaar een zeer beperkte uitgifte 
zal hebben.

♣ Warmelt Swart 

© R.A. Kole
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De grutto’s waren dit jaar al vroeg terug uit het overwinteringsgebied. Volgens een bericht in het dagblad De Telegraaf  
werden de eerste grutto’s al op 8 februari gezien bij Eemdijk.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Ark & Eemlandschap 
(A & E), een agrarische natuurvereniging van boeren en burgers die zich 
inzet voor het behoud van de landschappelijke waarden van Eemland. 
De vereniging is gecertifi ceerd als collectief in het kader van het subsi-
diestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Bestuur: Warmelt Swart (voorzitter), Kees van Valkengoed (vice voor-
zitter), Steven Nagel (penningmeester) en de leden: Wilhelm Bos, Gert-
Jan de Jong, Peter Nagel & René Stalenhoef.

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

Gebiedscoördinator ANLb: Wilhelm Bos, Postbus 512, 3750 GM Bun-
schoten, e-mail: Wilhelm.Bos@arkeneemlandschap.nl.

Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: Postbus 512, 3850 GM 
Bunschoten, e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.

Internet: www.arkeneemlandschap.nl.

Offi  ciële start greppel 
plas-drasproject
In zeer korte tijd en precies op tijd 
voor de start van het beheersei-
zoen hebben we een project ge-
realiseerd dat de aanleg van 44 
greppel plas-draslocaties in ons 
werkgebied heeft opgeleverd. De 
bestuursleden Gert-Jan de Jong 
en René Stalenhoef hebben 
veel werk verzet om de zaken 
op tijd te realiseren. Dit in goe-
de samenwerking met het bedrijf 
Aqua Delta. Aart den Breeijen 
van Aqua Delta bood de vereni-
ging, als dank voor de opdracht, 
een extra zonnepaneel aan en 
Aqua Delta zal ook en comple-
te installatie naar Afrika sturen 
voor een waterproject aldaar. 
De provincie Utrecht heeft een 
fi nanciële bijdrage van €200.000 
toegezegd om het project moge-
lijk te maken. Vogelbescherming 
Nederland heeft voor de ‘pa-
rels’ een bijdrage van €15.000 
beschikbaar gesteld. ‘Parels’ 
zijn enkele kleine deelgebieden 
(acht) buiten het aangewezen 
kerngebied waarvan wij vinden 
dat het de moeite waard is ook 
daar beheermaatregelen te ne-
men. Op 16 maart heeft de ge-
deputeerde van Utrecht de heer 
Bart Krol door middel van het 
inwerkingstellen van een water-
pomp de offi  ciële start gegeven. 
Gelukkig sloeg de pomp aan. 
Behalve de gedeputeerde waren 

© R.A. Kole

Gedeputeerde Bart Krol en voorzitter Warmelt Swart na de openingshandeling.

© R.A. Kole

er voor het collectief belangrij-
ke partners vertegenwoordigd, 
zoals de gemeenten Bunscho-
ten en Eemnes, het waterschap 
Veluwe en Vallei, LTO Neder-
land, Natuurmonumenten en Vo-
gelbescherming Nederland. Na 
een duidelijke uitleg van het be-

heerplan 2016 door de gebieds-
coördinator Wilhelm Bos werden 
door meerdere vertegenwoordi-
gers van bovenstaande partijen 
woorden van respect uitgespro-
ken voor wat ons collectief heeft 
gerealiseerd. Vaak werd aange-
haald dat wij een voorbeeld zijn 
van het collectief dat bestaat uit 
moderne melkveehouderijbedrij-
ven dat laat zien hoe het moge-
lijk is om een  weidevogelpopula-
tie op een verantwoorde wijze in 
stand te houden. We staan in de 
top vijf van beste weidevogelge-
bieden van Nederland volgens 
Vogelbescherming. Support en 
samenwerking met bovenstaan-
de partijen is onontbeerlijk om 
deze positie vast te houden. Dat 
we met de 44 plas-draslocaties 
een kwaliteitsslag maken van de 
eerste orde staat als een paal 
boven water.

♣ Gert-Jan Elbers
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