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InleIdIng

Ook in 2006 heeft de vereniging Ark & Eemlandschap zich weer volop ingezet voor de 
weidevogels en beheer van andere natuurwaarden in onze polders. Ook de Werkgroep 
Recreatie kreeg dit jaar een hele goede doorstart. 
Verder stond het jaar 2006 wederom in het teken van de oprichting van Nationaal 
Landschap Arkemheen Eemland. Niet alle leden staan onverdeeld positief tegenover 
deze ontwikkeling en er heerst ook nog veel onzekerheid of deze nieuwe titel netto 
winst of verlies gaat opleveren voor de agrarische ondernemers in het gebied. Toch 
blijft de vereniging, edoch kritisch, voorstander van het Nationaal Landschap. We doen 
er alles aan om deze titel om te zetten in kansen voor een duurzaam beheer van ons 
mooie Eemland.
In dit jaarverslag kunt u lezen over de behaalde resultaten en het wel en wee van onze 
vereniging Ark & Eemlandschap.

agrarIsCh natuurbeheer

Het werkgebied van de vereniging betreft een open weidegebied in de gemeenten 
Eemnes, Baarn, Soest, Bunschoten en Amersfoort met een omvang van ongeveer 
8000 ha. Dit gebied maakt onderdeel uit van het gebied dat in 2006 werd begrensd als 
Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. De melkveehouderij is hier de dominante 
vorm van landgebruik. Meer dan de helft van de boeren doen mee met het agrarisch 
natuurbeheer. Hieronder staan de resultaten van het agrarisch natuurbeheer over 2006 
beschreven.

WeIdevogelbeheer

In de tabel hieronder vindt u de verschillenden manieren waarop weidevogels werden 
beschermd. Dit gebeurde op 2552 ha. Daarvan is 1969 ha zogenaamde nestbescherming. 
Dit betekent dat op deze percelen de nesten gemarkeerd worden en dat deze nesten 
ontzien worden door er met de machines omheen te rijden. De overige pakketten, 
de zogenaamde weidevogelgraslanden met rustperiode, betreffen het geheel niet 
bewerken van de percelen voor een bepaalde periode. Deze oppervlakte, grasland met 
een rustperiode, is in 2006 toegenomen van 404 naar 583 ha. Dat betekent dat boeren 
voor zwaardere pakketen hebben gekozen.

Beheerde oppervlakken 2006 Pakket
Oppervlak 

(ha)

Nestbescherming  1901/1902 1969
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april – 23 mei 1903 45
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april – 1 juni 1904 156
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april – 8 juni 1905 115
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april – 15 juni 1906 131

Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april – 22 juni 1907 126

Weidevogelgrasland met rustperiode 8 mei – 22 juni 1909 9,5

Totaal weidevogelbeheer 2552
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Op de kaart hieronder kan men zien op welke percelen er is gekozen voor nestbe-
scherming (de roze percelen) en op welke percelen is gekozen voor maaibeheer, het 
pakket weidevogelland met rustperiode (andere kleuren). 

In de percelen met nestbescherming worden de aantallen nesten geteld. In de per-
celen die met rust worden gelaten worden de nesten niet geteld. Op basis van de 
tellingen in  de 1969 ha in het voorjaar 2006 hebben de vrijwilligers 1954 nesten 
geteld. In de tabel hieronder staat vermeld hoeveel nesten er van iedere soort zijn 
gevonden en wat de verschillen zijn ten opzichte van de jaren 2004 en 2005.
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Aantal gevonden nesten per 
soort weidevogel 2004 2005 2006

Verschil
 met 2005

Kievit 1243 1477 1492 15
Grutto 177 213 217 4
Scholekster 78 114 96 -18
Tureluur 71 65 117 52
Kluut 5 8 9 +
Slobeend 2 6 8 +
Kleine Plevier 2 4 3 -
Kuifeend 4 0 0
Veldleeuwerik 1 2 3 +
Krakeend 0 1 4 +
Graspieper 4 1 5 +

Voor de meeste soorten zijn meer nesten gevonden dan in voorgaande jaren. Een 
opvallende uitschieter is de toename in aantallen Tureluurs. De oorzaak is niet 
bekend. 

MozaIek op Maat

In 2006 is door de vereniging een proefproject gestart om de kwaliteit van het 
weidevogelbeheer te verhogen. De vereniging is van mening dat de zorg verder moet 
gaan dan een zorg voor de nesten. De kuikens moeten ook in staat worden gesteld om 
vliegvlug te worden. Met name bij Grutto is een zogenaamd mozaïekbeheer belangrijk; 
een afwisseling van lang en kort gras. En dat willen we realiseren in de gebieden waar 
veel jonge grutto kuikens zitten. Dus behalve de afwisseling van kort en lang gras is 
een zekere flexibiliteit nodig; we kunnen dit instrument inzetten op tijd en plaats waar 
veel gruttokuikens aanwezig zijn. Dit betekent dat de boeren goede afspraken moeten 
maken met de boeren met belendende percelen. In 2006 hebben een zestal boeren 
aan het Zuidereind in Baarn en aan de Lodijk in Bunschoten hier aan meegedaan. 
In totaal zijn 69 ha op deze speciale manier beheerd. Er werden aanvullende 
beheersmaatregelen getroffen, zoals trapsgewijs maaien en extra vluchtheuvels. 

sovon Controle

In 2006 heeft een team van onderzoekers 
van het SOVON een (vanuit de 
subsidiegever verplichte) monitoring 
uitgevoerd. Ark & Eemlandschap 
heeft ingeschreven op 50 paren per 
100 ha, waarvan 20 kritische soorten. 
Ons resultaat is 69 paren, waarvan 
28 kritische soorten. Het verschil ten 
opzichte van de pakketeisen is dus + 19 
en + 8; de vereniging voldoet dus ruim 
aan de eisen. 
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Wij hebben 2574 ha gecontracteerd en daarop zijn 1770 territoria geteld. Van deze 
territoria zijn 716 kritische soorten geteld. Hieronder een overzicht per soort:

soort 
aantal

Territoria
locaties waar de soort veel voorkomt

Kievit 919 Verspreid over het open gebied. Je haalt de maispercelen 
eruit. Grote concentraties in de Maatpolder, Eemdijk het blok 
ten noorden de Vaartweg, Zuidereind en Groeneweg noord.

Grutto 324 Verspreid over het open landschap. Weinig in Hoogland West 
het boomrijke deel van Zevenhuizen, Soest en Eemnes ten 
westen het natuurgebied en ten zuiden de Eemnesservaart. 
Zwaartepunten: Maatpolder 65, Eemdijk blok ten noorden 
Vaartweg 48, Zuidereind 35. 

Tureluur 191 Verdeeld over het open gebied met zwaarte punten in de 
Maatpolder en Eemdijk.

Scholekster 135 Redelijk verspreid over het gebied.
Graspieper 75 Verspreid over het open gebied.
Krakeend 38 Ten noorden de lijn Vaartweg- Eemnesservaart.
Veldleeuwerik 36 Ten noorden de lijn Bisschopsweg – haven Eemnes.
Kuifeend 17 Ten noorden de lijn Vaartweg- Eemnesservaart.
Slobeend 14 Ten noorden de lijn Vaartweg- Eemnesservaart.
Kluut 8 Maatpolder en in het gebied tussen het natuurgebied en de 

Eem en ten noorden de Eemnesservaart

Zomertaling 6 Ten noorden de lijn Vaartweg- Eemnesservaart.
Bontbekplevier 5 Noordelijke Maatpolder.

randenbeheer 
(slootkanten)

De boeren hebben in totaal op 38,5 ha. 
‘randenbeheer’, oftewel het SAN pakket 
‘Bonte Weiderand’, toegepast. Dit doet 
men langs de slootkanten, meestal op 
een strook land van 1 meter evenwijdig 
aan de sloten. In enkele gevallen wordt 
een bredere rand beheerd. Op basis 
van 1 meter komt de 38,5 ha. neer 
op het beheer van ruim 385 kilometer 
slootkanten. Slootkantenbeheer betekent 
hier dat deze randen worden verschraald. 
Er mag geen (kunst)mest op de randen 
worden aangebracht en ook de bagger 
van het schonen van de sloten mag niet 
op de randen blijven liggen. Het doel is 
om een hogere diversiteit aan planten te 
realiseren, in en langs de sloten. 
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Elk jaar worden er door de vereniging een aantal meetvakken gemarkeerd en daarin 
worden de verschillende soorten planten gezocht. In principe wordt er per kilometer 
een meetvak van 100 meter lengte uitgezet. Dit jaar zijn in 237 meetvakken de planten 
gezocht. Dat betekent dat we resultaten hebben kunnen meten voor 237 van de 385 
kilometer. Hieronder vindt u de resultaten van deze tellingen in het voorjaar 2006. In 
de tabel hieronder staat de top 15 van meest gevonden planten. In de tabel staat per 
soort vermeld het aantal meetvakken waarin deze plant is gevonden. De boterbloem is 
dus in 180 van de 237 meetvakken gevonden. 

Soort Het aantal meetvakken waarin deze soort voorkomt
(totaal aantal meetvakken, maximale score = 237)

Boterbloem 180
Veldzuring 153
Pinksterbloem 122
Vergeet-mij-nietje 94
Rolklaver 38
Gele lis 33
Wolfspoot 33
Walstro 26
Moerasspirea 21
Echte koekoeksbloem 17
Blauw glidkruid 15
Wikke 15
Ereprijs 12
Tweerijige zegge 12
Penningkruid 10

De volgende soorten werden minder vaak dan 10 keer gevonden; Kale Jonker (8), 
Kattenstaart (7), Zwanebloem (7), Dotterbloem (4), Gevleugeld Hertshooi (3), Havikskruid 
(3), Lathyrus (3), Munt (3), Wilde peen (3), Ganzerik (2), Watereppe (2), Klokje (1), 
Margriet (1), Ratelaar (1), Reukgras (1), Vogelpootje (1) en Waterkruiskruid (1).

saMenWerkIng Met WeIdevogelWerkgroepen

Evenals in voorgaande jaren werd voor nestbescherming samengewerkt met drie 
groepen vrijwilligers. Zij zoeken de nesten en monitoren de (broed) resultaten. Dat 
zijn de Weidevogelgroep Westelijk Eemgebied, de Weidevogelwerkgroep ‘De Marel’ 
en de Vrijwillige Weidevogelbescherming ‘De Wulp’. In Hoogland-West wordt het werk 
gedaan door Toon van de Wolfshaar. 

reCreatIe en agro-toerIsMe

In 2006 is de werkgroep Agrotoerisme goed van de grond gekomen. In de 
wintermaanden is gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke folder onder 
de titel “AdembenEEMend EEMland”. In deze folder worden de activiteiten van 12 
deelnemers in het gebied vermeld. In april is de folder gepresenteerd op Fietsboot de 
Eemlijn. Van diverse regionale media waren journalisten aanwezig die op een positieve 
manier verslag deden van de presentatie. De 10.000 exemplaren hebben bijna allemaal 
een weg naar potentiële klanten gevonden.
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Vervolgens is geïnvesteerd in een zogenaamde “banner”. Dit is een 2 meter hoog doek 
die kan dienen als blikvanger op publieksactiviteiten, ter promotie van de activiteiten 
van de vereniging. Daarbij is een folderrek aangeschaft.
De inhoud van de folder AdembenEEMend EEMland is ook geplaatst op een nieuwe 
eigen agrotoeristische website, www.eemlandrecreatie.nl. Via deze website kunnen de 
deelnemers elkaar promoten en zo recreanten in het gebied halen en houden.
Tot slot zijn fondsen geworven voor het maken van bedrijfsinformatie borden. Deze 
borden kunnen geplaatst worden aan de openbare weg met informatie over de 
bedrijven, het agrarisch natuurbeheer en het Nationaal Landschap. Deze borden zullen 
in de loop van 2007 gereed komen, evenals een nieuwe uitgave van de folder met 
diverse nieuwe deelnemers.

tWeede kloMpenpad In eeMland

Na de succesvolle start in 2005 met het eerste klompenpad in Eemland in Soest, is 
in 2006 een tweede klompenpad geopend; het Nesserpad te Eemnes. Deze werd op 
een zonovergoten dag in juni geopend door de burgermeester van Eemnes en een 
gedeputeerde van de provincie Utrecht. Het wandelpad loopt gedeeltelijk door land van 
onze leden en die daarvoor een metervergoeding ontvangen van het Landschapsfonds 
Eem en Vallei. 

natIonaal landsChap arkeMheen-eeMland

Ook in 2006 is er door bestuur en vereniging aandacht besteedt aan de oprichting 
van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Ook tijdens de ledenvergadering 
in het najaar was er aandacht voor het gebied. Gastspreker was Dhr. Dirk Sijmons, 
de rijksadviseur voor landschap. De agrarische natuurvereniging heeft een zetel in de 
stuurgroep van het Nationaal Landschap. 

saMen verantWoordelIjk

Het project Samen Verantwoordelijk is een samenwerking tussen NPW en IVN met als 
doel verbeteren van de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer en het landschap. 
Lokale IVN’ers werden gekoppeld aan een boer. Samen hebben zij planten en vogels 
geïnventariseerd. Veel IVN’ers waren verrast over de rijke biodiversiteit. 
Dit jaar zijn op drie bedrijven inventarisaties gedaan naar de vegetaties in de slootkanten 
en er zijn grondprofielen gemaakt. Deelnemende bedrijven zijn De Eemlandhoeve in 
Bunschoten klei op veen; De Pol in Hoogland, overgangsgebied zand met houtwallen 
en klei op veen open landschap; en boerderij Het Derde Erf in Soest, strekkend van de 
Soesterduinen tot de Eem, zeer gevarieerd.

pr

De nieuwsbrief is traditiegetrouw twee keer per jaar uitgekomen. De nieuwsbrief wordt in het 
voorjaar en in het najaar uitgegeven en doet verslag van alle activiteiten van de vereniging. 
Ook speelt onze website een belangrijke rol in de publiciteit: www.arkeneemlandschap.nl 
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verenIgIngszaken

Het ledental van de vereniging is in 2006 gegroeid van 215 leden naar 223 leden. 
Hiervan zijn 81 burgerleden en 142 agrarische leden. Van de agrarische leden deden 
121 leden mee aan agrarisch natuurbeheer.

Het bestuur bestond in 2006 uit de volgende leden: Jan Huijgen (voorzitter), Toon van 
’t Klooster (penningmeester), Dolf Logemann, Bert van den Hengel en Joop Wantenaar. 
Het bestuur is zes keer bijeen geweest. Op het voorzittersoverleg in NPW verband is 
het bestuur drie maal vertegenwoordigd geweest en twee maal een penningmeester 
overleg. Twee maal is deelgenomen in NPW verband aan de opzet en de uitwerking 
van de SOVON controle. Verder drie maal een overleg binnen de cluster Utrecht.

Het bestuur wordt bijgestaan door Rob Kole, de coördinator SAN en de 
verenigingscoördinator Gert-Jan Elbers. Adviseurs voor het bestuur zijn Bart Pijnenburg, 
Warmelt Swart en Ad Willemen.

In de voorjaarsvergadering (6 april) is er aandacht geweest voor het project Mozaïek 
op Maat, de SOVON telling en de Biotoets voor het beoordelen van de kwaliteit 
van slootwater. In de najaarsvergadering (10 oktober) kwamen tal van initiatieven/
projecten die in Eemland spelen kort aan bod en gaf de rijksadviseur voor landschap, 
Dhr. Dirk Sijmons zijn visie op het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Ruim 
100 mensen kwamen naar deze avond.

gebruIkte afkortIngen

A&E  Vereniging Ark & Eemlandschap
IVN  Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie
NME  Natuur en Milieu Educatie
NPW  Natuurlijk Platteland West (Koepel van Agrarische Natuurverenigingen)
SAN  Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
SAN-OS  Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer – Organisatiekosten 

Samenwerkingsverbanden
SOVON  Vogelonderzoek Nederland
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fInanCIeel overzICht verenIgIng 2006
EXPLOITATIEREKENING A&E

Ontvangsten Werkelijk 2006 Begroting 2006  Begroting 2007 Verschil 2006
Extra contributie SAN  €         7.684,00-  €         6.000,00-  €         6.700,00  €       1.684,00 
Contributie  €         3.725,00-  €         3.500,00-  €         3.700,00  €          225,00 
Donaties  €         1.586,50-  €         1.000,00-  €            700,00  €          586,50 
Rente  €           133,09-  €            150,00-  €            150,00  €           16,91-
Diversen opbrengsten  €             83,96-  €              50,00-  €              50,00  €           33,96 
Afboeking Contributie  €             55,00  €                   -     €           55,00-
Totaal ontvangsten  €       13.157,55-  €       10.700,00-  €       11.300,00  €       2.457,55 

 
Uitgaven Werkelijk 2006 Begroting 2006  Begroting 2007 Verschil 2006
Coördinator 2006  €         3.500,00  €         3.500,00  €         3.500,00  €                -   
Accountant  €         1.428,00  €         1.450,00  €         1.500,00  €           22,00 
Ledenvergadering  €         1.071,00  €         1.300,00  €         1.500,00  €          229,00 
Bestuurskosten (incl. presentiegelden)  €           440,00  €         1.200,00  €         1.200,00  €          760,00 
Werkgroep PR  €         1.529,15  €         1.000,00  €         1.000,00  €          529,15-
Werkgroep educatie  €                  -    €            700,00  €            850,00  €          700,00 
Secretariaat en kantoorhuur  €           925,12  €            600,00  €            800,00  €          325,12-
Werkgroep recreatie  €           453,73  €            750,00  €            750,00  €          296,27 
Diversen (bankkosten e.d.)  €           189,21  €            200,00  €            200,00  €           10,79 
Resultaat 2006  €         3.621,34    €       3.621,34-
Totaal uitgaven  €       13.157,55  €       10.700,00  €       11.300,00  €       2.457,55-

BALANS A&E  Balans 2006 Balans 2005  Balans 2004 
Debet
Banksaldo  €       12.324,26  €         9.305,99  €         6.179,44 
Te ontvangen contributie  €             30,00  €              95,00  €            383,33 
Te ontvangen contributie SAN 
deelnemers.  €           862,14  €            565,92  €                   -   
Voorraad boeken  €             68,87  €            147,87  €            188,87 
Totaal  €       13.285,27  €       10.114,78  €         6.751,64 
Credit
Vooruitontvangen contributie 2006  €                  -    €         1.980,00-  €                   -   
Reservering voor educatieproject  €                  -    €                   -    €         3.200,00-
Nog te betalen PR folder  €         1.529,15-  €                   -    €                   -   
Eigen vermogen  €       11.756,12-  €         8.134,78-  €         3.551,64-
Totaal  €       13.285,27-  €       10.114,78-  €         6.751,64-

Toelichting op het resultaat A&E 
2006
De educatiemogelijkheden zijn vermeld in de scholengids van het NME, er is in 2006 geen gebruik van gemaakt.
De kosten van de ledenvergadering zijn vergoed door het Nationaal Landschap en verwerkt als donatie.
In kantoorhuur is 1 kwartaal van 2005 in 2006 betaald.
De bestuurskosten A&E zijn lager door meer vergaderinzet voor rekening van SAN-OS. 
De nog te betalen kosten PR zijn opgenomen in de balans.
De hogere opbrengst SAN contributie leidt tot een verlaging van de contributie in de begroting van 2007.
 
Toelichting op de begroting 2007
De extra SAN contributie is in 2007 verlaagd naar 1,75% van de SAN opbrengst. (was in 2006 2 %)
In de bestuurskosten zijn dit jaar opgenomen de Bestuursaanspakelijkheidsverzekering en de  
Medewerkersaansprakelijkheidsverzekering.
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fInanCIeel overzICht san-os 2006
Toelichting verenigingsdeel SAN-OS 2006

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. 2005 2006  totaal 
Debet    
Inleggeld coöperatie Stadteland  €   2.520,00  €            -    €   2.520,00 
Bankkosten t/m. 2005  €      187,87  €       72,78  €      260,65 
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 
Eigen vermogen/deelnemers  €   9.574,38  €   1.754,33  € 11.328,71 
Totaal  € 13.769,75  €   3.202,20  € 16.971,95 
Credit    
Rente ontvangsten rek. 3822.86.944  €   3.115,53-  €            -    €   3.115,53-
Rente ontvangsten rek.1469.401.266  € 10.654,22-  €   3.202,20-  € 13.856,42-
Totaal  € 13.769,75-  €   3.202,20-  € 16.971,95-
Toelichting:
De renteontvangsten t/m. 2006 bedragen  € 16.971,95. 
Daarvan is bij de start van de Coöp. Stadteland een bedrag als inleggeld gestort dat opvorderbaar is bij liquidatie.
Na verrekening van de kosten en opbrengsten t/m. 2006 blijft er een bedrag voor deelnemers betaalbaar van  
€ 11.328,71
Dit bedrag wordt voorlopig gebruikt als buffer voor de SAN-OS, om te late betalingen van DR op te vangen, 
eventuele boetes, kortingen op de SAN-OS door DR en niet SAN-OS declarabele kosten te voldoen.

Resultaatbeloning
KWALITEITSVERBETERING Reservering Uitgaven  Saldo 

Projecten A&E uit SAN inhoudingen:    
Reserve resultaatbeloning 2004 (in 2005)  € 23.379,07-   
Reserve resultaatbeloning 2005 (in 2006)  € 20.663,37-   

Vliegende vluchtheuvels 2005 en 2006   €   2.436,31  
Mozaïek op maat 2006   €   4.046,56  

Saldo resultaatbeloning, Nestbescherming en Bonte Weiderand  € 44.042,44-  €   6.482,87  € 37.559,57-
Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering van 14 april 2005, is besloten om een deel van de resultaatbeloning te reserveren voor
kwaliteitsverbetering.  
Voor dit doel is € 6.482,87 uitgegeven. Tot 2010 is het van belang dat de SAN deelnemers
sterk inzetten op kwaliteitsverbetering. De reserve die in 2010 nog beschikbaar is, wordt onder de SAN deelnemers 
die het fonds gevoed hebben, naar rato verdeeld.  

OVERIG  Reservering  Uitgaven  Saldo 
Project subsidie probleemgevallen 2006  € 17.651,07-  €   8.889,37  €   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 SAN contract.
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