
Grondgebruiksbank Eemland 
pachtgronden voor maatschappelijke doelen 



 

 2.800 ha. agrarisch natuurbeheer, 47 % oppervlakte 
 0,5 miljoen euro/jaar, verantwoordelijkheid in het gebied 
 A&E voert professioneel gebiedscoördinatie SNL uit 
 80 vrijwilligers bij weidevogelwerkgroepen 
 toegankelijkheid via klompenpaden over boerenland 
 2009: NATIONALE GRUTTOPRIJS ! 

 
 2011: INNOVATIEPRIJS VOGELBESCHERMING NEDERLAND 

GRONDGEBRUIKSBANK 
 

Ark & Eemlandschap: feiten en cijfers 



 Eemland: een van de beste weidevogelgebieden 
 

 Sterke landbouw én succesvol agrarisch natuurbeheer 
 
 Hoe agrarisch natuurbeheer verder te stimuleren? 
 

aanleiding (1) 



 Recreatief medegebruik; klompenpaden  
 

 Hoe kunnen we boeren verleiden om mee te doen? 
 

 

aanleiding (2) 



 Flexibel beheer en nieuwe pachtwet 
 

 Overheden en maatschappelijke organisaties bezitten 
grond in Eemland en verpachten dit veelal zonder 
voorwaarden. 

 
 Kan deze grond ingezet worden voor het stimuleren van 

agrarisch natuurbeheer en andere maatschappelijke 
diensten?  Win- Win !! 

idee grondgebruiksbank (1) 



Grondeigenaren: 
 

 brengen grond in, maar blijven grondeigenaar 
 
Grondgebruiksbank: 
 
 bemiddelt en wijst toe aan agrariërs die dienst levert (op dit 

of op een ander perceel!) 
 

 is zo een extra instrument 
 

 uitgangspunt; niet kostenverhogend 



Conclusies: 
 Grondgebruik is extra beloning voor boeren 
 Grondeigenaren staan open voor het idee 
 Boeren zijn duidelijk positief, vooral degenen met weinig   

agrarisch natuurbeheer. 

Presenter
Presentation Notes
Bestuur Ark & Eemlandschap :“Resultaten bemoedigend” “Besluit tot verdere uitwerking door kwartiermaker”



Opdracht: 
 
 Verken aanbod van 

grond bij overheden, 
stichtingen en 
kerkgenootschappen 
 

 Doe een voorstel 
organisatie van 
grondbank 
 



Taken: 
- Vaststellen transparante werkwijze en criteria 
- Toewijzen percelen (1 keer per jaar) 
 
5 Leden:  
- Notariaat 
- Namens gemeenten 
- Namens Nationaal Landschap Arkemheen Eemland 
- Namens Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap 
- Namens LTO 



 Grondeigenaren zijn positief en zien 
meerwaarde in samenwerking 

 
 Start in 2012 met 50-100 hectare 
 
 Op termijn: 150-200 hectare 

 



 Criteria van toewijzing 
 Voorlichting 
 Doelen 
 Administratie 
 Handhaving 
 Evaluatie 



 106 ha in GGB 
 33 bedrijven belangstelling 
 19 bedrijven toegedeeld 
 68 ha uitgesteld maaibeheer 
 48 broedparen 

 
 Afspraken met boeren 



 77 ha in  
 30 bedrijven 
 Plas dras voor weidevogels 
 7,8 kilometer sloot/greppel 
 Eigen financiering voor deelnemers 
 Samenwerking met  
 Waterschap, Landschap Erfgoed utrecht, 

Gemeente Eemnes en Vogelwerkgroep het 
Gooi. 
 



 Lastig grond beschikbaar te krijgen 
 Transparantie bij het proces. 
 Rekening houden met uitvoerbaarheid en 

inpasbaarheid 
 Goede en controleerbare afspraken. 
 Flexibiliteit 
 Vertrouwen in elkaar. 



Doet u mee? 
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