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Colofon 
 

 

Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg 
P/a Spochthoornseweg 1 

3862 RP Nijkerk 

Tel. 033 – 76 30 526  

E-mail: info@anvbao.nl 

Internet : www.anvbao.nl 

 

Werkgebied 
 

Het werkgebied omvat de volgende gemeenten: 

Nijkerk, Putten, Ermelo, en delen van Amersfoort (Stoutenburg) en Barneveld. 

 

 
figuur 1: Werkgebied st. BAO 

http://www.anvbao.nl/


Jaarverslag 2014 
 

 
3 

Voorwoord 

 
Van de voorzitter. 

 

Met het jaarverslag blikken we terug op de geboekte resultaten  en de activiteiten die ontplooid zijn 

door de Stichting Biotoopverbetering Agrarisch overleg in 2014.  

 

De resultaten in 2014 laten een trendbreuk zien voor wat betreft het gebied de Putterpolder. Zowel 

de kievit als de grutto hebben hier minder legsels laten optekenen; 192 legsels in 2014 ten opzichte 

van 302 legsels in 2013. Het is onduidelijk welke redenen hieraan ten grondslag liggen. Wellicht 

speelt de overweldigende druk van ganzen een rol in dit gebied.  

De gebieden Nijkerkerpolder en Achterhoek-Veenhuis laten goede stabiele cijfers zien ten opzichte 

van voorgaande jaren. Opvallend is wel de teruggang van de grutto in de Nijkerkerpolder; van 335 

legsels in 2013 naar 249 legsels in 2014. 

 

De positie van de grutto blijft zorgen baren. Ondanks de focus die we hierop leggen. Het 

mozaïekbeheer staat ten dienste van de grutto. We blijven samen met de grondgebruikers proberen 

de omstandigheden voor de weidevogels en met name de grutto te optimaliseren. 

 

De gegevens worden met veel zorg en enthousiasme verzameld door een groot aantal vrijwilligers. 

Waarvoor onze dank. 

 

Daarnaast is er ruim 8 km bloemrijke akkerrand aangelegd in de gemeente Nijkerk. Ter vergroting 

van de biodiversiteit van flora en fauna. Daarnaast zijn veel akkerranden zo aangelegd dat de burger 

die er langs rijdt het zicht er op heeft en er ook van kan genieten. 

 

In 2014 zijn de eerste contouren zichtbaar geworden van het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016. De 

voorbereidingen hiertoe zijn gestart in 2014. Veel taken en verantwoordelijkheden die tot op heden 

bij RVO (voorheen LNV) lagen zullen op termijn naar de ANV’s gaan. Voorwaarde die hierbij gesteld is 

door de provincie is een voldoende grote omvang. Om deze reden hebben een 5 tal ANV’s, 

waaronder de Stichting BAO, de krachten gebundeld. Het betreft Randmeerkust, Veluwe IJsselzoom, 

Binnenveld en Vallei Horstee. 

 

Samen met onze partners zal in een coöperatievorm gewerkt worden aan de nieuwe structuur. Er is 

veel werk verzet om te komen tot de nieuwe samenwerkingsvorm. De belangen van de weidevogels 

en onze agrarische deelnemers staan hierbij voorop. Een woord van dank aan ieder die aan dit alles 

heeft bijgedragen. 

 

Sam Gersen, 

 

Voorzitter 
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St. BAO 
 

De Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (hierna te noemen St. BAO) is in 1996 opgericht 

door de WBE Nijkerk. Met GLTO Nijkerk is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en in 2004 zijn 

hier de GLTO Putten en Ermelo bijgekomen. De GLTO’s dragen momenteel de naam LTO Noord 

Veluwerand. 

Het secretariaat van de st. BAO is gevestigd aan de Spochthoornseweg 1 te Nijkerk.  

Het bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit:    

 

Dhr. S. Gerssen, voorzitter; 

Dhr. J. Evers, secretaris; 

Dhr. K. van Ramshorst, penningmeester, tevens namens de WBE; 
Dhr. A. van Kempen, lid, tevens namens LTO  
 
en de medewerkers: 
 
Dhr. G. Aalten, beleidsmedewerker; 

Dhr. W. Bouw, adviseur; 

Dhr. P.H.R. van Valkengoed, financieel medewerker en 

Dhr. P.G. van de Veen, projectcoördinator en secretaris. 

 

Daarnaast kan een beroep gedaan worden op een adviseur, te weten:  de heer K. van ’t Klooster. 

Doelstelling 
 

De st. BAO heeft als doelstelling:  

Het beheren, onderhouden en ontwikkelen van (nieuwe) natuur en landschap. 

De stichting tracht verbeteringen aan te brengen in de biotoop ten behoeve van het agrarisch 

bedrijfsleven, ondermeer door middel van jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Zij volgt het 

natuurbeleid van de verschillende overheden in het algemeen op de voet en de daaruit 

voortvloeiende regelingen ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer en de Flora en Fauna in het 

bijzonder. 

 

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit: 

- het behouden, verbeteren en aanleggen van landschapselementen; 
- het opstellen en uitvoeren van plannen en projecten (waaronder het maken van 

begrotingen, het aanvragen van subsidies, overleg met overheden enz.) voor een collectief 
weidevogelbeheer en een collectief ganzenbeheer in de polder Arkemheen te Nijkerk en 
Putten en het gebied Dasselaar te Putten en Ermelo; 

- het volgen van de ontwikkelingen en het gevraagd en ongevraagd adviseren over een 
collectief landschapsbeheer. 
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Projecten 2014 

 

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 
Het jaar 2014 was het vijfde jaar waarin het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 

(SNL) van kracht was. De SNL is de opvolger van de Provinciale Subsidieregeling (Agrarisch) 

Natuurbeheer (PS(A)N). De belangrijkste elementen voor de st. BAO uit de SNL zijn 

weidevogelbeheer, botanisch beheer en landschapselementen.  

 

Weidevogelbeheer 
Op 1 januari 2010 is gestart met een 6-jarig weidevogelcollectief in Arkemheen (de Putterpolder, de 

Nijkerkerpolder en de Achterhoek-Veenhuis) als opvolger van het oude weidevogelcollectief uit de 

PSAN 2004 t/m 2009. De 146 deelnemers aan het collectief hebben in totaal 1.405 hectare aan 

weidevogelbeheer afgesloten. Hiernaast doen nog enkele deelnemers mee met een PSAN 

weidevogelpakket of een natuurbeheerpakket. In figuur 2 is de mozaïekkaart te vinden met de 

verschillende afgesloten pakketten.  

 

. 
figuur 2: Mozaïekkaart weidevogelbeheer Arkemheen 2014 

 

Op 1 januari 2011 is gestart met een 6-jarig weidevogelcollectief in het gebied Dasselaar (Ermelo) als 

opvolger van het oude weidevogelcollectief uit de (P)SAN 2005 t/m 2010. In totaal nemen 20 

agrariërs deel aan dit collectief en beheren ze 161 ha. Er zijn ook nog enkele percelen waar 
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individuele PSAN weidevogelbeheerpakketten op rusten. In figuur 3 is de mozaïekkaart hiervan 

weergegeven.  

 

 
figuur 3: Mozaïekkaart weidevogelgebied Dasselaar-Ermelo 2014 

 

In tabel 1 op de volgende bladzijde is een specificatie van de afgesloten weidevogelpakketten te 

vinden voor de gebieden Arkemheen en Dasselaar binnen SNL met betrekking tot het jaar 2014. De 

oppervlakten zijn volgens de ‘meest recente’ perceelsregistratie. Het gebied Arkemheen is 20 

hectare groter geworden ten opzichte van 2013. Het gebied Dasselaar (Ermelo) is 3 hectare groter 

geworden.  
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tabel 1: Afgesloten weidevogelpakketten in gebied Arkemheen (gebied 1: Putterpolder (PP); gebied 2: Nijkerkerpolder 
(NP); gebied 3: Achterhoek-Veenhuis (AV) en Dasselaar met vergoedingen voor het jaar 2014 

Pakket (Code, beschrijving, vergoeding per 
ha) 

Arkemheen (ha) Vergoed-
ing (€) 

Dasselaar 
(ha) 

Vergoed-
ing (€) 1 (PP) 2 (NP) 3 (AV) 

A01.01.01A   Rustperiode van 1-4 tot 1-6 
(€275) 

23,5 74,4 1,8 27.412 3,97 1.093 

A01.01.01B   Rustperiode van 1-4 tot 8-6 
(€400) 

18,1 34,1 1,0 21.299 8,92 3.569 

A01.01.01C   Rustperiode van 1-4 tot 15-6 
(€532) 

68,4 92,6 14,0 93.044 18,29 9.723 

A01.01.01D   Rustperiode van 1-4 tot 22-6 
(€654,67) 

7,5 12,4  11.953   

A01.01.04A4 legselbeheer op grasland 100 
bp/75 BP/50pb (€130/€108/87,82) 

141,2 384,5 192,2 89.095 88 7.728 

A01.01.04b legselbeheer op bouwland 
(€52) 

5,6 8,2 86,4 5.174 24,7 1.285 

A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland 
(€1.028) 

107,5 114,5 15,6 244.227 16,4 16.845 

A01.01.06 Extensief beweid weide-
vogelgrasland (€495) 

6,4   3.187 1,3 626 

A02.01.05B Kruidenrijk 
weidevogelgraslandrand (€927) 

0,5   463   

Totaal 373,1 720,7 311 495.854 161,58 40.868 

1.405 

 

Uitrijden ruige stalmest 
In 2014 heeft de st. BAO 86 keer een melding van het uitrijden van ruige stalmest gedaan voor de 

deelnemers aan de weidevogelcollectieven Arkemheen en Dasselaar. Voor enkele deelnemers is dit 

meerdere malen gedaan omdat de ruige mest op meerdere tijdstippen in het jaar is uitgereden. Dit 

jaar was het voor het eerst dat de gebiedscoördinator verantwoordelijk was voor de meldingen en 

tevens de controle. De meldingen werden ingevoerd in de zogenaamde SNL applicatie en terug 

gekoppeld met de deelnemers. In september werden collectief de aanvragen naar RVO gestuurd, 

welke de betalingen begin 2015 heeft afgewikkeld.  

 

In totaal is er 398 ha ruige mest uitgereden. Dat ligt in lijn met 2013; toen was op 402 ha ruige 

stalmest uitgereden, gemiddeld 4,63 ha per melding aanzienlijk meer dan 3,65 ha per melding in 

2013. De verdeling van de ruige stalmest over de gebieden is in tabel 2 weergegeven.  

 
tabel 2: Verdeling uitrijden ruige stalmest in 2014 

Gebied Ruige stalmest (ha) 

Achterhoek-Veenhuis 25,39 

Nijkerkerpolder 167,14 

Putterpolder 180,59 

Dasselaar-Ermelo 24,92 

 

Ruige stalmest is een verrijking van het bodemleven. Daarnaast fungeert het als bron van voedsel 

voor de weidevogels.   
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Vergoedingen 
Alle deelnemers aan het weidevogelcollectief zijn aan de st. BAO jaarlijks een vergoeding 

verschuldigd voor administratiekosten, ondersteuning en begeleiding en dergelijke. Daarmee worden 

de deelnemers “ontzorgd”. 

Als gevolg van Europese wet- en regelgeving worden de SNL subsidies rechtstreeks aan de 

deelnemers uitbetaald. Daarom wordt de vergoeding jaarlijks met een afzonderlijke nota bij de 

deelnemers in rekening gebracht.  

Resultaten 
Onder coördinatie van de St. BAO werd de in het weidevogelcollectief ingebrachte grond (1.405 

hectare) geïnventariseerd en geregistreerd op de aanwezigheid van nesten. Behalve op de percelen 

met een rustperiode van 8 juni of later (uitgesteld maaibeheer) zijn de nesten gemarkeerd met twee 

stokken, zodat de gebruiker tijdens de werkzaamheden deze nesten kon sparen. De telling is tot 

stand gekomen volgens de SOVON-methode. 

Het aantal vrijwillige nestbeschermers bedraagt circa 100 personen. Deze komen voort uit de 

volgende groeperingen: IVN Nijkerk, Vanellus Vanellus, WBE Nijkerk e.o., Jachtvereniging Bonte 

Poort en enkele individuele deelnemers. 

 

In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven van het aantal nesten gevonden in Arkemheen. Er zijn in 

totaal 1.559 nesten geïnventariseerd. Op de percelen met een beheerpakket zijn er 1.232 nesten 

gevonden op 1.405 ha. Dit zijn er 0,88 per ha (in 2013 waren dit er 0,98 per ha).  

 
tabel 3: resultaten aantal nesten Arkemheen 

 

Vogelsoort                     

Gebied Beheer pakket Kievit Grutto 

Ture-

luur 

Schol-

ekster 

Krak-

eend 

Kuif-

eend 

Leeuwe-

rik 

Gras-

pieper 

Slob-

eend 

Water-

snip Overige 

Eind-

totaal 

1  

Putter-

polder 

 373 ha 

  

  

  

   

Geen 8 1 1    1     11 

Maïs legsel 3  2 1   1     7 

Legselbeheer 22 25 8  4  2 2 1   64 

1 juni 34 7 11  1 3 1 4 1   62 

8 juni 7 9 7  1 1 1  1   27 

15 juni 20 12 14  2 1 2 1 1   53 

22 juni 4 1 1         6 

Kruidenrijk 23 7 17  3  2 1    53 

 SBB 9     1      10 

Totaal 1 130 62 61 1 11 6 10 8 4   293 

2 

Nijkerker-

polder 

 721 ha 

  

  

  

  

Geen 101 49 34 2 13 3 12 2 4 2 7 229 

Maïs legsel 7           7 

Legselbeheer 122 72 38 8 9 6 8 12 3 1 1 280 

1 juni 37 24 11 1 1  2 2 5   83 

8 juni 13 10 7  2 1 2 1    36 

15 juni 53 37 24  4 1 10 5 4  1 139 

22 juni 3 1 1  1       6 

Kruidenrijk 55 37 19 1 3 1 7 4    127 

S.B.B. 21 19 11 1  1      53 

Totaal 2 412 249 145 13 33 13 41 26 16 3 9 960 
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3 Achter-

hoek/Veen-

huis  

Geen 18  1 5        24 

Maïs Legsel 150 1 5 27  1   1   185 

Legselbeheer 21 14 7 2 1 1 2 2    50 

311 ha 8 juni 9 3 3   1  1    17 

 kruidenrijk 9 8 7  1  1 3 1   30 

Totaal 3  207 26 23 34 2 3 3 6 2   306 

Eindtotaal, 1.405 ha 749 337 229 48 46 22 54 40 22 3 9 1.559 

 

In tabel 3 zijn de resultaten van gebied Dasselaar-Ermelo weergegeven. Het gebied is 161 ha groot.  

 

Dasselaar-
Ermelo 

Kievit Grutto Tureluur  Scholekster Overige Totaal 

Nesten 42 2 5 4 0 53 

Uit 24 2 4 2 0 32 

Niet uit 18  1 2 0 21 

Totaal 42 2 5 4 0 53 

 

Bovenstaande resultaten zijn in onderstaande grafieken weergegeven.  

 
1Uit de grafiek is niet af te lezen dat er over het hele gebied absoluut minder nesten zijn gevonden. 

Zie de voetnoot voor een uitleg hiervan.  

Grafiek 1: Verloop aantal nesten gebied Arkemheen over de jaren 2005 t/m 2014. 

 

                                                           
1
 Grafiek 1: Vanaf 2010 is het gebied aan de rand uitgebreid. Hierdoor ontstaat een verdunningseffect. Vanaf 

2011 wordt er op een andere wijze geïnventariseerd, waardoor er minder nesten waargenomen worden.  
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Grafiek 2: Verloop aantal nest gebied Ermelo-Dasselaar over de jaren 2005 t/m 2014 

2
.  

 

 

Zoals uit grafiek 1 en 2 blijkt is in beide gebieden is een negatieve ontwikkeling van zowel het totaal 

aantal nesten als de nesten dat is uitgekomen weergegeven.  

 

 

Certificering 
In 2011 is de BAO gecertificeerd zoals bedoeld in de 

provinciale Verordening Subsidie Natuur en 

Landschapsbeheer. Vanaf 2014 is het certificaat een 

voorwaarde om als gebiedscoördinator te kunnen 

functioneren. In november 2012 heeft er een interne 

audit plaatsgevonden. Over de hele linie waren de 

auditors erg tevreden met de inhoud van het 

kwaliteitshandboek en de beoordeelde dossiervorming. 

De BAO heeft de hoogste status behouden. 
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Natuur- en landschapsbeheer 
 

Nieuwe Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) 
Het Rijk voert drastische bezuinigingsmaatregelen door en trekt haar handen af van de nationale 

landschappen. Met veel minder geld moeten de provincies deze taken overnemen, met als gevolg 

drastische bezuinigingen. De provincie Gelderland heeft om die reden bijvoorbeeld de Ecologische 

hoofdstructuur (EHS) verkleind en de mogelijkheden binnen het Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer beperkt. Voor gronden die buiten de (verkleinde) EHS komen te vallen konden in 

2014 geen nieuwe beheercontracten meer worden afgesloten.  

 

Eind 2013 zijn de eerste contouren zichtbaar geworden van het nieuwe stelsel van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer na afloop van het tijdvak SNL. De nieuwe opzet zou operationeel 

dienen te zijn met ingang van 2016. De grote bottleneck van de huidige SNL regeling is de enorme 

overhead die gepaard gaat met de regeling. Ruim 40% van het beschikbare budget gaat hier op aan 

overheadkosten. De gedachte achter het nieuwe stelsel is dat deze verfoeide overheadkosten 

geminimaliseerd dienen te worden. Men verwacht dit te realiseren door meer taken en 

bevoegdheden direct bij de ANV’s neer te leggen. Er dient als gevolg hiervan een extra kwaliteitsslag 

of professionalisering van de ANV’s plaats te vinden. Alle aanvragen zullen direct via de ANV gaan 

lopen en de ANV zal gaan zorgdragen voor de betalingen aan de deelnemers. Ook zullen er meer 

toezichthoudende taken voor de ANV’s worden ingevuld. De overheid zal de randvoorwaarden 

schetsen, ambitiekaarten en kerngebieden lanceren en hiermee de ANV’s uitdagen hiervoor een zo 

efficiënt mogelijke invulling te creëren. Het internationale doelenkader is hierin leidend. 

 

De consequentie van de nieuwe richting die hiermee wordt ingeslagen is dat de overheid binnen dit 

kader zaken wil gaan doen met grotere agrarische collectieven die gebiedsdekkend zijn. Gedacht 

wordt aan omzetten van om en nabij de € 1,5 miljoen per jaar. De St. BAO is te klein om alleen zo’n 

omvang te realiseren. Daarom zijn eind 2013 contacten gelegd met de omringende ANV’s om in 

verkennende gesprekken te bekijken waar de mogelijkheden liggen tot het gezamenlijk creëren van 

een gebiedsdekkend collectief van een voldoende grote omvang. De partijen waarmee de stichting 

BAO in overleg is zijn: ANV Randmeerkust, ANV Veluwe IJsselzoom, ANV het Binnenveld en ANV 

Vallei Horstee.  

In 2014 is met deze ANV’s intensief overleg geweest. Alle vijf de ANV’s gaan een coöperatie 

oprichten, wat het aanspreekpunt wordt om subsidie voor agrarisch natuurbeheer aan te kunnen 

vragen.   

 

De provincie Gelderland faciliteert de professionaliseringsslag door ondersteuning te bieden bij het 

vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Hiertoe kan een beroep gedaan worden op een 

aantal beleidsmedewerkers van de stichting SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer). 

Beheersubsidie botanisch beheer en landschapselementen 
De stichting BAO heeft in 2014 in opdracht van grondeigenaren of grondgebruikers voor diverse 

percelen met botanisch beheer en landschapselementen een verlenging aangevraagd voor beheer- 

subsidie. Dit was namelijk alleen maar mogelijk voor aflopende (P)SAN contracten binnen de 

(verkleinde) EHS. De aanvraagperiode was geopend van 15 november 2014 tot en met 31 december 
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2014. Er is een aanvraag gedaan voor twee deelnemers binnen het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschapsbeheer agrarisch (SNL-a) en voor drie deelnemers binnen de SNL-n(atuur). In Tabel 4 is 

weergegeven de totaal aangevraagde beheersubsidie voor de periode 2015-2020. In totaal is er voor 

€9.840,26 aan subsidie aangevraagd (in 2013 was dit € 4.263,13). Dit bedrag is fors lager ten opzicht 

van 2012 toen voor meer dan € 50.000 is aangevraagd.  

 
Tabel 4: Aangevraagde beheersubsidie voor de periode 2015-2020 

Pakket (Code en omschrijving) Tarief (€) Aantal (ha/stuks) Vergoeding (€) 

A02.01.02 Botanisch hooiland 1.164,83 3,06 €3.558,65 

L01.02.01 Houtwal en houtsingel 2.666 0,35 936,07 

L01.11.01b Hakhoutbosje met 
snelgroeiende soorten 

1.227 0,32 396,80 

L01.08.01b Knotbomen gemiddelde 
stamdiameter tussen 20-60 cm 

7,61 28 213,08 

Totaal SNLa   5.104,60 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 253,70 7,8 1.978,86 

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 2.461,43 1,12 2.756,80 

Totaal SNLn   4.735,66 

Totaal SNL   9.840,26 

 

SKNL 
In 2014 is voor 1 deelnemer Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) aangevraagd. 

Hierbij is functieverandering naar nieuwe natuur aangevraagd voor vochtig weidevogelgrasland 

(pakketcode 7431) met een investeringssubsidie. In totaal gaat het om 1,9680 ha en een 

subsidiebedrag van €65.013,29. 

   

TOAN 
In 2014 zijn er geen TOAN (Tijdelijke Overbruggingssubsidie Agrarisch Natuurbeheer) aanvragen 

gedaan.   

 

BBL 
De stichting BAO heeft in 2014 de in het weidevogelgebied liggende BBL percelen mogen 

onderverhuren aan diverse pachters. Via geliberaliseerde pacht met een looptijd van 1 januari t/m 31 

december is in totaal 161 ha aan 39 deelnemers (gemiddeld 4,13 ha per deelnemer) verhuurd.  

De pachter conformeert zich aan de verplichting tot het afsluiten van een weidevogelpakket, met 

een rustperiode van 1 april tot 1 juni, 8 juni of 15 juni afgesloten via de SNL. 

Hiermee heeft de gebiedscoördinator een belangrijk instrument in handen om het zogenaamde 

mozaïekbeheer op deze gronden zo efficiënt mogelijk toe te kunnen passen. 
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Project bloemrijke akkerranden 
In samenwerking met agrarische natuur- en 

milieuverenging Vallei Horstee heeft de BAO in de 

gemeente Nijkerk het project ‘Bloemrijke 

akkerranden’ uitgevoerd. Het jaar 2014 was het jaar 

van de bij, waarmee door dit project een extra 

dimensie aan de bijen gegeven werd. Met succes en 

veel 

positieve 

reacties 

van boeren, burgers en buitenlui hebben 21 deelnemers 

meegedaan met het tweejarig project, wat in 2015 is 

voortgezet. Het loonbedrijf Pleizier en Timmer heeft bij de 

deelnemers 6,4 ha aan bloemrijke randen ingezaaid. Er zijn 

hiervoor het bijenmengsel ‘Tübinger’ en ‘zomermengsel’ 

gebruikt. De deelnemers kregen in totaal € 11.344,20 aan 

subsidie voor inkomstenderving.  

Samenwerking 
De stichting BAO werkt samen met andere agrarische natuurverenigingen, DLG, RVO, Gemeenten 

(Barneveld, Ermelo, Nijkerk en Putten), IVN, LBG, LTO Noord, ANV Randmeerkust, ANV VIJZ, ANV het 

binnenveld, ANV Vallei Horstee, NM, Provincie Gelderland, SBB, Vanellus Vanellus, Waterschap 

Veluwe en Vallei en Eem, SCAN en WBE Nijkerk e.o.  

Bestuursvergaderingen 
Het breed bestuurlijk overleg van de BAO kwam in 2014 eenmaal bijeen. Hierbij waren het bestuur, 

de adviseur en medewerkers aanwezig. Enkele malen kwam het bestuur met de beleidsmedewerker 

Gert Aalten bijeen. Ook zijn er maandelijks werkoverleggen geweest om de dagelijkse 

werkzaamheden te bespreken. Zo nodig werden hierbij deskundigen ter ondersteuning uitgenodigd. 

Alle vergaderingen en besprekingen zijn genotuleerd.  

Financieel verslag 
De financiële jaarrekening 2014 is voorgelegd aan Alfa Accountants te Nijkerk. Alfa Accountants heeft 

voor 2014 een samenstellingsverklaring afgegeven. 

Bereikbaarheid BAO 
Per 1 januari 2012 is het bureau van de stichting BAO gevestigd in het bakhuis aan de 

Spochthoornseweg 1 te Nijkerk. Iedere donderdagmorgen is de stichting bereikbaar van 10.00 tot 

12.00 uur. Tevens kan het antwoordapparaat ingesproken worden of een e-mail worden gestuurd.  

 

Het bestuur en medewerkers BAO.  
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Lijst afkortingen 
 

 

 

ANV Agrarische Natuur Vereniging LTO Land- en Tuinbouw Organisatie 

BAO Biotoopverbetering Agrarisch Overleg NM NatuurMonumenten 

BBL Bureau Beheer Landbouwgronden PSAN Provinciale Subsidie Agrarisch Natuurbeheer 

DLG Dienst Landelijk Gebied PSN Provinciale Subsidie Natuurbeheer 

DR Dienst Regelingen SBB StaatsBosBeheer 

GLTO Gelderse Land- en Tuinbouw Organisatie SNL Subsidieregeling Natuur en Landschap 

IVN Instituut voor Natuur en Milieueducatie SOVON Vereniging Vogelonderzoek Nederland 

KNJV Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging SVGV Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 

LBN LandschapsBeheer Nederland WBE WildBeheerEenheid 

LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit   

 

 

 

 

 


