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Ark & Eemlandschap is een jonge vereniging van boeren en burgers uit de
regio Arkemheem (Gelderland) en Eemland (Utrecht). Samen ontwikkelen
ze initiatieven voor een duurzame en waarde(n)volle invulling van hun
leefgebied. Het platteland dat onder stedelijke druk staat vanuit het
westen, het oosten en het zuiden, moet daarmee een herwaardering en
een economische impuls krijgen. In ongeveer drie jaar tijd sloot bijna de
helft van de actieve boeren uit het gebied zich bij de vereniging aan, net
als een flink aantal burgers.
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sionalisering van de agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties.
Soms verloopt samenwerking minder gemak-

