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Lidmaatschap en donateur
Iedereen met een warm hart voor de natuur en het boerenbedrijf kan lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 25 per jaar. Een combinatie met het
lidmaatschap van Collectief Utrecht-Oost is €35. Donateur wordt u voor €10 per jaar. Dankzij uw lidmaatschap
kan de vereniging haar activiteiten beter ontplooien. Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met tips en
wetenswaardigheden. En u kunt gratis deelnemen aan de
activiteiten van de vereniging. Mocht u zelf een actieve
rol willen vervullen, dan kunt u contact opnemen met een
van de bestuurs- of werkgroepleden van de vereniging.

Het Noorderpark is het groene gebied ten noorden
en oosten van de stad Utrecht. Hier bevinden zich
de woonkernen van Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk, Tienhoven/Oud Maarsseveen
en Westbroek. Het Noorderpark heeft veel te bieden aan bewoners en bezoekers. Het gebied heeft zijn vorm
gekregen door turfwinning. Zo is het slagenlandschap ontstaan. De ligging als overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug
en het veenweidegebied geeft een grote variatie in grondsoorten en waterhuishouding en is het daarmee erg afwisselend.

Contact en meer informatie
Mocht u zich willen aanmelden als lid/donateur of meer informatie willen hebben over de vereniging, dan kunt u terecht op de website www.anvnoorderpark.nl
Informatie kunt u telefonisch krijgen bij de voorzitter Teus
Spelt 0346-211584 of per e-mail op het adres:
info@anvnoorderpark.nl
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ANV Landschap Noorderpark
De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark
heeft als doel de waarden van het Noorderpark verder te
ontwikkelen en uit te
dragen. Daarbij gaat
het om landschappelijke,
economische,
ecologische en cultuurhistorische
waarden.
Uitgangspunt is een
rendabele
landbouw
als drager van het landschap Noorderpark.

Activiteiten
De vereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten met
de bedoeling de burgers die in en
om het Noorderpark wonen beter
met het gebied bekend te maken.
Voorbeelden zijn het organiseren
van jonge-dierendagen, excursies
in de polder en bezoeken aan een
boerderij. Er wordt deelgenomen aan landelijke open boerderijdagen, monumentendagen en educatieprojecten voor
scholen die in en om het gebied liggen. De vereniging werkt
samen met “groene” buurtverenigingen in de stad Utrecht.
Dikwijls hebben jongeren geen of nauwelijks idee van wat
er op een boerenbedrijf gebeurt. Bij de boer kan jong en
oud zien en beleven hoe een boerenbedrijf werkt. Ook wordt
kennis gemaakt met de planten en dieren rond de boerderij.

Agrarische bedrijven en duurzaamheid
De agrarische natuurvereniging heeft ook activiteiten die
gericht zijn op de eigen leden. Voorbeelden zijn het geven
van voorlichting en informatie aan de boeren in het
Noorderpark over duurzame
bedrijfsvoering, onderhoud
van het landschap en bevorderen van de biologische
diversiteit. Voor thema’s zoals energiebesparing, methaanproblematiek en klimaatmaatregelen
worden
deskundigen
uitgenodigd.
Draagvlak onder boeren is
belangrijk voor agrarisch natuurbeheer. ANV Noorderpark
maakt zich hier sterk voor.

Projecten
De vereniging heeft ieder jaar projecten om boerenerven als leefgebied
voor planten en dieren te stimuleren.
In de afgelopen jaren zijn er uilenkasten geplaatst en vleermuiskasten
opgehangen. Aan de Kooidijk is een
oeverzwaluwenwand aangelegd, waar
vanaf een bankje de vogels bekeken
kunnen worden.
Binnen de vereniging is een actieve
groep vrijwilligers die in het winterseizoen onderhoud uitvoert aan knotwilgen, bosjes en rietlanden. Wilt u meedoen?
Graag!
Via onze website kan een recreatiekaart gedownload worden, waarop de ﬁetser en wandelaar kan vinden welke
recreatieve bedrijvigheid er is.
Verspreid over het Noorderpark hebben we 12 picknickbanken geplaatst met informatiepanelen.
Agrarisch natuurbeheer
De ANV Noorderpark maakt deel uit van het collectief
Utrecht Oost, dat beheersovereenkomsten afsluit en de resultaten volgt van agrarisch natuurbeheer. Er zijn beheerpakketten mogelijk voor botanische akkerranden, botanisch
grasland, natuurvriendelijke oevers
en kleine landschapselementen. Een
apart project bevordert gezonde
boerensloten, in samenwerking met
de Waterschappen. Het succes van
het beheer wordt afgemeten aan de
aanwezigheid van doelsoorten, die
de provincie heeft vastgesteld in het
natuurbeheerplan. De overeenkomsten lopen tot 2022. Er wordt Europese subsidie voor verkregen. Wilt
u meedoen: word combinatielid!

