Notulen van de
9e Algemene Ledenvergadering
3 maart 2015

De negende algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Landschap
Noorderpark werd gehouden in Fortzicht van familie Westeneng aan de Voordorpsedijk.
Aanwezig waren 29 personen.
1. Opening
De voorzitter, Teus Spelt, opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder Eugène en Christien Broecheler. Zij zullen aansluitend aan het huishoudelijk gedeelte
de inhoudelijke presentatie verzorgen.
2. Mededelingen
Afmelding is ontvangen van Henk v.d. Broek, Piet Deenen, Christianne Hennipman, Wim
Honkoop, Willem v.d. Linden, Hans Los, Hein Pasman, Marcel Pisa, Annemieke Roestenberg en
Arie v.d. Vlies.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 maart 2015 ter goedkeuring
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de notulen vraagt Johan Lam of de
aangekondigde nulmeting voor het project ‘Levendige boerensloot’ is uitgevoerd. Teus antwoordt
dat dit (nog) niet het geval is. Zowel over de monitoring van ‘Levendige boerensloot’ als van het
vernieuwde agrarisch natuurbeheer vindt nog overleg plaats binnen het collectief Utrecht-oost en
met de waterschappen en provincie.
4. Jaarverslag door de secretaris en kort overzicht geplande activiteiten in 2016
Rijk van Oostenbrugge licht de hoofdlijnen uit het jaarverslag toe. Het volledige jaarverslag is te
vinden op de website van de ANV.
Er is een belangrijke mijlpaal bereikt nu het vernieuwde agrarisch natuurbeheer per 1 januari 2016
in werking is getreden. In het Noorderpark is met 21 grondgebruikers een contract afgesloten. Wat
‘natte natuur’ betreft gaat het onder meer om 32 km ecologisch schonen/natuurvriendelijke
oevers, ruim 7 ha bufferzone, 100 m rietzoom en drie poelen. Bij ‘droge natuur’ betreft het bijna 27
ha (waarvan bijna de helft akkerranden), ruim 225 (knot)bomen en bijna 3 km elzensingel.
Dankzij de inzet van diverse heel actieve leden van de ANV zijn ook dit jaar weer verschillende
activiteiten georganiseerd. Sommige waren gericht op een breed publiek, zoals de inmiddels
traditionele lammetjesdag. Die trok weer veel belangstellenden. Een nieuwe activiteit was
‘(Wel)kom in de stal’. Daarvoor was een fietsroute uitgezet en konden de fietsers afstappen bij
verschillende boerderijen waar diverse activiteiten werden georganiseerd. Helaas was het weer op
de bewuste dag extreem slecht, zodat er weinig deelnemers waren. In 2016 ondernemen we een
nieuwe poging.
Wat betreft plannen voor 2016 is één van de voornemens om de fietsroutekaart
(gebiedspromotiekaart) die we enkele jaren geleden hebben gemaakt, te actualiseren. In een
recente bijeenkomst van de gemeente De Bilt over vitaal platteland bleek dat ook andere
organisaties, zoals Groenekans Landschap, hier belangstelling voor hebben.
Eveneens een nieuwe activiteit is het leggen van contacten met burgers in de omliggende steden
en daarbij aandacht te vragen voor duurzame landbouw. We hebben daarvoor al gesprekken
gevoerd met Natuur en Milieu Utrecht en de Utrechtse wijk Voordorp. Op de website van deze
organisaties (en onze eigen website) staan inspirerende filmpjes die bij onze leden Christianne
Hennipman en Wim Westeneng zijn gemaakt.
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Henk Westhoek meldt namens de werkgroep educatie en plattelandsbeleving dat de
lammetjesdag dit jaar op 26 maart zal zijn. Ook dit keer bij de familie Lam aan de Korsesteeg en
museumboerderij Vredegoed. Welkom in de stal wordt georganiseerd op 16 of 23 april, de vroege
vogelwandeling op 7 mei (bij Willem v.d. Linden in de Bethunepolder) en de zoddenwandeling op
24 juni. Op een vraag van Dirk-Jan Stelling over ‘Welkom in de stal’ antwoordt Co Baas dat vier
van de vijf bedrijven die vorig jaar deelnamen, dit jaar opnieuw meedoen. Co en Dirk-Jan hebben
nog contact over afstemming met andere activiteiten die rond dezelfde tijd spelen, zoals ‘koe in de
wei’.
Veroniek Clerx doet de suggestie om voor de ANV-leden een excursie te organiseren naar de
andere ANV’s die deel uitmaken van het collectief Utrecht-oost. Teus antwoordt dat het bestuur dit
goede idee in overweging zal nemen en verwacht dat vooral een bezoek aan ANV Vallei Horstee,
onze grootste partner, interessant is.
Henk Westhoek stelt voor om voor de ANV-leden een veldbezoek te organiseren aan de
grondgebruikers die in het Noorderpark meedoen aan het vernieuwde agrarisch natuurbeheer.
Teus antwoordt dit een goed plan te vinden. Het bestuur zal dit oppakken.
Evert van Zijtveld vraagt of er naast de wijk Voordorp ook met andere Utrechtse wijken, zoals
Overvecht, contacten zijn. Teus antwoordt dat het bestuur de mogelijkheden daartoe onderzoekt.
5. Verslag penningmeester en bevindingen kascontrolecommissie
De penningmeester, Rijk van Oostenbrugge, licht het financieel verslag toe. Een samenvatting
van het verslag staat op de website van de ANV.
Het banksaldo is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven: ruim 42.500 Euro. Een kanttekening
is dat eind 2014 waterschap Amstel, Gooi en Vecht een subsidievoorschot heeft uitgekeerd voor
het project ‘levendige boerensloot’. De uitgaven daarvoor zijn deels in 2015 gedaan, maar volgen
ook komende jaren nog. Van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden krijgen we ook
subsidie voor dit project, maar die volgt in 2016.
We hebben een redelijk saldo nodig om voorinvesteringen te doen in nieuwe projecten. De
ervaring is namelijk dat subsidies en sponsorbijdragen dikwijls pas gedurende het project of na
afronding van het project worden ontvangen. Dat neemt niet weg dat het saldo voldoende is om
tot een korting op de contributie over te gaan (zie agendapunt 7).
Namens de kascommissie, bestaande uit Janny v.d. Heide en Evert van Zijtveld, verklaart Evert
dat de boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering
besluit de penningmeester decharge te verlenen.
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2016
Janny v.d. Heide heeft twee maal deel uitgemaakt van de kascommissie en wordt door de
voorzitter bedankt voor haar inzet. Evert van Zijtveld heeft één maal de controle uitgevoerd en is
bereid dit nog een keer te doen. De voorzitter vraagt Frank Klok of hij deel wil uitmaken van de
kascommissie. Frank gaat hier op in, met instemming van alle aanwezigen.
7. Aanpassing contributie.
De huidige contributie voor leden bedraagt 35 euro per jaar. De collega-ANV’s binnen Collectief
Utrecht-oost kennen een contributie van 25 euro per jaar. Het bestuur stelt voor om dat bedrag
ook voor onze leden in te voeren. Verder is binnen het Collectief afgesproken dat grondgebruikers
die meedoen aan het vernieuwde agrarisch natuurbeheer automatisch lid zijn van de betreffende
ANV en 10 euro extra betalen. Ook dat wil het bestuur binnen onze vereniging invoeren. Daarmee
ontstaat de volgende situatie:
•

Leden die meedoen aan agrarisch natuurbeheer betalen 35 euro per jaar.

•

Leden die niet meedoen aan agrarisch natuurbeheer betalen 25 euro per jaar.

•

Donateurs betalen 10 euro per jaar.
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De vergadering stemt met dit voorstel in. Wim Westeneng maakt nog de terechte kanttekening dat
de genoemde bedragen minima zijn. Het staat leden en donateurs vrij om een hogere bijdrage te
geven.
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar zijn Hein Pasman en Marcel Pisa. Het bestuur stelt voor hen voor een
volgende periode te benoemen. Dat aanwezigen stemmen hier van harte mee in.
Het bestuur heeft Wouter van Oostrum bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als
bestuurslid, nadat vorig jaar een vacature was ontstaan door het vertrek van Johan Lam. Wouter
heeft de afgelopen tijd al deel genomen aan de vergaderingen. Het bestuur stelt voor Wouter als
lid van het bestuur te benoemen. De aanwezigen reageren hierop instemmend en ondersteunen
dat met een applaus.
9. Kerntaken ANV.
Nu de herziening van het agrarisch natuurbeheer bijna is afgerond, vond het bestuur het tijd om
nog eens goed naar de kerntaken en organisatie van de ANV te kijken. De conclusie luidde dat we
de bestaande taken, zoals educatie en beheer van natuur en landschap, blijven invullen. Wel
zullen we selectiever worden, en ons vooral concentreren op bestaande activiteiten. Nieuw is de
extra aandacht voor contacten met burgers in de omliggende steden met accent op duurzame
landbouw (zie agendapunt 4).
Het bestuur heeft de kerntaken in een notitie vastgelegd en met de stukken voor deze vergadering
meegestuurd. De aanwezigen stemmen in met de inhoud van de notitie.
Johan Lam vraagt naar de positie van de Vrijwilligersgroep Landschapsonderhoud Noorderpark,
die in 2014 is opgericht. Teus antwoordt dat deze groep deel uitmaakt van de werkgroep
Landschap en Natuur. De vrijwilligersgroep is volop actief en functioneert prima.
10. Rondvraag
Verschillende aanwezigen is het opgevallen dat rond fort De Gagel plannen lijken te bestaan om
het in te richten als informatiecentrum voor het Noorderpark. Teus antwoordt dat het bestuur
hierover zijn licht zal opsteken.

PAUZE

Na de pauze verzorgen Eugène en Christien Broecheler een presentatie over bijen. Dat doen zij
met enorm veel passie. Verschillende onderwerpen komen aan de orde. Zo vertellen zij over het
economisch belang van honingbijen en andere insecten, vooral vanwege hun rol bij de bestuiving
van allerlei gewassen. Ook de interessante wijze waarop honingbijen communiceren, met geuren
en dansen, is fascinerend. De laatste jaren is daar veel meer over bekend geworden, net als over
genetische veranderingen die een honingbij gedurende zijn leven doormaakt. Verder kwamen
ziekten aan de orde die een bedreiging vormen voor bijenvolken. Een heel mooie afsluiting was
het verhaal over de cursussen die Eugène en Christien geven voor imkers in Afrika.
De voorzitter bedankt Eugène en Christien hartelijk voor hun inspirerende presentatie.
Na afloop van de vergadering krijgen alle aanwezigen een ‘insectenhotel’ mee naar huis. Christien
geeft als tips dat de binnenkant van de buisjes nog even glad geschuurd moet worden en dat het
‘hotel’ naar het zuiden toe gericht moet zijn.
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