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Jaarverslag van de A.N.V. Landschap Noorderpark e.o.
Graag wil ik als voorzitter kort verslag doen van de bestuurlijke en de werkgroep activiteiten
van het afgelopen verenigingsjaar van onze A.N.V. Landschap Noorderpark e o_
De A.N.V. heeft op dit moment ruim 50 leden.
Bestuursamenstelling:
Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen ervaren wat een bestuur is zonder een
secretaris. In een woord gehandicapt, gelukkig gaan we na deze A.L.V. weer met een voltallig
bestuur van start_
We hebben het afgelopen jaar acht maal als bestuur vergaderd, deze vergaderingen worden
ook bij gewoond door Hein Pasman (medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht) en Dick
van Beek Landschapcodrdinator van Gem. De Bilt die het bestuur ondersteunen c.q.
adviseren, daarvoor onze welgemeende dank.
Als A.N.V. zijn we vertegenwoordigd in het overkoepelend orgaan van de 34 A_N.V. in de
prov. Utrecht, Noord en Zuid Holland het welk sindskort Veelzijdig Boerenland heet i.p.v.
Natuurlijk Platteland West. Binnen dit samenwerkingsverband worden kennis,ervaring en
ideeën uitgewisseld, verder zijn er overleggen met o.a._ de gedeputeerde Dhr. Krol.
Nu wil ik eerst ingaan op bestuurlijke aktiviteiten en daarna op de aktiviteiten van onze
werkgroepen.
Wat heeft ons als bestuur zoal bezig gehouden,
De hoofdzaken

We hebben meegedacht over de organisatie structuur van de nieuw gevormde
Agenda Vitaal Platteland gebiedscommissie Vecht en Weiden. Deze gebiedscom. gaat een
belangrijke rol spelen op het gebied van project aanvragen en beleids vraagstukken t.a.v.
natuur, landschap en cultuurhistorie. Henk-Jan Soede van A.N.V. Vecht vallei zit namens de
A.N.V.'s in de com. en Teus Spelt namens L.T.O.
Natuur beheerplan van de Prov. Utrecht

Het nieuwe subsidie stelsel voor natuur en landschapsbeheer (S.N.L.) gaat 1 Jan.2010 van
start. Om ons waardevolle Noorderpark onder de aandacht van de Provincie te krijgen hebben
we veel overleg gehad o.a. op het provinciehuis. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we wel
opgenomen zijn in het natuurbeheersplan voor landschapspakketten en randenbeheer, maar
dat ons pleidooi om ook begrenst te worden als waardevol weidevogel gebied niet gelukt
is(andere gebieden worden beter geacht).

Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn
Dit plan waarin we via de klankbordgroep De Bilt zijn betrokken zal gebruikt gaan worden als
toetsingskader voor nieuw te ontwikkelen plannen, als A.N.V. hebben we een zienswijze op
dit plan gegeven, waarin we bezorgd zijn o.a. over de openheid en de rol van de landbouw in
het gebied. Onder dit plan komt nog een beeld kwaliteitsplan en een Historische waardenkaart
te hangen.
Golfbaan Prinsen West hield de gemoederen bezig, ook wij raakte betrokken en zijn
opgetrokken met St. Behoud Prinsenlaantje en L.T.Q.om het boerenlandschap te behouden
voor de landbouw.
Een gemeente breed verspreide flyer is ontwikkeld en de pers werd benaderd, uiteindelijk
heeft de prov de plannen om een golfbaan te realiseren in Prinsen West definitief gecanseld.

 Ondersteuning professionaliseringsplan A.N.V.
Bij de provincie is een potje met geld voor ons als A.N.V. beschikbaar om onze vereniging te
professionaliseren ( dit bleek naar aanleiding van een veel eerder gesprek op het
provinciehuis)
De vereniging zal de komende maanden samenwerken met Landschap Erfgoed Utrecht om
o.a. een communicatieplan op te stellen een goede boekhouding op te zetten en het bestuur
van tips te voorzien.
Vooral het communiceren met de leden, donateurs, en bewoners van het gebied lopen stroef.
Dit jaar werd 2x met veel moeite een nieuwsbrief uitgebracht.
De werkgroepen zijn samengesteld uit minimaal 2 bestuursleden en verdere enthousiaste
leden van de vereniging.
Werkgroep Educatie en plattelands beleving:
Deze werkgroep organiseert activiteiten en denkt mee om het platteland te beleven en meer
onder de aandacht te brengen in de breedste zin van het woord.
Het afgelopen jaar werd met veel succes 2 excursies gehouden, naar de Westbroekse zodden
met meer dan 40 deelnemers.
Naar Landgoed Sandwijck, 20 deelnemers. Succesvolle Lammetjesdag georganiseerd en een
cultuur historische fietstocht gehouden.
Verder ging de fotowedstrijd van start, met als thema Plattelands gevoel jaarrond.
Scholenproject Boerderij in de kijker gaat uitgebreid worden in het Noorderpark en in de
Kromme Rijn streek, de financiën zijn rond. Voor ons gebied, waar al 3 bedrijven meedoen
aan Boerderij in de kijker worden nog ± 5 bedrijven gezocht.
Ook kom in de kas evenals het streekmuseum hadden aandacht
Verder zijn er vele ideeën waarover nagedacht wordt voor het komende jaar zoals een
vakantieweek voor kansarme kinderen op een boerderij organiseren.
Cursus groenbeleving - excursie Boeren met natuur, hoe doe je dat - mobiele fruitpers
organiseren in de herfst van 2010.
Werkgroep Landschap en Natuur
Het project uilen in het Noorderpark ging van start, nadat de provincie eind April de subsidie
toekende
De A.N.V. gaf Landschap erfgoed Utrecht de opdracht om het project uit te voeren
Marc van Leeuwen meld in de tussen rapportage dat het plaatsen voorspoedig verloopt en
zich in de eindfase bevindt, een eerste kast is al bewoont.
Er wordt nagedacht over een project Moeras - weidevogels, we denken dat natuur vriendelijke
oevers een winwin situatie oplevert is voor beide groepen vogels.
Verder willen we een gebiedspromotiekaart ontwikkelen voor het Noorderpark en omstreken,
met als doel meer naamsbekendheid van de A.N.V. en meer betrokkenheid / draagvlak bij de
activiteiten van de A N,V. en zeker zo belangrijk om de belevingswaarde van het gebied te
promoten.
Over vele zaken mochten we meedenken, vele dingen werden georganiseerd. We zijn ons
bewust dat er veel dingen beter kunnen - beter moeten.
We vinden het waard om het waardevolle gebied waarin we werken, wonen,recreëren te
behouden te verbeteren en te promoten en daarom gaan we verder - doet u mee I

Johan Lam.

