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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

De vereniging
De ANV Landschap Noorderpark heeft op dit moment ruim 60 leden. Een aantal leden is
actief, bijvoorbeeld als lid van een van de werkgroepen. Anderen ondersteunen de
vereniging moreel en financieel.
We hebben het afgelopen jaar een voltallig bestuur gehad, dat bestaat uit de volgende
leden: Johan Lam (voorzitter), Rijk van Oostenbrugge (secretaris), Dirk‐Jan Stelling
(penningmeester), Henk v.d. Broek (lid), Marcel Pisa (lid, contactpersoon Werkgroep
Communicatie), Teus Spelt (lid, contactpersoon Werkgroep Landschap en natuur), Henk
van Zijtveld (lid, contactpersoon Werkgroep Educatie en plattelandsbeleving). Het
bestuur en de werkgroepen worden ondersteund en geadviseerd door Hein Pasman
(medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht) en Dick van Beek
(landschapscoördinator van de gemeente De Bilt).
Het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar negen keer bijeen gekomen. Een
belangrijk onderwerp dat in alle vergaderingen aan de orde kwam, is de
professionalisering van de vereniging. Met subsidie van de provincie Utrecht en met
ondersteuning van Landschap Erfgoed Utrecht hebben we een structuurplan voor de
vereniging opgesteld en een jaarplan gemaakt voor 2011 en verder. Ook hebben we een
communicatieplan gemaakt. Deze stukken zijn op te vragen bij de secretaris
(r.van.oostenbrugge@wxs.nl; tel. 030‐2205552). In het jaarplan zijn voor 2011 als
speerpunten opgenomen: het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers,
het starten van een leefgebiedenproject voor erven, het ontwikkelen van een
gebiedspromotiekaart en het ontwikkelen van een website voor de vereniging.

Verenigingsactiviteiten
De ANV heeft het project Kleine landschapselementen en erven ondersteund. Dit project
dat Landschap Erfgoed Utrecht samen met de Landinrichtingscommissie Groenraven‐
oost uitvoert heeft zo’n 30 belangstellenden opgeleverd voor de aanplant van
landschapselementen en erfbeplantingen. In de afgelopen winter is al een aantal
projecten uitgevoerd.
De ANV organiseerde samen met LTO op 1 februari een avond over energiebesparing. Er
waren sprekers vanuit de provincie Utrecht en adviesbureau Wijsman. Mede naar
aanleiding van deze avond hebben verschillende agrariërs in het Noorderpark een
energiescan laten uitvoeren.
Eveneens samen met LTO zijn in het voorjaar bijeenkomsten georganiseerd over het
thema ‘boeren en klimaat’. De bijeenkomsten hebben in de herfst nog een vervolg
gekregen.
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Op 15 oktober is, samen met het Utrechts Landschap, een sapdag georganiseerd.
Particulieren konden fruit uit hun boomgaard laten persen. Er waren diverse standjes,
onder meer van een imker. Ondanks de slechte fruitopbrengst in de meeste particuliere
boomgaarden is er toch nog aardig wat fruit door de pers gegaan.

Werkgroepen
Binnen de vereniging spelen de drie werkgroepen een belangrijke rol. Zij organiseren
allerlei activiteiten en maken de vereniging direct zichtbaar voor de leden en anderen.
De werkgroepen zijn samengesteld uit actieve leden van de vereniging. In elke
werkgroep heeft ook een lid vanuit het bestuur zitting.

Werkgroep Educatie en plattelandsbeleving
Deze werkgroep heeft de volgende activiteiten georganiseerd:






Op 24 mei (tweede pinksterdag) was de ANV met informatiemateriaal aanwezig op
de Campina‐boerderijdag. Mede dankzij het mooie weer was de belangstelling groot.
Op 4 juni is een groencursus georganiseerd.
Op 18 juni was er een Westbroekse Zoddentocht.
Op 25 juni: een excursie naar het bedrijf naar fam. Van der Linden in de
Bethunepolder met het thema ‘hoe boer je met natuur’.
Op 11 september, de nationale Monumentendag, organiseerde de werkgroep een
cultuurhistorische fietstocht.

De geplande lammetjesdag kon vanwege de Q‐koorts helaas niet doorgaan.
De werkgroep organiseerde ook een fotowedstrijd. Die leverde ruim 100 foto’s op.
Wethouder Ditewig heeft op 1 oktober de prijzen uitgereikt. De werkgroep is ook
intensief betrokken bij een school‐educatieproject (Boerderij in de kijker) waaraan meer
dan twintig bedrijven deelnemen in het Noorderpark en het Kromme Rijngebied.

Werkgroep Landschap en natuur
Het project Uilen in het Noorderpark is het afgelopen jaar voortgezet. In het gebied
hangen nu veertig nestkasten voor de kerkuilkasten en de steenuil. Het uiteindelijke
broedresultaat viel wat tegen, maar er zijn meer jonge uilen grootgebracht dan in de
voorgaande jaren. De groei zit er dus in.
Samen met de Werkgroep Sandwijck, Vogelwacht Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht
werkt de ANV aan een projectplan om in het Noorderpark en De Bilt zuid
natuurvriendelijke oevers aan te leggen, de waterkwaliteit te verbeteren en de randen
langs graslanden te beheren. Als de subsidieaanvraag die is ingediend bij de
gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden wordt goedgekeurd, kunnen we in het
voorjaar van 2011 beginnen met de uitvoering van het project.

Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep is in de loop van het jaar nieuw leven ingeblazen. Een van de eerste
activiteiten van de werkgroep is het ontwikkelen van een website voor de vereniging.
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Externe contacten
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht, de provincie Utrecht en de
gemeente De Bilt. Een nieuwe activiteit met de gemeente De Bilt betreft het ontwikkelen
van streekproducten.
Belangrijk voor de ANV is ook de Gebiedscommissie Agenda Vitaal Platteland, Vecht en
Weiden. Die commissie gaat onder andere over het verstrekken van subsidies namens
de provincie. Ons bestuurslid Teus Spelt is namens LTO lid van de commissie.
Intensief contact is er met Veelzijdig Boerenland, onder meer via vergaderingen van de
‘Cluster Utrecht’. Hier komen allerlei zaken aan de orde, waaronder het aangepaste
subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer.
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Utrechtse Agrarische
natuurverenigingen, LTO Noord Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Beheer
Natuur en Landelijke Gebied. Zij werken samen aan agrarisch en particulier
natuurbeheer in de provincie Utrecht.
Zowel in het Kromme Rijngebied (waaronder de gemeente De Bilt) als in de gemeente
Maarssen wordt een Landschapsontwikkelingsplan gemaakt. Voor het Kromme
Rijngebied is het plan zelf gereed en wordt nog gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan.
Daarnaast maakt de gemeente De Bilt een Cultuurhistorische waardenkaart. Het bestuur
van de ANV is bij al deze activiteiten betrokken.
Daarnaast zijn er vanuit het bestuur contacten geweest met onder andere Waternet,
Vogelbescherming, het Utrechts Landschap. Ook bij de ontwikkeling van een aantal
klompenpaden in en nabij het Noorderpark is de ANV betrokken.
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