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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

Algemeen
Net als veel andere organisaties die actief zijn in het beheer van natuur en landschap,
ondervindt ook onze Agrarische Natuurvereniging de gevolgen van de bezuinigingen die
de overheid heeft doorgevoerd. We merken vooral dat financiering voor projecten
moeilijker is te vinden. Zo is het nog niet gelukt om voldoende subsidie te krijgen voor
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, een project waarvoor we al lange tijd
geleden een plan hebben gemaakt. Er is meer creativiteit nodig om financiering te
vinden voor onze plannen. Dat merkten we onder meer bij het plan ‘Beleefbaar
landschap Noorderpark’ waarmee we poldermeubilair en informatiepanelen in het
Noorderpark willen plaatsen. De eerste fondsen hebben we daar voor binnen. Dankzij de
samenwerking met verschillende partners is het ook gelukt om een wandel- en
fietskaart te maken voor de Vechtstreek inclusief het Noorderpark. We hopen deze
binnenkort te presenteren.
Een belangrijk doel voor het afgelopen jaar was aan de ANV meer bekendheid te geven.
De Werkgroep Communicatie is er in geslaagd om in korte tijd een mooie en goed
toegankelijke website te maken waar de ANV wordt gepresenteerd en activiteiten
worden gemeld. De website is gelanceerd tijdens een bijeenkomst die in juni samen met
de gebiedscommissie Vecht en Weiden werd georganiseerd. De Werkgroep
Communicatie heeft ook een flyer gemaakt die tijdens evenementen kan worden
uitgedeeld.

De vereniging
Het ledenbestand van de ANV Landschap Noorderpark is het afgelopen jaar ongeveer
constant gebleven en telt ruim 60 leden. Een aantal leden is actief, bijvoorbeeld als lid
van een van de werkgroepen. Anderen ondersteunen de vereniging moreel en financieel.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Johan Lam (voorzitter),
Rijk van Oostenbrugge (secretaris), Henk v.d. Broek (lid), Marcel Pisa (lid,
contactpersoon Werkgroep Communicatie), Teus Spelt (lid, contactpersoon Werkgroep
Landschap en natuur) en Henk van Zijtveld (lid, contactpersoon Werkgroep Educatie en
plattelandsbeleving). Sinds januari is Christianne Hennipman aspirant-bestuurslid. Zij
neemt deel aan de vergaderingen en is daarnaast actief in de Werkgroep Educatie en
plattelandsbeleving. De functie van penningmeester is vacant. 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 acht keer bijeen gekomen. We hebben
verschillende malen bezoekers bij de bestuursvergaderingen uitgenodigd om met hen te
spreken over bepaalde onderwerpen. Zo hebben we met Paul Smit, medewerker van de
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gemeente De Bilt gesproken over het promoten van streekproducten. Met een
vertegenwoordiger van Transition Towns hebben we gesproken over het opwekken van
duurzame energie, in het bijzonder zonne-energie.

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
Net als voorgaande jaren was de Campina boerderijdag weer een groot succes. De ANV
heeft zich daar goed kunnen presenteren. De lammetjesdag kon ook dit jaar helaas niet
doorgaan vanwege Q-koorts. De georganiseerde excursies verliepen goed, zij het dat de
belangstelling mede vanwege slecht weer aan de lage kant was. De mensen die wel
kwamen, waren erg enthousiast.
Met als titel ‘Beleefbaar landschap Noorderpark’ wordt een project opgezet om in het
Noorderpark picknicktafels en informatiepanelen te plaatsen. De financiering voor dit
project begint langzamerhand vorm te krijgen. De uitvoering staat voor het volgend jaar
gepland.
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 afgerond wat betreft het ophangen van
nestkasten, maar heeft nog wel een vervolg gekregen wat betreft monitoring van de
broedresultaten.
De ‘Wandel- en fietskaart Vecht en Weiden’ is bijna afgerond. Op de kaart wordt onder
meer aangegeven bij welke boerderijen streekproducten te koop zijn.

Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep is in het afgelopen jaar erg actief geweest. Naast het lanceren van een
website en het maken van een flyer is ook een aantal keren de nieuwsbrief verschenen
en zijn contacten onderhouden met de lokale pers, in het bijzonder De Vierklank. De
Vierklank heeft in het kader van het Europese jaar van de vrijwilligers een mooi
interview geplaatst met de voorzitter en secretaris.

Externe contacten
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht, de provincie Utrecht en de
gemeente De Bilt. We zijn onder meer betrokken bij het maken van een
Cultuurhistorische Waardenkaart door de gemeente De Bilt. De eerste versie daarvan is
in oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met de provincie hebben we onder
andere contact gehad over de professionalisering van de vereniging waar we vorig jaar
mee zijn begonnen. In dat verband hebben we ook ervaringen uitgewisseld met het

Jaarverslag 2010-2011

2

bestuur van de ANV Vallei Horstee.
Belangrijk voor de ANV is ook de Gebiedscommissie Vecht en Weiden. Die commissie
gaat onder andere over het verstrekken van subsidies voor natuur, landschap,
cultuurhistorie en recreatie in het landelijk gebied namens de provincie.
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 en de aanpassing van de Ecologische
Hoofdstructuur (Akkoord van Utrecht). Daarnaast nemen we deel aan het
samenwerkingsverband van de Utrechtse Agrarische natuurverenigingen, LTO Noord
Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Beheer Natuur en Landelijke Gebied.
De ANV is ook vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep voor het ontwikkelen van een
klompenpad in de Voorveldse polder.
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