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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

Algemeen
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de recreatie. Een van de meest in het oog
springende activiteiten is het plaatsen van picknickbanken met informatiepanelen op
verschillende plekken in het Noorderpark. Vooral in combinatie met de wandel- en fietskaart
die we een tijdje eerder hebben gemaakt, is het gebied nu nog aantrekkelijker en
toegankelijker voor recreanten geworden. Op de website, die het afgelopen jaar weer veel
completer is geworden, zijn de kaart en de locaties van de picknickbanken te vinden.
Met de bezuiniging op overheidssubsidies is het er niet eenvoudiger op geworden om
financiële dekking te vinden voor projecten als het plaatsen van de picknickbanken. Toch is
het gelukt om verschillende overheden en particulieren te interesseren om een bijdrage te
leveren. Meer dan twintig sponsoren en grondeigenaren hebben hun medewerking verleend.
Een bijkomend voordeel is dat de bekendheid van de ANV bij deze deelnemers groter is
geworden.
Ook in algemene zin geldt, dat de ANV steeds meer bekendheid krijgt. De fraaie website
speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de contacten met de pers zijn goed. Vooral de lokale
dag- en weekbladen hebben regelmatig aandacht besteed aan activiteiten van de ANV.
Eind 2012 werd duidelijk dat we voor een grote uitdaging komen te staan. Er komen namelijk
grote veranderingen aan in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Van boeren
wordt verlangd meer aandacht te besteden aan de leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen
om natuur, maar ook om milieu-maatregelen en het omgaan met klimaatverandering. De
regio is daarbij aan zet, met een belangrijke rol voor de ANV’s. Het komende jaar zal
duidelijk worden wat dit voor onze ANV en ons werkgebied betekent.
Al een aantal jaren proberen we op de nieuwe ontwikkelingen rond het GLB in te spelen met
een projectvoorstel om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Het voorstel hebben we
samen met de Vogelwacht Utrecht en Werkgroep Sandwijck gemaakt. Het zoeken van de
benodigde financiële middelen heeft echter nog onvoldoende resultaat opgeleverd.
Contacten daarover hebben we met de provincie en de waterschappen die in ons gebied
actief zijn. We blijven proberen om het project van de grond te krijgen

De vereniging
Het ledenbestand van de ANV Landschap Noorderpark is het afgelopen jaar ongeveer
constant gebleven en telt tegen de 60 leden. Een aantal leden is heel 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), Christianne Hennipman (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). De functie van penningmeester is vacant en wordt tijdelijk
waargenomen door Rijk van Oostenbrugge. 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).
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Het bestuur is sinds de jaarvergadering van november 2011 tien keer bijeen gekomen. Een
enkele keer hebben we een bezoeker bij de bestuursvergadering uitgenodigd om met hem of
haar te spreken over een bepaald onderwerp. Zo hebben we met Hans Hoek, directeur van
Veelzijdig Boerenland, gesproken over de ontwikkelingen rond het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Vanuit het bestuur is een werkgroep gevormd die zich buigt over de
consequenties van het GLB voor onze ANV.

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
De grootste klus was het project Beleefbaar Landschap. Resultaat van het project is dat er
nu op 11 plekken in het Noorderpark picknickbanken met informatiepanelen staan.
Hierboven hebben we daar al iets over geschreven. Elk informatiepaneel bevat ook een QRcode. Met een daarvoor geschikte mobiele telefoon kan de QR-code worden gelezen en krijg
je een verhaal te horen dat is ingesproken door polderwachter Marcel Blekendaal. De eerste
picknickbank werd 31 oktober onthuld door gedeputeerde Bart Krol, samen met koe Trijntje.
De belangstelling voor de onthulling was groot.
Verheugend was de grote opkomst bij de jaarlijkse excursie naar de Westbroekse Zodden, in
juni. Ook de belangstelling voor de Campina boerderijdag was weer groot. We hebben
besloten om de traditionele lammetjesdag niet te organiseren, vanwege het risico op Qkoorts. In plaats daarvan was er op 31 maart een jonge dierendag. De opkomst was helaas
beperkt vanwege het weinig aantrekkelijke weer. De mensen die de kou en regen
trotseerden, waren erg enthousiast.
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
Een in het oog springend product van deze werkgroep is de ‘Wandel- en fietskaart Vecht en
Weiden’. Op de kaart is onder meer aangegeven bij welke boerderijen streekproducten te
koop zijn. De ANV Landschap Noorderpark heeft deze kaart opgesteld in samenwerking met
haar collega-vereniging in de Vechtvallei en de Cultuur- en Cultuurhistorische werkgroep
Vecht en Weiden. De kaart staat ook op de website van de ANV. Alle leden hebben bij de
nieuwsbrief van oktober een exemplaar van de kaart toegestuurd gekregen.
De ANV Noorderpark heeft, samen met andere organisaties, de eerste stappen gezet om
een klompenpad te realiseren in het gebied ten noorden van Utrecht Voordorp. Dit pad, dat
de werktitel “Klompenpad Beukenburg” heeft gekregen, moet met een afstand van 12
kilometer een wandeling bewegwijzeren langs de Hogekampse Plas en door het
Beukenburgse Bos.

Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep is in het afgelopen jaar weer erg actief geweest. De werkgroep heeft aantal
keren een nieuwsbrief voor de leden uitgebracht. De website, die door de werkgroep actueel
wordt gehouden, krijgt van leden en anderen veel waardering. Belangrijk voor de ANV zijn
ook de contacten met de lokale pers, in het bijzonder De Vierklank. Ook AD en Biltse
Courant besteden regelmatig aandacht aan activiteiten van de ANV. Zo had de AD een mooi
bericht met foto geplaatst over de onthulling van de eerste picknickbank.
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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 en bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor
De Bilt-west. Met de gemeente De Bilt hebben we ook contact over de aanleg van
wandelpaden rond fort Ruigenhoek. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen een plan dat
door Staatsbosbeheer was ingediend en een alternatief voorgelegd aan de gemeente.
Verder is de ANV betrokken bij het maken van plannen voor De Bilt-west. Het gaat daarbij
onder meer om het zoeken van een plek voor een nieuw zwembad met sporthal en
zalencentrum. Samen met andere vertegenwoordigers uit het gebied hebben we aan twee
workshops meegedaan. Daar kwam ook het verzoek van de gemeente aan de orde om mee
te denken over een tenniscentrum in het gebied. De deelnemers aan de workshops hebben
duidelijk aangegeven daar weinig voor te voelen.
Belangrijk voor de ANV is ook de Gebiedscommissie Utrecht-West. 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 de ontwikkelingen bij het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast nemen we deel aan het
samenwerkingsverband van de Utrechtse Agrarische natuurverenigingen, LTO Noord
Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Samen met Veelzijdig Boerenland en de collegaANV’s hebben wij gereageerd op de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Eveneens
samen met verwante organisaties hebben we bezwaar aangetekend tegen het bevriezen van
vergoedingen voor natuurbeheer door de provincie. Meer over deze en andere activiteiten
vindt u op de website www.anvnoorderpark.nl.
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