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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

In september werd het landinrichtingsproject Noorderpark afgesloten. Daarmee
kwam een eind aan een traject dat enkele tientallen jaren heeft geduurd. En daarmee
kwam er ook rust in het gebied. Dat betekent niet, dat er niets gebeurt. Nieuwe
ontwikkelingen staan alweer op de stoep. We denken daarbij aan de herziening van
het agrarisch natuurbeheer en van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Die
herziening zal ook voor onze Agrarische Natuurvereniging grote consequenties
hebben.

Vleermuizen in de schijnwerper
In de jaarvergadering die we in februari hielden, gaf Zomer Bruijn een bijzonder
enthousiaste lezing over vleermuizen op en rond het erf. Iedereen was erg onder de
indruk van het verhaal met de bijbehorende beelden en de vleermuizen hebben er
diverse fans bij gekregen. De aanwezigen kregen een vleermuiskast mee naar huis.
Ook nieuwe leden die zich afgelopen jaar hebben aangemeld, hebben zo’n kast
ontvangen. In september werd een excursie over vleermuizen gehouden.
Verschillende vleermuizen lieten zich zien en (met een batdetector) horen.

Actieve leden
De ANV had 31 december 60 leden. Daarvan zetten maar liefst 18 leden zich actief
in voor de vereniging. De ANV wordt daarnaast ondersteund door 5 donateurs.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Johan Lam
(voorzitter), Rijk van Oostenbrugge (secretaris), Christianne Hennipman (lid, vanaf 1
november contactpersoon Werkgroep Educatie & Plattelandsbeleving), Marcel Pisa
(lid, contactpersoon Werkgroep Communicatie), Teus Spelt (lid, contactpersoon
Werkgroep Landschap & Natuur) en Henk van Zijtveld (lid, tot 1 november
contactpersoon Werkgroep Educatie & Plattelandsbeleving). Tijdens de
jaarvergadering is het bestuur aangevuld met Hein Pasman (lid, contactpersoon
werkgroep Agrarisch Natuurbeheer/GLB). De functie van penningmeester is vacant
en wordt tijdelijk waargenomen door Rijk van Oostenbrugge. Het bestuur en de
werkgroepen worden ondersteund en geadviseerd door Dick van Beek
(landschapscoördinator van de gemeente De Bilt).
Het bestuur is in 2013 acht keer bijeen gekomen. Opvallend punt in de
vergaderingen is het vervolg op het bezwaarschrift dat de ANV samen met andere
organisaties had ingediend tegen de aanleg van nieuwe wandelpaden nabij fort
Ruigenhoek door Staatsbosbeheer. N.a.v. het bezwaarschrift is een veldbezoek
gehouden, waarna Staatsbosbeheer besloot van de aanleg af te zien.
Veel activiteiten worden georganiseerd door de vier werkgroepen die we kennen:
Educatie & Plattelandsbeleving, Landschap & Natuur, Communicatie en Agrarisch
Natuurbeheer/GLB.
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Veel belangstelling voor activiteiten
Naast de al eerder genoemde vleermuizen excursie heeft de werkgroep Educatie &
Plattelandsbeleving nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Zo was er eind
maart de traditionele lammetjesdag op de boerderijen van Johan Lam en Bert v.d.
Tol. Die trok enorm veel belangstelling: op beide locaties waren er meer dan 300
bezoekers. Daaronder veel ouders met jonge kinderen.
De zoddenwandeling, eind juni, is inmiddels ook een traditie geworden. Ook hier was
veel belangstelling voor. Heel bijzonder was de wandeling met visueel
gehandicapten in juli, die voor het eerst werd georganiseerd. De deelnemers waren
erg enthousiast. Dat enthousiasme was er ook bij deelnemers aan de vroege
vogelwandeling op 22 juni. Die wandeling maakte deel uit van het landelijk
evenement ’24 uur van de natuur’, dat het ministerie van EZ organiseerde.
Daarnaast hebben we deelgenomen aan activiteiten die door anderen werden
georganiseerd: de molendag en de Campina boerderijdag. Beide activiteiten waren
in mei.
De picknickbanken die we vorig jaar samen met informatieborden in het gebied
hebben geplaatst, worden goed bezocht.

Belangstelling voor zonnepanelen
De werkgroep Landschap & Natuur heeft in juni samen met LTO een bijeenkomst
georganiseerd over een nieuwe subsidieregeling voor het plaatsen van
zonnepanelen in combinatie met het verwijderen van asbest. Er waren ongeveer 70
deelnemers. De stemming was positief. Niet duidelijk is of de bijeenkomst heeft
geleid tot subsidieaanvragen.
De werkgroep heeft gezorgd voor de aanleg van een oeverzwaluwwand. Helaas
hebben er dit jaar nog geen oeverzwaluwen gebroed.
De werkgroep is ook betrokken geweest bij de aanleg van het klompenpad in ons
gebied, dat de naam Beukenburgerpad heeft gekregen. Dat pad is 19 mei geopend.
Op verschillende plekken treft de wandelaar de informatiepanelen aan die wij vorig
jaar in het gebied hebben geplaatst.

Nieuwe media
De werkgroep Communicatie is erg actief met het inzetten van moderne media.
Enkele jaren geleden is de website ontwikkeld, eind 2013 is gestart met een proef
met twitter. U kunt de ANV volgen op @ANVnoorderpark. Ook ‘traditionele’ vormen
van communicatie doen het nog altijd goed. We zijn vooral heel tevreden met de
regelmatige aandacht in de lokale weekbladen, in het bijzonder de Vierklank.
De werkgroep heeft dit jaar ook enkele keren een nieuwsbrief uitgegeven, waaronder
een special over agrarisch natuurbeheer en GLB.

Klaarstomen voor agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl
Zoals hierboven al geschetst, vraagt de stelselherziening van het agrarisch
natuurbeheer en GLB veel aandacht. De dit jaar nieuw ingestelde werkgroep
Agrarisch natuurbeheer/GLB bereidt de ANV voor op de invoering van dat nieuwe
stelsel.
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Een belangrijke consequentie is dat subsidieverlening met ingang van 2016 alleen
nog via collectieven zal gaan lopen. Op 25 september hebben we samen met de
regionale afdeling van LTO een bijeenkomst voor onze leden georganiseerd over dit
onderwerp. Dat was een levendige bijeenkomst met goede tips voor ons bestuur. Het
verslag hebt u toegestuurd gekregen. Het staat bovendien, samen met veel andere
informatie over GLB, op onze website.
De werkgroep heeft overleg met onze zuster-ANV’s in de provincie om afspraken te
maken over de vorming van een collectief. Contacten worden ook gelegd met de
terreinbeherende organisaties, waterschappen, gemeenten en andere partijen.

Netwerken
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht, de provincie Utrecht en
de gemeente De Bilt. We zijn onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een
gebiedsvisie voor De Bilt-west. Leden van de gemeenteraad hebben een bezoek
gebracht aan ons gebied, met een toelichting op de boerderij van ons bestuurslid
Christianne Hennipman. Er waren ongeveer 30 enthousiaste deelnemers.
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.
Zeker met de aanpassing van het agrarisch natuurbeheer zijn ook de contacten met
de provincie Utrecht. Dat contact is er zowel op bestuurlijk niveau (gedeputeerde
Krol) als met provinciale medewerkers.
Met de koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland en de andere ANV’s in de provincie
Utrecht hebben we regelmatig contact, onder meer via de vergaderingen van de
‘Cluster Utrecht’. Daarnaast nemen we deel aan het samenwerkingsverband van de
Utrechtse Agrarische natuurverenigingen, LTO Noord Utrecht en Landschap Erfgoed
Utrecht.
Meer over onze activiteiten vindt u op de website www.anvnoorderpark.nl.
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