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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

Het jaar 2014 stond voor onze Agrarische Natuurvereniging, net als voor alle andere ANV’s in heel
Nederland, voor een groot deel in het teken van de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. Voor
het bestuur van de ANV betekende dit heel veel overleg. De boeren en andere grondgebruikers in ons
gebied hebben daar nog weinig van gemerkt. Dat zal in 2015 gaan veranderen. Onder meer omdat we
in de loop van 2015 samen met de waterschappen in ons werkgebied een proef starten met
natuurvriendelijk onderhoud van sloten. Slaat dit aan, dan gaat het mogelijk een onderdeel worden
van het vernieuwde agrarisch natuurbeheer.

Vorming collectief Utrecht-oost
De vernieuwde regeling voor agrarisch natuurbeheer zal 1 januari 2016 in werking treden, als
onderdeel van het aangepaste Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een van de
consequenties is dat de subsidieverlening alleen nog via zogenoemde collectieven gaat verlopen.
Meestal bestaan die collectieven uit meerder ANV’s. Wij hebben er als ANV Landschap Noorderpark
voor gekozen om aansluiting te zoeken bij onze zusterorganisaties in het oosten van de provincie.
Samen met de ANV’s Kromme Rijngebied, Valleihorstee en Binnenveld vormen we het collectief
Utrecht-oost. Ook de LTO-afdelingen in het werkgebied krijgen een plek in het bestuur, evenals de
Federatie Particulier Grondbezit. De groene organisaties (Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts
Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) krijgen een gezamenlijke adviesstem in het
bestuur. Begin 2016 zal het collectief officieel worden opgericht. Dan zullen we ook alle
grondgebruikers in ons werkgebied informeren en gaan we de belangstelling peilen voor het
vernieuwde agrarisch natuurbeheer, via een voorinteken-ronde.

Nieuwe activiteiten en tradities
Ook in 2014 konden leden en niet-leden van onze ANV deelnemen aan tal van activiteiten. Sommige
activiteiten, zoals de lammetjesdag en de zoddenwandeling, zijn een terugkerende traditie die telkens
toch flink wat belangstellenden trekken. De lammetjesdag trok enkele honderden mensen naar de
boerderij van de familie Lam en naar museumboerderij Vredegoed.
Op de agenda verschijnen ook telkens nieuwe activiteiten. Een van de meest in het oog springende
activiteiten was dit jaar een uitstapje voor kinderen met een beperking. Een bijzonder geslaagde
activiteit, zowel voor de kinderen zelf als voor hun familie en begeleiders.
De jaarvergadering hielden we in februari op een bijzondere locatie: de vlinderkassen van de
Botanische Tuinen in Utrecht. Daar hield Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting een mooie
presentatie over vlinders op het erf en in de tuin. Alle aanwezige leden kregen een vlinderstruik mee
naar huis om erven en tuinen nog aantrekkelijker te maken voor vlinders. Van diverse kanten hebben
we gehoord dat de struiken goed zijn aangeslagen.
Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk doordat we vier heel actieve werkgroepen hebben:
Educatie & Plattelandsbeleving, Landschap & Natuur, Communicatie en Agrarisch Natuurbeheer/GLB.

Vrijwillig landschapsbeheer
Waar we als ANV heel blij mee zijn, is dat in 2014 een Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer
Noorderpark is opgericht. Het is een groep van ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet
voor het beheer van kleine landschapselementen in het Noorderpark. Denk hierbij aan het knotten van
wilgen, het dunnen van geriefbosjes en houtsingels en het schoonhouden van de in het gebied
aanwezige poelen. Door diverse financiële bijdragen ( o.a. van de vereniging “Hart voor Groen” uit
Maartensdijk en van de ANV) kon in september 2014 gestart worden met een mooie set nieuw
gereedschap en een handige aanhangwagen om het gereedschap naar de werklocatie te vervoeren.
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Inmiddels is de groep al op diverse plekken in het Noorderpark aan het werk geweest. Tot grote
tevredenheid van de grondgebruikers waar de klussen zijn uitgevoerd.
De vrijwilligersgroep heeft zich aangesloten bij de werkgroep Landschap en Natuur. Op deze manier
zijn de communicatielijnen tussen opdrachtgevers en de vrijwilligersgroep kort, is het vinden van
werklocaties eenvoudiger en bespaart het de vrijwilligersgroep een hoop papieren rompslomp. Zij
hoeven nu zelf niet eerst een verenigingsstructuur op te zetten en hun financiële zaken worden
behandeld door de penningmeester van de ANV.
Het bestuur
De ANV had 31 december 60 leden en 5 donateurs. Dat zijn dezelfde aantallen als een jaar eerder.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Teus Spelt (voorzitter), Rijk van
Oostenbrugge (secretaris en interim-penningmeester), Christianne Hennipman (contactpersoon
Werkgroep Educatie & Plattelandsbeleving), Johan Lam (contactpersoon Werkgroep Landschap &
Natuur), Willem van der Linden (lid), Hein Pasman (contactpersoon werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer/GLB) en Marcel Pisa (contactpersoon Werkgroep Communicatie). Het bestuur en de
werkgroepen worden ondersteund en geadviseerd door Dick van Beek (landschapscoördinator van de
gemeente De Bilt).
Het bestuur is in 2014 zeven keer bijeen gekomen. In de bestuursvergaderingen is veel aandacht
besteed aan de ontwikkelingen rond het vernieuwde agrarisch natuurbeheer, waaronder de vorming
van de collectieven.

Netwerken
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeente De Bilt. Met de gemeente
vooral via onze adviseur Dick van Beek. Met de provincie Utrecht is, zowel bestuurlijk als ambtelijk,
contact geweest over de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. Belangrijk zijn ook de
contacten met de waterschappen in ons werkgebied: het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat heeft onder andere geleid tot de proef met
natuurlijke sloten, die eerder in dit verslag al aan de orde kwam.
In november hebben we een heel constructief overleg gehad met vertegenwoordigers van Het
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We hebben onder meer informatie
uitgewisseld over de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. In 2015 krijgt dit overleg een
vervolg.
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.
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.

Website, twitter en nieuwsbrieven
Over de activiteiten van de ANV Landschap Noorderpark vindt u informatie op de website
www.anvnoorderpark.nl. Voor iedere website geldt, dat het belangrijk is dat deze actueel wordt
gehouden. Voor onze website gebeurt dat door leden van de werkgroep Communicatie. Een van de
vele belangrijke klussen, die zich voor een groot deel achter de schermen afspeelt, maar daarom niet
minder belangrijk is! Inmiddels is de ANV ook actief via twitter en brengen we ook nog regelmatig
nieuwsbrieven uit.
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