Jaarverslag 2015

Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

Net als het voorgaande jaar stond ook 2015 voor een groot deel in het teken van de
vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. Dankzij een grote krachtsinspanning van
vooral Hein Pasman en Hans Veurink (Collectief Utrecht-oost) is de voorbereidingsfase
nu vrijwel achter de rug en start het vernieuwde agrarisch natuurbeheer in 2016. In het
Noorderpark is met 21 grondgebruikers een contract afgesloten. Wat ‘natte natuur’
betreft gaat het om 32 km ecologisch schonen/natuurvriendelijke oevers, ruim 7 ha
bufferzone, 100 m rietzoom en drie poelen. Bij ‘droge natuur’ betreft het bijna 27 ha
(waarvan bijna de helft akkerranden), ruim 225 (knot)bomen en bijna 3 km elzensingel.

Activiteiten voor breed publiek en voor speciale doelgroepen
Dankzij de inzet van enkele heel actieve leden van de ANV zijn ook dit jaar weer diverse
activiteiten georganiseerd. Sommige waren gericht op een breed publiek, zoals de
inmiddels traditionele lammetjesdag. Die trok weer veel belangstellenden. Een nieuwe
activiteit was ‘(Wel)kom in de stal’. Daarvoor was een fietsroute uitgezet en konden de
fietsers afstappen bij verschillende boerderijen waar diverse activiteiten werden
georganiseerd. Helaas was het weer op de bewuste dag extreem slecht, zodat er weinig
deelnemers waren. In 2016 ondernemen we een nieuwe poging.
Activiteiten die wel goed weer hadden en flink wat belangstellenden trokken, waren
onder andere de zoddenwandeling en een vlinderwandeling op Sandwijck die in de
zomer werden georganiseerd.
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 flink wat belangstellenden trekken. De
lammetjesdag trok enkele honderden mensen naar de boerderij van de familie Lam en
naar museumboerderij Vredegoed.
Sommige activiteiten zijn gericht op speciale doelgroepen. Een van de meest in het oog
springende activiteiten is een uitstapje voor kinderen met een beperking. In 2014
organiseerden we dat voor het eerst. Het was toen een groot succes, zodat we het in
2015 hebben herhaald. Dat leidde opnieuw tot enthousiaste reacties.
Een doelgroep dit afgelopen jaar ook speciale aandacht kreeg, waren geen mensen maar
dieren: oeverzwaluwen. Bij de Kooidijk is in het voorjaar een wal opgeworpen voor deze
dieren. Hij lag er nog maar net, of de oeverzwaluwen begonnen al te nestelen. Er zijn
zeker vijftig nesten geteld en het was maandenlang een druk in- en uitvliegen.

Levendige boerensloot
We hebben een start gemaakt met de pilot ‘levendige boerensloot’ die we samen met de
waterschappen in ons werkgebied uitvoeren. Op dit moment doen vijf grondgebruikers
aan de proef mee. Met de pilot willen we ervaring opdoen met natuurvriendelijk sloot
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schonen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om het agrarisch natuurbeheer verder te
verbeteren.
In de zomer hebben we een veldbezoek georganiseerd voor de waterschappen en de
terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en
Staatsbosbeheer). In de Bethunepolder zijn verschillende manieren van sloot schonen
gedemonstreerd. Dat gebeurde op het bedrijf van Willem v.d. Linden, waar we eerder
ook de jaarvergadering van de ANV hadden georganiseerd.
Korte tijd na de demonstratie in de Bethunepolder hebben we nog een bezoek gebracht
aan het landgoed Sandwijck, waar al lange tijd op een natuurvriendelijke manier sloten
worden geschoond. De bezoeken leidden tot een enorm levendige discussie. Volop
inspiratie dus voor de pilot ‘levendige boerensloot’.

Werkgroepen als ruggengraat
Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk doordat we vier heel actieve werkgroepen
hebben: Educatie & Plattelandsbeleving, Landschap & Natuur en Communicatie. De
Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark, die in 2014 is opgericht, heeft
afgelopen jaar opnieuw flink de handen uit de mouwen gestoken. Diverse houtsingels en
knotwilgen hebben een noodzakelijke onderhoudsbeurt gekregen.
Over de activiteiten van de ANV Landschap Noorderpark vindt u informatie op de
website www.anvnoorderpark.nl. Van leden en niet-leden horen we dat de website
wordt gewaardeerd om zijn vormgeving en actualiteitsgehalte. Dat is een van de
activiteiten van de werkgroep Communicatie.
De afgelopen jaren kenden we ook een tijdelijke werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer/GLB. Nu de voorbereiding van het vernieuwde agrarisch natuurbeheer is
afgerond, is de werkgroep ontbonden. Het bestuur heeft veel profijt gehad van deze
werkgroep.

Meer aandacht voor duurzame boeren
De ANV had 31 december 72 leden. Dat betekent een stijging met 10 leden in 2015. Het
aantal donateurs bleef gelijk: 5.
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; tot aan de jaarvergadering), Willem
van der Linden (lid), Hein Pasman (contactpersoon werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer/GLB) en Marcel Pisa (contactpersoon Werkgroep Communicatie). Na de
jaarvergadering heeft Wouter van Oostrum zitting genomen in het bestuur. Het bestuur
en de werkgroepen worden ondersteund en geadviseerd door Dick van Beek
(landschapscoördinator van de gemeente De Bilt).
Nu de herziening van het agrarisch natuurbeheer bijna is afgerond, vond het bestuur het
tijd om nog eens goed naar de kerntaken en organisatie van de ANV te kijken. De
conclusie luidde dat we de bestaande taken, zoals educatie en beheer van natuur en
landschap, blijven invullen. Wel zullen we selectiever worden, en ons vooral
concentreren op bestaande activiteiten. Nieuw is, dat we meer aandacht zullen besteden
aan het leggen van contacten met burgers in de omliggende steden en daarbij aandacht
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zullen vragen voor duurzame landbouw. We hebben daarvoor contacten gelegd met
onder andere Natuur en Milieu Utrecht. Op de site van deze organisaties staan
inspirerende filmpjes die onder andere bij onze leden Christianne Hennipman en Wim
Westeneng zijn gemaakt.

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. Onder andere voor de pilot ‘levendig boerensloot’, die eerder al
aan de orde kwam. Voor die pilot worden ook contacten onderhouden met Het Utrechts
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
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 (houdt in 2016 op te bestaan) en de
andere ANV’s in de provincie Utrecht hebben we regelmatig contact, onder meer via de
vergaderingen van de ‘Cluster Utrecht’. Het meest intensief zijn natuurlijk de contacten
binnen het Collectief Utrecht Oost, waar we ons als ANV bij hebben aangesloten.
Daarnaast nemen we deel aan het samenwerkingsverband van de Utrechtse Agrarische
natuurverenigingen, LTO Noord Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.
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