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Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark

In januari 2016 is het vernieuwde agrarisch natuurbeheer van start gegaan. Deze zomer
waren langs verschillende (mais)akkers kleurrijke randen te zien waar een mengsel met
akkerkruiden was ingezaaid. Ook in en langs sloten kreeg de natuur ruimte door het
ecologische schonen van sloten en natuurvriendelijk beheer van oevers.
De landschapsbeheerploeg die onder de vlag van de Agrarische Natuurvereniging in de
winter actief is met onderhoud van bosjes, knotwilgen, poelen etc. levert een belangrijke
bijdrage aan behoud en ontwikkeling van natuur in het Noorderpark.
Dit alles laten we natuurlijk ook graag zien aan de mensen die in en rond het
Noorderpark wonen. Dat doen we met rondleidingen en andere activiteiten. Extra
aandacht hebben dit jaar besteed aan het contact met de bewoners van de Utrechtse
wijk Voordorp.

Agrarisch natuurbeheer
Zoals we in de vorige jaarverslagen hebben gemeld, heeft onze ANV samen met drie
collega-ANV’s het Collectief Utrecht-oost gevormd. Het Collectief is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. De organisatie daarvan
heeft in 2016 goed vorm gekregen. Zo is er bijvoorbeeld een schouwcommissie
ingesteld, waarin ook de ANV Noorderpark is vertegenwoordigd. Aandachtspunt is nog
het opzetten van een goed monitoringsysteem om de effecten van het vernieuwde
beheer te kunnen meten.
Het afgelopen jaar hebben we ons niet alleen gericht op het beheer van bestaande
natuur, maar ook op de aanleg en inrichting van nieuwe natuur. Het gaat dan vooral om
de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In 2016 is anderhalve km gerealiseerd in de
polder Westbroek. Vanuit de ANV hebben we inmiddels een beeld waar de aanleg van
dergelijke oevers het meest rendement heeft. Daarbij zijn we geholpen door een
stagerapport van twee studenten van Van Hal Larenstein.
In december 2016 kwam er goed nieuws van de kant van de provincie: voor onderhoud
en aanleg van landschapselementen stelt de provincie Utrecht 750.000 Euro
beschikbaar, voor de gehele provincie. Wij spannen ons natuurlijk in om een flink deel
daarvan in het Noorderpark te benutten.

Veel belangstelling voor onze activiteiten
Ook dit jaar is weer de traditionele lammetjesdag georganiseerd. Die trok opnieuw veel
belangstellenden. Veel belangstelling, aanzienlijk meer dan we hadden verwacht, was er
ook voor een ‘vroege vogelwandeling’ in het voorjaar. Die werd in de Bethunepolder
gehouden en trok ondanks het vroege tijdstip ruim vijftig deelnemers. Bijkomend effect
was dat diverse deelnemers zich opgaven als lid van onze ANV.
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Een traditionele activiteit die ook altijd belangstelling heeft, is de zoddenwandeling. Dit
jaar hebben we die zelfs twee keer georganiseerd omdat de eerste keer het trilveen wel
heel erg nat was.
Nieuw was dit jaar het contact met bewoners van de wijk Voordorp in de stad Utrecht.
De wijk ligt dicht tegen het werkgebied van onze ANV en kent een actieve groep
bewoners die in de wijk onder andere aandacht vraagt voor duurzame voeding en
streekproducten. Elk jaar organiseren zij een ‘groen moet je doen’-dag. Dit jaar was dat
op 12 juni en hebben wij ons als ANV kunnen presenteren. Het was een succesvolle
middag. Belangrijkste voordeel is, dat we meer naamsbekendheid hebben gekregen bij
actieve Voordorpers.

Werkgroepen als ruggengraat, stijging ledenaantal
Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk doordat we drie heel actieve werkgroepen
hebben: Educatie & Plattelandsbeleving, Landschap & Natuur en Communicatie.
Daarnaast opereert sinds 2014 onder de paraplu van de ANV de Vrijwilligersgroep
Landschapsbeheer Noorderpark. Die groep heeft ook in 2016 flink de handen uit de
mouwen gestoken.
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. Het actueel houden van
de website is een van de activiteiten van de werkgroep Communicatie.
De ANV had op 31 december 87 leden; eind 2015 waren dat er 72. Dat betekent een
stijging met 15 leden in 2016. Ook vorig jaar kenden we al een stijging. In twee jaar tijd
is het aantal leden met 25 toegenomen. Het aantal donateurs is in 2016 gestegen van 5
naar 7.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Teus Spelt (voorzitter),
Rijk van Oostenbrugge (secretaris en interim-penningmeester), Christianne Hennipman,
Willem van der Linden, Wouter van Oostrum, Hein Pasman en Marcel Pisa. Het bestuur
en de werkgroepen worden ondersteund en geadviseerd door Dick van Beek
(landschapscoördinator van de gemeente De Bilt).

Samenwerking met andere organisaties belangrijk
Vorig jaar hadden we al gemeld dat we contact hebben met de Natuur- en
Milieufederatie Utrecht over het thema ‘duurzaam boeren’. Op de site van deze
organisatie staan inspirerende filmpjes die onder andere bij onze leden Christianne
Hennipman en Wim Westeneng zijn gemaakt. Dat contact is in 2016 voortgezet.
Christianne heeft een aansprekende presentatie gegeven tijdens een bijeenkomst over
duurzaam boeren op 16 december.
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft samen met zusterorganisaties elders in
Nederland een plan ontwikkeld om op diverse plekken in het land zogenoemde
voedselbossen te ontwikkelen. Het Noorderpark (Gagelpolder) was een van de beoogde
plekken voor de inrichting van zo’n bos. Begin 2017 is duidelijk geworden dat het
Noorderpark is afgevallen als kandidaat. De ANV blijft met de Natuur- en Milieufederatie
in gesprek om toch iets met het idee van voedselbomen te doen binnen ons werkgebied.
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Over de Gagelpolder en omgeving wordt door de provincie Utrecht een plan gemaakt
hoe activiteiten in de sfeer van recreatie, natuurbeheer etc. beter kunnen worden
gecoördineerd. Daartoe heeft de provincie gesprekken gevoerd met tal van organisaties,
waaronder onze ANV.
Belangrijk zijn ook de contacten met de waterschappen in ons werkgebied: het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Dat geldt onder andere voor het realiseren van waterdoelen in het kader van
agrarisch natuurbeheer met de pilot ‘levendig boerensloot’, die afgelopen jaar het
tweede jaar inging.
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeente De Bilt. Met
de gemeente vooral via onze adviseur Dick van Beek. Belangrijk voor de ANV zijn ook de
Gebiedscommissie Utrecht-West en O-gen. Die organisaties gaan onder andere over het
verstrekken van subsidies voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het
landelijk gebied namens de provincie.
Daarnaast nemen we deel aan het samenwerkingsverband van de Utrechtse Agrarische
natuurverenigingen, LTO Noord Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.
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