JAARVERSLAG VAN DE AGRARISCHE
NATUURVERENIGING LANDSCHAP NOORDERPARK E.O.
Graag wil ik in het kort verslag doen van het reilen en zeilen van de Agrarische
Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. sinds de oprichtingsvergadering van 21
september 2006.
De agrarische natuurvereniging heeft op dit moment 47 leden.
Het bestuur bestaande uit Johan Lam voorzitter, Dirk-Jan Stelling, penningmeester, Henk van
den Broek, Johan Griffioen, Teus Spelt en Henk van Zijtveld bestuursleden en Janny van der
Heide secretaris heeft vanaf de oprichtingsvergadering tot heden negen maal vergaderd.
Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door Hein Pasman (medewerker van Landschap
Erfgoed Utrecht) en Dick van Beek ( landschapscoördinator Gemeente De Bilt) die het
bestuur ondersteunen/adviseren.
Het bestuur heeft verschillende werkgroepjes samengesteld om diverse activiteiten voor te
bereiden. In deze werkgroepen zitten naast bestuurleden ook ander geïnteresseerden.
Op dit moment zijn er 4 werkgroepen te weten:
1. Educatie en plattelandsbeleving
2. PR en Recreatie
3. Natuur- en landschapsbeheer, Agrarische projecten
4. Financien/Subsidies
Naast de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de diverse werkgroepen gaat er ook
een afgevaardigde van het bestuur ( bij onze agrarische natuurvereniging Dirk-Jan
Stelling)naar de clusterbijeenkomsten van de NPW (Natuurlijk Platteland West.) Dit is een
samenwerkingsverband van 34 agrarische natuurverenigingen en stichtingen voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in West Nederland. Het werkgebied strekt zich uit over de
provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.
Binnen dit samenwerkingsverband worden kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld.
Ook is er regelmatig overleg tussen de agrarische natuurverenigingen en de provincie.
In december 2006 hebben twee huiskamerbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomsten zijn de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (Programma Beheer) in het
Noorderpark besproken. Vijftien deelnemers hebben een aanvraag ingediend om een pakket
af te sluiten of uit te breiden.
We hebben dit jaar op de jaarlijkse Open dag voor de land- en tuinbouw met een stand met
informatie gestaan om meer bekendheid te geven aan de agrarische natuurvereniging.
Met hetzelfde doel hebben we op 19 april deelgenomen met een informatietafel op de
Informatieavond over het Noorderpark en de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het
gemeentehuis. Deze avond was georganiseerd voor raadsleden, fractieassistenten en
collegeleden.
Jaarlijks worden er 3 nieuwsbrieven uitgegeven om leden en donateurs te informeren en op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze agrarische natuurvereniging.
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Deze zomer hebben we ook een Polder Avond Excursie georganiseerd. Ondanks het natte
weer was er veel belangstelling en hebben veel mensen enthousiast deelgenomen aan de
wandeling en genoten van de prachtige natuur die schuil gaat achter de boerderijen en huizen
aan de Kerkdijk in Westbroek.
Verder hebben we dit jaar in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht 2 cursussen
georganiseerd.
De eerste cursus was de cursus Slootkantbeheer en Waterkwaliteit waar 19 personen aan
hebben deelgenomen.
Deze cursus bestond uit een theoriedag die plaats heeft gevonden bij de familie
Wismeijer/Stelling en een excursie bij de familie Schep in Benschop.
In deze cursus is aandacht besteed aan beheer, het herkennen van plantensoorten en hoe je als
deelnemer van de PSAN regeling de botanische doelen kunt halen.
De tweede cursus die we hebben georganiseerd is de cursus: Erven en kleine
landschapselementen. Deze zal vrijdag 2 november a.s. plaatsvinden.
Hiermee ben ik aan het einde gekomen van het jaarverslag.
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