Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o. (nummer 11, maart 2011)

Beste lezer,
Dit is dan de eerste nieuwsbrief van het jaar 2011. De deelnemers aan de verschillende
werkgroepen hebben de afgelopen periode een aantal mooie stappen kunnen maken. Zo kunnen
we u trots mededelen dat ook onze vereniging vanaf deze maand beschikt over een eigen website.
Op een aantal onderdelen moeten nog de puntjes op de i worden gezet. Daarom doen we later in
het jaar de officiële presentatie. U kunt nu al vast een kijkje nemen op www.anvnoorderpark.nl.
Maar ook andere activiteiten mogen niet onvermeld blijven. Zo beschikken we dit jaar over een
eigen brochure en staat er weer een aantal interessante activiteiten op het programma. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer over. Overigens: reacties op de website zijn welkom.
Met vriendelijke groet,
Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark
Johan Lam, voorzitter
Contactadres: info@anvnoorderpark.nl, Rijk van Oostenbrugge, tel. 030-2205552

Lammetjesdag
Op zaterdag 26 maart organiseren we de traditionele
Lammetjesdag. Deze lentedag wordt gehouden bij de
familie Lam aan de Korssesteeg 1 in Westbroek. U hoeft
zich niet van tevoren aan te melden.
De familie Lam leidt u en uw kinderen graag rond over hun
boerenbedrijf. Bezoekers krijgen tekst en uitleg. Kinderen
mogen de dieren knuffelen en de fles geven.
Het bedrijf heeft behalve schapen en lammetjes ook
rundvee. De Westbroekse lammetjesdag duurt van 10.00
tot 17.00 uur.

Campina Open Boerderijdag
De Campina Open boerderijdag is op 25 april a.s. Op 55 boerderijen in
Nederland staan de deuren gastvrij open. In Westbroek zijn Evert en
Heleen Blaauwendraad gastheer en gastvrouw op hun boerderij aan de
Kooidijk nummer 9.
Er worden rondleidingen gegeven en proeven van zuivel behoort tot de
mogelijkheden. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals
een speurtocht, zaklopen, schminken en kleuren. Zoals u wellicht al
weet, is deze dag echt een aanrader. Aanmelden is niet nodig.

Boerderij van het jaar
Boerderijen Stichting Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht organiseren de Boerderij van het jaar.
Aanmelden van de eigen boerderij of van iemand anders kan tot 14 maart.
De jury beoordeelt de inzendingen op architectuurhistorische, bouwhistorische en
landbouwhistorische criteria. De boerderij dient in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Zowel de inrichting van het erf als de inpassing van boerderij en erf in het landschap worden
meegewogen in haar oordeel. Boerderijen met agrarische functie, boerderijen met een verwante
functie als kwekerij of manege en boerderijen met een nieuwe functie als woonboerderij,
zorgboerderij of kantoor komen in aanmerking. Informatie: René Langedijk, 030-2205534 of
info@landschaperfgoedutrecht.nl. Aanmelden: boerderij van het jaar.nl

Noteer alvast in uw agenda
Ook dit jaar wordt de succesvolle zoddenwandeling georganiseerd. Noteer 17 juni maar vast in de
agenda. In een volgende nieuwsbrief volgt informatie over tijdstip en aanmelding.

Moerasvogels
In het westen van het Noorderpark liggen de Westbroekse Zodden,
Molenpolder en Tienhovense Plassen. Dit zijn belangrijke broed- en
overwinteringsgebieden voor verschillende moerasvogels. Mede om die reden
zijn delen ervan aangewezen als Natura 2000-gebied. Verschillende van deze
vogelsoorten foerageren in de natte delen van het landbouwgebied. Ook voor
andere dier- en plantensoorten zijn dit belangrijke leefgebieden. Met dit inzicht
hebben de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark, Vogelwacht Utrecht,
Werkgroep Sandwijck en Landschap Erfgoed Utrecht de koppen bij elkaar
gestoken om het biotoop voor meer moerasvogels in het Noorderpark te
verbeteren. Zij hebben daartoe gezamenlijk een projectplan opgesteld.
Met het plan willen de organisaties het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en botanische
randen in het agrarische land stimuleren, zodat een groenblauwe dooradering ontstaat die aansluit
op de natuurgebieden. Dit moet vooral soorten ten goede komen die gebonden zijn aan
overgangszones tussen water en land. Daarbij gaat het niet alleen om foeragerende moerasvogels.
Ook soorten als de ringslang, libellen, amfibieën en diverse plantensoorten zullen ervan
profiteren.In een volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren over de mogelijkheden om
aan dit plan mee te werken en de bijpassende beheervergoeding.

Natura 2000
Drie
LTO-afdelingen
en
drie
Agrarische
Natuurverenigingen hebben voorstellen gedaan om de
Natura 2000 doelstellingen in de Vechtstreek te
realiseren. ANV Noorderpark is één van hen. De
gebiedsorganisaties beschouwen de voorstellen als een
eerste stap in een gebiedsproces en willen hier in
samenspraak met de provincie graag een vervolg aan
geven.
Het initiatief van de LTO-afdelingen en ANV’s is bedoeld
om
met
een
systeem
van
zelfregulering
de
stikstofbelasting door de boerenbedrijven terug te brengen. Voor boeren die meedoen met deze
activiteiten om de stikstofbelasting terug te brengen, zou dan een soepeler beleid gelden voor het
verlenen van vergunningen. Wie onvoldoende presteert, mag niet meer meedoen. Op de website
van onze vereniging kunt u meer lezen over de voorstellen.

Subsidie energiebesparing
Het Ministerie van EL&I heeft een subsidieregeling voor demonstratieprojecten energiebesparing,
duurzame energie en reductie van broeikasgassen ontwikkeld. Deze regeling staat open van 15
april tot en met 12 mei 2011.
De regeling is voor landbouwondernemingen die projecten uitvoeren met de thema's zoals hiervoor
genoemd. Met de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig kunnen zij subsidie krijgen als
zij hun kennis en ervaring delen met andere agrarische ondernemers. Dit doen zij door het geven
van demonstraties.
De demonstraties moeten gaan over het toepassen van diverse technieken die leiden tot
energiebesparing, het gebruik van duurzame energie en reductie van broeikasgassen. Doel is dat
andere ondernemers deze kennis en ervaring gaan toepassen in hun eigen onderneming. Dit kan
bijdragen aan de doelstellingen en afspraken uit het convenant “Schone en Zuinige Agrosectoren”.
Meer informatie vindt u op www.hetlnvloket.nl. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich
aanmelden bij miltenburg@veelzijdigboerenland.nl. Veelzijdig Boerenland kan dan samen met de
geïnteresseerde deelnemers een gezamenlijke aanvraag voorbereiden en indienen.

Erfvogels in beeld 2011
Bij deze nieuwsbrief treft u ook de Erfvogelnieuwsbrief 2011 van
Vogelbescherming Nederland aan. Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het jaar van
de boerenzwaluw. Geen wonder dus dat de nieuwsbrief daar veel aandacht aan
besteedt.
Ook andere vogelsoorten komen in de nieuwsbrief weer aan bod. Verder worden
verspreid door de uitgave de activiteiten van verschillende agrarische
natuurverenigingen gepresenteerd.

