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Jaarvergadering
Op dinsdagavond 25 februari aanstaande vindt de jaarvergadering plaats van de ANV
Noorderpark in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Ontvangst vanaf 19.30 uur,
begin van de vergadering om 20 uur.
Behalve de bespreking van de jaarstukken en de verantwoording door het bestuur is er ook
een lezing over het jaarthema van 2014: vlinders op het erf en
in de tuin. Daarvoor komt een vlinderdeskundige een beeldend
verhaal vertellen. Voor alle leden is er een bloemenpakket om
de tuin in de komende zomer mee te verrijken (gesponsord door
Groenrijk in Hollandsche Rading). De medewerkers van de
Botanische Tuinen zullen hun informatiepanelen met prachtige
foto’s opstellen. De vergadering wordt afgesloten met een
drankje en hapje.
De locatie van de vergadering is de Serre van het
kassencomplex van de Botanische Tuinen. De Serre is te
bereiken via de dienstingang aan de Harvardlaan, een smal
weggetje tussen het Danone (Nutricia) gebouw en de
parkeerplaats van de Olympos sportvelden aan de Uppsalalaan
Er is parkeerruimte binnen de hekken. Let op: dus niet naar de
hoofdingang gaan!
In de winterstalling

Stamppotwandeling
Zaterdag 25 januari organiseerde de ANV een wandeling met aansluitend stamppotmaaltijd.
Ruim twintig deelnemers hebben hiervan genoten. Bert van der Tol verzorgde de rondleiding
door het zoddengebied en vertelde bevlogen over de geschiedenis van het gebied. Hoe de
bodem in de loop der eeuwen meters naar beneden
is gegaan, hoe Tienhoven en Maarsseveen elkaar
eeuwen geleden bestreden bij de rechter over de
ontginning en hoe al die ontwikkelingen nog in het
landschap zijn te herkennen.
Het weer werkte goed mee, pas 's avonds barstten
de voorspelde regenhozen los. Na de wandeling nam
Bert de bezoekers mee in een van zijn stallen. Heel
indrukwekkend om tussen meer dan honderd
schapen te staan. Over twee maanden zijn dat er
nog veel meer, als de lammeren zijn geboren. Dan
organiseert de ANV, op 29 maart, weer de
traditionele lammetjesdag.
Na deze buitenactiviteiten smaakte de stamppot prima. Die werd geserveerd in de
museumboerderij Vredegoed. De maaltijd was niet alleen heel lekker, maar ook gezellig.
Kortom: de stamppotwandeling smaakt naar meer. Is een nieuwe traditie geboren?

Heeft u de boerderij van het jaar?
Boerderij van het jaar is een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht en Landschap
Erfgoed Utrecht. De jury beoordeelt de inzendingen op architectuurhistorische,
bouwhistorische en landbouwhistorische criteria. De boerderij dient in een goede staat van
onderhoud te zijn. Zowel de inrichting van het erf
als de inpassing van boerderij en erf in het
landschap worden meegewogen in het oordeel.
Verder moet de boerderij in een goede bouwkundige
staat zijn en gelegen zijn in de provincie Utrecht.
Vorig jaar ging de eer naar de boerderij Het
Gagelgat in Soest.
Op de website van www.utrechtseboerderijen.nl
kunt u uw eigen boerderij of de boerderij van
iemand anders aanmelden. De jury schrijft een
uitgebreid juryrapport. Op 22 mei wordt de winnaar
bekend gemaakt. Er zijn mooie prijzen te verdienen.
Interessant is de website www.ervenvanutrecht.nl
Meer informatie: Juliette Franssen, 030-2205534 info@landschaperfgoedutrecht.nl
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): bestuur kiest voor collectief- Oost
Het lijkt erop dat in het kader van de verdeling Europese GLB-gelden, vanaf 2016 drie
gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer zullen ontstaan.
Eén collectief voor
Utrechtse Venen, één voor de Lopikerwaard en één voor Utrecht Oost. Ondanks zijn
veenweidegebied is Landschap Noorderpark van plan om voor Utrecht-Oost te kiezen en
samen te werken met de ANV’s Vallei Horstee, Het Binnenveld en Kromme Rijnstreek.
Landschappelijk is de keuze voor Utrecht- Oost zeker logisch, in verband met de ligging op de
flank van de Utrechtse Heuvelrug. Dat is ook de opinie van LTO Noord-Utrecht secretaris
Theo Stam. Eind januari heeft het collectief Oost met LTO Noord-Utrecht en de Provincie
Utrecht het pakket natuurwaarden besproken, dat voor GLB- financiering in aanmerking zal
komen.
Het ANV-bestuur heeft tijdens de vergadering van 9 december jl. het intentiebesluit genomen
om bij het collectief “Oost” aan te sluiten. De werkgroep GLB heeft groen licht gekregen om
daarover het gesprek aan te gaan met de ANV’s van dit collectief. Vooralsnog heeft ANV Ark
en Eemlandschap zich nog onthouden van toetreding. Het lijkt erop dat zij op eigen initiatief
verder willen. De keuze voor vereniging, stichting, coöperatie of vennootschap hangt ervan
af, welke rechtsvorm voor het collectief financieel het meest gunstig is.
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft een werkgroep GLB, bestaande uit Teus Spelt, Rijk van Oostenbrugge, Henk
Westhoek en Hein Pasman. Voor vragen over GLB: stuur een mailtje naar info@anvnoorderpark.nl Via de mail krijgen onze
leden de Themanummers Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (opgesteld door Veelzijdig Boerenland) doorgestuurd. Zie ook
www.toekomstglb.nl en http://www.glbcheck.nl Op onze eigen website is een dossier met informatie: www.anvnoorderpark.nl

Evenementenkalender 2014
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft voor 2014 weer een aantal leuke en
interessante activiteiten op de kalender staan, om de bewoners en omwonenden van het
Noorderpark bekend te maken met het boerenland en de agrarische bedrijfsvoering. Uiteraard
bent u als lid van de vereniging meer dan welkom.
Op de agenda staan onder meer: de Lammetjesdag op 29 maart, een Vroege Vogelwandeling
op 10 mei, de bekende zoddenwandeling, de molendag en een vlinderexcursie.
In de komende nieuwsbrieven volgt meer informatie. Kijk ook regelmatig op onze website
(www.anvnoorderpark.nl )
contact: info@anvnoorderpark.nl ; Rijk van Oostenbrugge, telefoon 030 2205552

