Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o. (nummer 5, juni 2007)
Geachte heer/mevrouw,

In september 2006 was het dan eindelijk zover, de oprichting

van de Agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark
e.o. De oprichtingsavond werd gehouden in het dorpshuis in
Westbroek en die vonden we als bestuur zeer geslaagd . Na de
oprichtingsvergadering heeft u niet zoveel meer van ons gehoord. We hebben echter niet stil gezeten. Er wordt druk
nagedacht over welke projecten we gezamenlijk met onze
leden kunnen uitvoeren. Wanneer er ideeën bij jullie zijn dan
horen we dat ook graag van jullie. In het bestuur zijn het
afgelopen jaar een aantal veranderingen geweest. Na de oprichting van de vereniging heeft Evert
van Voorst te kennen gegeven dat hij voorlopig geen deel meer kan uitmaken van het bestuur
vanwege andere drukke werkzaamheden op zijn bedrijf. We danken hem voor zijn inzet bij de
oprichting van de vereniging.
Nieuw in het bestuur zijn Janny van der Heiden, Henk van Zijtveld en Johan Griffioen. Als bestuur zijn wij erg blij dat zij willen meedenken over het goed opzetten van de Agrarische Natuurvereniging in het Noorderpark en De Bilt Zuid.
Op 25 oktober a.s. is de algemene ledenvergadering. Graag ontmoeten we jullie dan , om met ons
van gedachten te wisselen over de toekomst van het agrarische landschap in het Noorderpark en
omstreken.
In deze nieuwsbrief doen we verslag van een aantal activiteiten waarbij we als vereniging de afgelopen tijd betrokken zijn geweest en we brengen u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen
die spelen op het gebied van subsidieregelingen e.d.
Met vriendelijke groeten.
J. Lam, T. Spelt, H. v/d Broek, D.J. Stelling, H. van Zijtveld, J. van der Heide, J. Griffioen,
D. van Beek, en H. Pasman

Project Uilen in het Noorderpark

Uilen staan symbool voor het agrarisch landschap. In
het algemeen spreken uilen tot de verbeelding en worden gezien als nuttige dieren in het landschap om het
aantal muizen in de hand te houden. De uilensoorten
waar het redelijk tot goed mee gaat zijn de Ransuil en
de Bosuil daarentegen gaat het met de Kerkuil en de
Steenuil minder goed.
De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. wil er actief aan bijdragen dat Kerk- en
Steenuilen zich in haar werkgebied thuis voelen.
Daarom willen we een structurele bijdrage leveren aan het bestaan van een gezonde populatie
Kerk- en Steen uilen in het Noorderpark en inwoners van het gebied enthousiasmeren en informeren over het leven van uilen.

Onder het project valt het plaatsen van de nestkasten. Tevens worden adviezen gegeven over
inrichting en beheer van de leefgebieden van de uilen op en rond de erven, maar ook in het landelijk gebied daarbuiten. Daarbij wordt ook gewezen op de subsidiemogelijkheden om te komen tot
een ideale leefomgeving/biotoop voor de uilen.
Voor het werven van geschikte locaties wordt een voorlichtingsbijeenkomst in het najaar voor
bewoners van het buitengebied Noorderpark gehouden. Heeft u belangstelling dan kan er gekeken worden of u een geschikte plaats hebt om een uilenkast op te hangen. Leden van de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. ontvangen één kast gratis. Niet-leden betalen
30 euro.
Na plaatsing vindt er een monitoring plaats van broedgevallen om te kunnen beoordelen wat de
resultaten zijn. Ook zullen de jongen zoveel als mogelijk worden geringd door erkende ringers.
Heeft u op voorhand al interesse in het plaatsen van uilenkasten dan kunt u zich alvast aanmelden
bij het secretariaat van onze vereniging.

“Boerderij in de kijker”

Het initiatief van Boerderij in de kijker komt van
de ANV de Utrechtse Venen. Hun werkgebied ligt
voornamelijk aan de west kant van Utrecht. Er is
een educatieprogramma ontwikkeld op de boerderij
voor basisschool leerlingen. De boerderijles voor
groep 3/4 is “De koeien van boer Jan” met als
thema dieren op en rond de boerderij. “Superboer”
is de boerderijles voor groep 5/6 met als thema
herkomst van ons voedsel. Sinds dit jaar zijn er in
het werkgebied van het Noorderpark ook twee
educatie boeren actief en wel Martine Wismeijer
en Wim Westeneng. Hiervoor zijn zij op cursus
geweest en hebben zij vanuit het project boerderij in de kijker leskisten en educatiemateriaal
ter beschikking gesteld gekregen. Na een rit met de veewagen werd de kunstmelkkoe met toebehoren en al het lesmateriaal uitgeladen en konden de basisscholen komen. Bij ons kwam 18 maart
2008 de eerste groep met 25 kinderen vanuit een basisschool uit de stad Utrecht. Na het welkom en de huisregels gaat de rondleiding van start. De vragen komen boven: “Waarom heb jij als
boer geen houten klompen aan?, Zijn al die koeien met horens stieren?, Geven koeien ook karnemelk en chocolademelk?”. Na de rondleiding wordt er iets gedronken en gaat iedereen,verdeeld in
kleine groepjes, aan het werk met opdrachten. Er wordt gevoerd, gemolken, geaaid, aangeveegd
en vragen gesteld en beantwoord. Na ongeveer twee uur begint de reis terug naar school om daar
met de juf of meester de excursie na te bespreken en verder uit te werken.
Hier op de boerderij was het een aangename drukte en kijken we vol spanning uit naar de volgende groepen basisschool leerlingen die gaan komen.

Algemene ledenvergadering
Op 25 september 2007 zal onze tweede algemene ledenvergadering plaatsvinden. Dus noteer

vast in de agenda! Tijdens de jaarvergadering zal het Uilenproject worden gepresenteerd. Op
welke locatie de algemene ledenvergadering plaatsvindt is nog niet bekend.

Contributie

Het laatste puntje van aandacht in deze nieuwsbrief is de contributie over 2008. Voor 2008 bedraagt de contributie € 35,=. Een factuur is bij deze nieuwsbrief gevoegd.

