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Uilenproject

De subsidietoekenning is binnen en daarom kunnen we
spoedig beginnen met de uitvoering van dit project.
Binnenkort neemt Mark van Leeuwen contact op met de
leden die zich hebben aangemeld. Aan de hand van deze
bezoeken wordt bekeken waar de geschiktste plek is om
een uilenkast op te hangen. Het plaatsen van de
nestkasten en de kosten van de nestkast zijn gratis voor
leden van de A.N.V. Landschap Noorderpark. Voor niet
leden zijn de kosten 30 euro voor de nestkast en deze
wordt door de werkgroep gratis geplaatst.

Ondersteuning projectplan agrarische natuurvereniging

Het projectplan is ingediend bij de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden. Doel van het
plan is om naamsbekendheid en draagvlak te krijgen voor onze vereniging. Daarnaast willen wij er
voor zorgen dat er de komende jaren projecten worden uitgevoerd in ons werkgebied. Om deze
doelstellingen te verwezenlijken gaan we: een flyer ontwikkelen, voorlichting en promotiepanelen
laten maken, gebiedspromotiekaart ontwikkelen en een conferentie organiseren. Het doel van
deze conferentie is om te bezien welke ideeën bij boeren en burgers leven om in het
Noorderpark en De Bilt Zuid uit te voeren. De werkconferentie is bedoeld om projectideeën op
te stellen. Het streven is om 10 á 15 projectideeën uit te werken. Het gaat om projecten die
voortkomen uit de vijf thema´s landschap en natuur, milieu, streekproducten, zorg, en toerisme
(en horeca) die het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging onder de aandacht wil brengen
bij haar leden. De datum waarop de conferentie gehouden gaat worden is 2 oktober en als
reserve datum staat 16 oktober 2009, nadere informatie volgt.

Nieuwsbrief Kleine Landschapselementen en Erven in het Noorderpark.

De regeling van landschapselementen in het Noorderpark
is gestart en er zijn diversen aanvragen binnen. Wilt u ook
van de regeling gebruik maken reageer dan zo spoedig
mogelijk want de regeling geldt zolang er budget is. Voor
informatie kunt u contact op nemen met H. Pasman of
Lennart in ’t Veld van Landschap Erfgoed Utrecht.

Boerderij in de kijker.

Binnenkort zijn er twee boeren bedrijven in ons gebied gecertificeerd W.J. Westeneng en
M. Wismeijer inmiddels is H. Blaauwendraad als derde educatie boerderij actief ten oosten van
Utrecht. Alle boerderijen hebben over belangstelling niet te klagen. Zie voor meer informatie
www.boerderijindekijker.nl.
www.boerderijindekijker.nl

Natuurbeheerplan.

Momenteel ligt het concept natuurbeheerplan van de provincie
Utrecht ter inzage (tot half juli) bij het provinciehuis en bij de
gemeentehuizen. In dit plan wordt aangegeven waar in de
provincie verkregen kan worden voor landschapselementen,
particulier en agrarisch natuurbeheer. De A.N.V. zal dit plan
bekijken en een reactie daarop geven. Ook kunt u zelf het plan
gaan inzien op het gemeente- of provinciehuis, om te kijken wat
de plannen zijn in uw omgeving. I n dit plan zijn ook de
weidevogelgebieden opgenomen waarover we al eerder hebben
gesproken. Ondanks pogingen van onze ANV is het niet gelukt
om het Noorderpark als belangrijk weidevogel gebied op de
kaart te krijgen. Dit geldt overigens ook voor veel gebieden in
de rest van de provincie. De weidevogel gebieden die wel
opgenomen zijn; -Eemland, -Veenweidegebied de
Venen(gedeeltelijk), en –Lopikerwaard(gedeeltelijk).

Biodiversiteit in Groenekan(s) en omgeving.

Op 22 april jl. heeft de dorpsraad Groenekan een bijeenkomst georganiseerd waar het idee
gelanceerd is om in ons gebied actief meer aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit houdt o.a
dat het leefgebied voor planten en dieren in het Noorderpark e.o. meer variatie krijgt. Naast een
beter leefgebied voor planten en dieren ontstaat er een meerwaarde voor bewoners en
recreanten in ons gebied. Voor meer informatie over dit initiatief is te krijgen bij mevrouw T.
Siegerink mailadres tsiegerink@xs4all.nl .

Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

De laatste fase van het landschapsontwikkelingsplan loopt nu en dit houdt in dat het
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Hierover is in juni een laatste vergadering waar de ANV
haar reactie kan inbrengen. Vervolgens gaan gemeenteraden zich hier in september over buigen.

Activiteiten Agrarische Natuurvereniging de komende maanden.

Polderzomeravond excursies
 Westbroekse zodden op vrijdag 19 juni door de
zodden. Verzamelen om 19.00 uur bij dokter Mientjes
Kerkdijk 36 te Westbroek.
 Sandwijck de Bilt op vrijdag 3 juli over Sandwijck.
Verzamelen om 19.00 uur bij familie WismeijerStelling Universiteitsweg 1 te De Bilt.
 Beide excursies zijn gratis voor leden. Niet leden
betalen 2 euro. Van tevoren opgeven is plezierig.




Tel. 0346-281266.
In september start er een fotowedstrijd met als thema “Plattelandsbeleving” Info bij
Heleen Blaauwendraad tel 0346-281082.
Cultuur historische fietstocht, deze wordt verreden op 19 september 2009. De start is om
14.00 uur bij Loonbedrijf Bouwmans te Westbroek.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o.
(Johan Lam, Dirk Jan Stelling, Henk van Zijtveld, Johan Griffioen, Teus Spelt)

