Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o. (nummer 7, november 2009)

Algemene ledenvergadering 24 november 2009

Op 24 november 2009 is onze jaarlijkse Algemene
ledenvergadering bij de familie Westeneng aan de

Voordorpsedijk in Groenekan. De uitnodiging is als bijlage
bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Voor de pauze zullen we het formele gedeelte afhandelen. Zo
hebben we twee vacatures in het bestuur. Inmiddels hebben
zich twee nieuwe kandidaten gemeld. Het gaat om Rijk van
Oostenbrugge en Marcel Pisa. Johan Griffioen heeft het
bestuur mede gedeeld dat hij niet meer herkiesbaar wil zijn.
Tijdens deze jaarvergadering zullen we stilstaan bij de activiteiten die we het afgelopen jaar
hebben ondernomen. Het uilenproject zal daarbij zeer zeker aan de orde komen.
Na de pauze zal Dhr. Tijsma van de gemeente De Bilt ons een presentatie geven over “Een
Natuurlijk, Cultuurhistorisch rondje De Bilt.

Uilenproject

Het uilenproject is bijna afgerond. 50 adressen zijn bezocht.
De meeste aangemelde plekken lijken geschikt voor steenen/of kerkuilen. Op enkele locaties werd afgezien van de
plaatsing van kerkuilnestkasten in verband met de aanwezige
boerenzwaluwnesten.
Er zijn nu 9 nieuwe kerkuilnestkasten geplaatst, en 20
steenuilkasten. Op 10 plekken hingen al kerkuilkasten en op 2
plaatsen steenuilkasten. Enkele oude kerkuilkasten waren ook
bewoond. Op 2 plaatsen werden oude en kapotte steenuilkasten vervangen waardoor er nu in het
gebied 19 kerkuilkasten en 22 steenuilkasten hangen.
De tweede kast die in het kader van dit project al vroeg in het voorjaar geplaatst werd aan de
Voordorpsedijk was al binnen een paar weken bezet door een steenuil.

Ondersteuning projectplan agrarische natuurvereniging

In de vorige nieuwsbrief hebben we medegedeeld dat er een werkconferentie gehouden zou
worden in oktober jl. De werkconferentie zou bedoeld zijn om projectideeën op te stellen. Het
streven was om 10 á 15 projectideeën uit te werken. De volgende vijf thema´s zouden daarbij
centraal staan: landschap en natuur, milieu, streekproducten, zorg, en toerisme (en horeca).
Helaas heeft de provincie Utrecht geen groen licht gegeven voor het verder organiseren van
deze werkconferentie waardoor we niet de financiële middelen hadden om hier mee door te gaan.
Wel wil de provincie Utrecht de Agrarische Natuurvereniging graag ondersteunen. In september
jl. hebben we van de provincie een bijdrage ontvangen om een professionaliseringsslag te maken.
De vereniging zal de komende maanden gaan samenwerken met Landschap Erfgoed Utrecht om
o.a. een communicatieplan op te stellen, een goede boekhouding op te zetten en het bestuur van
tips te voorzien.

Dit alles moet leiden tot een sterkere Agrarische Natuurvereniging, welke op den duur zelf
projectideeën en –plannen kan opstellen en subsidie kan aanvragen bij verschillende partijen.

Kleine Landschapselementen en Erven in het Noorderpark.

Dit project dat Landschap Erfgoed Utrecht samen met de
Landinrichtingscommissie Noorderpark uitvoert heeft zo’n 30
aanvragen opgeleverd voor de aanplant van
landschapselementen en erfbeplantingen. De komende
maanden zullen de eerste overeenkomsten worden uitgewerkt
zodat komend winter een aantal projecten uitgevoerd kunnen
worden.

Subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL).
Per 1 januari 2010 treed het nieuwe subsidiestelsel voor natuur en landschapsbeheer (SNL) in
werking. Het SNL vervangt het huidige Programma Beheer maar ook de Bijdrageregeling Kleine
Landschapselementen. De onderdelen agrarisch natuur- en landschapsbeheer van het SNL treden
per 1 januari 2010 in werking. Vanaf half november 2009 kunnen beheerders een nieuwe
subsidieaanvraag indienen voor een periode van zes jaar. Dat geldt ook voor beheerders met een
SAN subsidie, die in 2010 afloopt. De beheer- en landschapssubsidie kan via internet worden
aangevraagd.
In het Noorderpark kan voor de volgende onderdelen subsidie
worden aangevraagd:
 Landschapspakketten;
 Randenbeheer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hein
Pasman, tel: 030-2205534 of
h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Contributie 2009
Als bijlage treft u een factuur voor de contributie aan. Evenals voorgaande jaren zal de
contributie € 35,= bedragen. Xou u zo vriendelijk willen zijn en de contributie voor 31 december
2009 over te maken op het bankrekeningnummer zoals dat vermeld staat op de factuur.

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

