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Bijeenkomst over energiebesparing 1 februari 2010

De ANV organiseerde samen met LTO op 1 februari een avond over
energiebesparing. Er waren sprekers vanuit de provincie Utrecht en
adviesbureau Wijsman. Zij vertelden niet alleen over mogelijkheden van
energiebesparing, maar ook over het uitvoeren van energiescans en
subsidiemogelijkheden. Als u geïnteresseerd bent in de energiescan voor
agrariërs in Utrecht kunt u contact opnemen met Wytze Brandsma van Bureau
LaMi van de provincie Utrecht: tel. 0343 - 438 460 of 06 - 211 246 16. Mailadres:
wytze.brandsma.lami@provincie-utrecht.nl; internetsite: www.lami.nl.

Aanleg nieuwe agrarische natuur bij een jong(e)veehouder

In het landelijk gebied van De Bilt-zuid zijn de afgelopen
winter poelen gegraven, natuurvriendelijke oevers gemaakt en
beplanting aangebracht. Dat gebeurde met subsidie van het
landinrichtingsproject Groenraven-oost. De activiteiten
vonden plaats op het landgoed Vollenhoven en op grond van
particulieren en boeren.

Dirk-Jan Stelling, een van de boeren die aan project
meewerkte, doet verslag van de activiteiten:
“Er was al eens een natuurbedrijfsplan gemaakt. En nu binnen een project werd het mogelijk om
een aantal zaken te realiseren. In het voorjaar 2010 was het dan zover, de afrastering eruit en
de aanleg kon beginnen. Een rupskraan met kantelbak en een trekker en kiepkar konden aan de
slag nadat de grens was uitgezet. De vrijkomende grond kon mooi over het maisland en in twee
dagen was deze klus geklaard. Ook de afrastering langs het koeienpad hadden wij al weggehaald
en een klein rupskraantje heeft de zijkant en de zode netjes weggehaald. Op een zaterdag
hebben we langs het pad met een plantmachine 700 stuks meidoorns geplant. Voor het
bosplantsoen dat in het talud van de kuilplaat moest komen hebben wij eerst mooie grond over
het talud aangebracht. In een namiddag hebben we met behulp van de landschapscoördinator het
bosplantsoen langs de kuilplaat geplant in een diversen sortering. De boompjes die in de
natuurvriendelijke oever komen zijn in een stramien van zes meter geplant en in een willekeurige
volgorde zijn er elzen, essen en wilgen geplant. De boompjes zijn voor het beeld net iets te klein
maar dicht aan de slootkant slaan ze hopelijk snel aan en kan de boel gaan groeien.”

Nieuwsbrief erfvogels en webcams Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland geeft jaarlijks een nieuwsbrief uit over erfvogels. In
de nieuwsbrief komen veel onderwerpen aan de orde over soorten als boerenzwaluw,
steenuil, kerkuil en torenvalk. De nieuwsbrief staat op de internetsite
www.vogelbescherming.nl. Dan doorklikken naar ‘vogels beschermen’ en vervolgens
naar ‘landelijk gebied’ en ‘erfvogels’. De nieuwsbrief erfvogels besteedt ook
aandacht aan de webcams van Vogelbescherming Nederland waarmee het wel en wee
in acht verschillende vogelnesten is te volgen. Deze keer staan de camera’s opgesteld bij de
steenuil, torenvalk, kerkuil, ooievaar, boerenzwaluw, kool- mees, boomklever en – spectaculair! –
de oehoe. Op www.beleefdelente.nl zijn de avonturen van de vogels 24 uur per dag te volgen.

Het wordt een mooi uilenjaar

De afgelopen twee jaren waren voor wat betreft broedresultaten van de kerkuil
en steenuil teleurstellend. Als belangrijkste oorzaak wordt het gebrek aan muizen
gezien. Hoewel we de periode rond de jaarwisseling regelmatig een winters
landschap konden aanschouwen lijkt het erop dat 2010 een mooi uilenjaar wordt.
De uilen zijn in onze regio de winter goed doorgekomen. Op initiatief van de ANV
is een veertigtal nestkasten in het Noorderpark en omgeving geplaatst. Het
plaatsen van de nestkasten, de begeleiding en de monitoring is door de ANV
uitbesteed aan Landschap Erfgoed Utrecht. Binnenkort wordt duidelijk welke kasten direkt al in
het eerste jaar succesvol zijn. Dit jaar geen bewoning wil niet zeggen dat ook de daaropvolgende
jaren de uil verstek laat gaan. Wie wil kan de uil nog extra helpen door het prooiaanbod te
verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door composthopen, mesthopen en houtstapels. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij verslag doen van de eerste resultaten.

Activiteiten-agenda ANV

24 mei (tweede pinksterdag): Campina-boerderijdag bij de familie
Blaauwendraad aan de Kooijdijk in Westbroek; 10.00 tot 16.00 uur. De
ANV zal met informatiemateriaal aanwezig zijn.
4 juni: groencursus bij Bert v.d. Tol aan de Heuvellaan in Tienhoven;
19.00 uur.
18 juni: Westbroekse Zoddentocht, vanaf Kerkdijk 36 (dr. Mientjes),
Westbroek; 19.00 uur.
25 juni: excursie naar het bedrijf naar fam. Van der Linden in de
Bethunepolder met het thema ‘hoe boer je met natuur’.

Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep ‘Educatie en plattelandsbeleving’ van
de ANV. U kunt zicht voor de activiteiten opgeven door te bellen met 0346-281266. De
werkgroep meldt ook nog: wist u dat …
 we samen met anderen een school-educatieproject hebben waaraan 21 bedrijven deelnemen
in het Noorderpark en het Kromme Rijngebied? Meer informatie is te vinden op
www.boerderijindekijker.nl;
 de geplande lammetjesdag vanwege de Q-koorts helaas niet kon doorgaan? Volgend jaar
willen we deze leuke activiteit voor kleine kinderen zeker weer organiseren;
 er nog steeds een fotowedstrijd loopt waar we graag nog meer foto’s voor willen krijgen?
 we graag op- en aanmerkingen of ideeën van u krijgen voor deze of voor nieuwe activiteiten?
Belt u naar 0346-281266.
Tenslotte nog de vooraankondiging van een ‘sapdag’ die we op vrijdag 15 oktober organiseren op
het erf van de familie Wismeijer/Stelling aan de Universiteitsweg in De Bilt. Meer informatie
daarover vindt u in de volgende nieuwsbrief. Dan zullen we u ook berichten over het
‘moerasvogelproject’ en contacten met de gemeente De Bilt over streekproducten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o.
(Johan Lam, Henk v.d. Broek, Rijk van Oostenbrugge, Marcel Pisa, Teus Spelt, Dirk-Jan Stelling,
Henk van Zijtveld).
Contactadres: r.van.oostenbrugge@wxs.nl; tel. 030-2205552.

