Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o. (nummer 9, oktober 2010)
Beste lezer,

Traditiegetrouw heeft de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark in de laatste maanden van
het jaar de Algemene Ledenvergadering. U bent uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Elders
in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Verschillende activiteiten werden in 2010 door
de vereniging georganiseerd, denk aan de Westbroekse zoddentocht, excursie in de
Bethunepolder en een fotowedstrijd. Daarnaast heeft de vereniging een eerste aanzet gegeven
om nog beter de landschappelijke, economische, ecologische en cultuurhistorische waarden voor
het voetlicht te brengen. Tijdens de ledenvergadering zullen wij daar meer over vertellen. Wij
zien u graag op 11 november in Groenekan.
Met vriendelijke groet,
Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o.
Johan Lam, Dick van Beek, Henk v.d. Broek, Rijk van Oostenbrugge, Hein Pasman, Marcel Pisa,
Teus Spelt, Dirk-Jan Stelling en Henk van Zijtveld.
Contactadres: r.van.oostenbrugge@wxs.nl; tel. 030-2205552

Uw eigen fruit in de pers

Op vrijdag 15 oktober is op het erf van
boerderij Nieuw Bureveld in De Bilt een
sapdag met tal van activiteiten. Op deze dag
kunnen particulieren hun eigen appels of
peren tot sap laten verwerken. De dag wordt
georganiseerd door de Agrarische
Natuurvereniging Noorderpark en de
stichting Utrechts Landschap.

Voor degenen die niet over eigen fruit
beschikken heeft het Utrechts Landschap
fruit beschikbaar. De kosten voor het laten
persen van fruit zijn 1€ per liter. Dit is inclusief de verpakking. U kunt zelf bepalen hoeveel fruit
u in brengt. Wel is het zo, dat als u echt sap wilt hebben van uw eigen fruitbomen, de minimale
omvang van de partij fruit 75 kilo moet zijn. Het sap is na het persen door pasteurisatie twee
jaar houdbaar. Het is ook mogelijk om appels en peren te mengen. Geadviseerd wordt een
verdeling van 70% appel en 30% peer. Hoewel het fruit wordt gewassen door de mobipers,
moeten de appels of peren wel schoon zijn van zand of klei. Plekjes of wormsteken zijn geen
bezwaar.
Tijdens de sapdag is een hovenier aanwezig die uitleg geeft over de verschillende fruitrassen in
Nederland. Ook is er een imker en wordt er gekalligrafeerd op hout.
Een ieder is van harte welkom om op 15 oktober van 10.00 tot 17.00 uur een kijkje te komen
nemen op het erf van boerderij Nieuw Bureveld, Universiteitsweg 1 in de Bilt.

Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)

Helaas is op dit moment nog weinig bekend over de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Zo
weten we nog niet voor welke beheerpakketten subsidie aangevraagd kan worden.
In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 is al wel aangegeven dat de provincie de
komende jaren alleen subsidie beschikbaar stelt voor beheer van die landschapselementen
waarvoor reeds subsidie wordt uitgekeerd.
Wanneer er meer bekend is hoort u uiteraard van ons. Wilt u eerder nadere informatie dan kunt
u contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht, Hein Pasman, tel: 030-2205534

Leden opgelet: gratis veevoeradvies

Op 19 oktober organiseren we van 13.3015.30 uur opnieuw een bijeenkomst in het
kader van het project ‘landbouw en klimaat’.
Het thema is ‘rantsoensamenstelling in relatie
tot methaanemissie en melkproductie’. Deze
middag krijgt een zeer praktische invulling.
De heer Aart Malestein (veevoeradviseur) zal
deze middag verzorgen.
Dhr. Malestein heeft gevraagd of alle
deelnemers van hun ruwvoeders een zak vol
(paar kilo per ruwvoer) meebrengen en

daarnaast hun beschikbare analysegegevens.
Van enkelvoudige voeders, zoals sojaschroot, pulp, bierbostel kan ook wat meegebracht worden.
Dan kunnen we mogelijk daarbij nog diverse onderlinge verschillen aangeven.
Het belooft een boeiende middag te worden. Locatie is Boerderij de Tolboom,
Eyckensteinsesteeg 13, 3738 LD Maartensdijk.
We stellen het op prijs als u vooraf laat weten of u van plan bent te komen. Het geeft een
indicatie hoeveel mensen we kunnen verwachten. Meld u aan bij Erik van Well (CLM):
evanwell@clm.nl of telefonisch 0345-470756.

Klompenpad Voordorp, Groenekan en De Bilt

Historische voetpaden, zoals bijvoorbeeld kerkepaden en jaagpaden, zijn vaak mede bepalend
voor de identiteit en geschiedenis van het landschap. Deze vaak tot de verbeelding sprekende
kleinschalige elementen verbinden de oude boerderijen en dorpen met elkaar en vormen daarmee
historische linten door het landschap.
In de loop der tijd hebben veel van deze paden hun oude functie verloren en zijn zodoende vaak
letterlijk uit het landschap verdwenen. Er zijn nauwelijks nog rustige weggetjes; binnendoor
wandelen is meestal niet meer mogelijk. Dit terwijl er een toenemende belangstelling is voor het
landelijke gebied; rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuurhistorie en natuur zijn in
trek.
Met het project Klompenpaden wil Landschap Erfgoed Utrecht verdwenen en nog bestaande
historische structuren in Utrecht uit de anonimiteit halen en partijen tot samenwerking, herstel
en onderhoud stimuleren. Het streven is om via een lokale, gebiedsgerichte aanpak te werken,
zodat grondeigenaren en -gebruikers vanaf het begin bij het proces betrokken kunnen worden.
Afgelopen jaren heeft Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met de verschillende
gemeenten in de provincie Utrecht hier ervaring mee opgedaan en reeds een 15-tal Klompenpaden

ontwikkeld. In 2007 is een prijsvraag gehouden waarbij ideeën voor een ommetje (Klompenpad)
konden worden ingezonden. Het beste idee wordt nu uitgewerkt tot een Klompenpad.
De te ontwikkelen wandelroute ligt tussen de Utrechtse wijk Voordorp, Groenekan en De Bilt.
Landschap Erfgoed Utrecht is momenteel een projectgroep aan het samenstellen. De
projectgroep heeft tot doel om gezamenlijk de mogelijkheden voor de wandelroute te
onderzoeken en uit te werken in een concreet plan.
Op de site van www.landschaperfgoedutrecht.nl en www.klompenpaden.nl kunt u meer lezen over
klompenpaden.
Voor meer informatie over de ontwikkeling van bovengenoemd Klompenpad kunt u contact
opnemen met Marja Zandberg, m.zandberg@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2205534.

Steenuil en Kerkuil; ze komen eraan

Dankzij activiteiten van de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark is vorig jaar de nestgelegenheid voor de kerk- en
steenuil behoorlijk uitgebreid. Zo'n veertig nestkasten werden
met medewerking van enthousiaste leden geplaatst.
Hoewel de veldmuizenstand aan het begin van het seizoen 2010
goed was toegenomen, viel het uiteindelijke broedresultaat
toch iets tegen. En dat terwijl de traditioneel goede locaties
bij Westbroek, Maartensdijk en Tienhoven waren bezet door
Kerkuilen die goed de winter waren door gekomen. Wellicht
heeft het winterweer toch iets te lang geduurd. In Groenekan
werd een nieuwe kast betrokken door een kerkuil die in 2009
was geringd in Maartensdijk. Maar ook deze uil liet het afweten
als het gaat om nakomelingen.
Desondanks kunnen we nog steeds verwachtingsvol de toekomst
bekijken. Immers, het totaal aantal jonge uilen dat in onze
regio het afgelopen seizoen is grootgebracht was hoger dan in
2008 en 2009. De kans op bezetting van nieuwe kasten neemt daarom toe om de simpele reden
dat deze jongelingen nieuwe nestgelegenheid gaan zoeken. Voor degenen die een nestkast hebben
laten plaatsen, betekent dat dus opletten de komende maanden.

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark is 11 november.
Deze jaarlijkse vergadering wordt gehouden in Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Het
officiële deel, waarin onder meer het jaarverslag 2009-2010 wordt besproken, begint om 20.00
uur. Na deze plichtplegingen is er een levendige presentatie door Dirk van Ziel over oude
fruitrassen. Dirk is hiervan een rasechte kenner. Als u hoogstamfruitbomen in de tuin heeft
staan waarvan u de naam niet weet kunt u het fruit hiervan meenemen. Dirk zal dan zijn best
doen om u de juiste benaming te geven.
Volgende week ontvangt u nog een agenda en het het verslag van de vorige ledenvergadering.
U bent op 11 november van harte welkom vanaf 19.45 uur.

Moerasvogels

Samen met de Vogelwacht Utrecht, Werkgroep Sandwijck en Landschap Erfgoed Utrecht werkt
de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark aan een projectplan om de groenblauwe
dooradering van het agrarisch cultuurlandschap in het Noorderpark en De Bilt Zuid te
verbeteren. In het projectplan worden voorstellen gedaan om natuurvriendelijke oevers aan te
leggen, de waterkwaliteit te verbeteren en de randen langs graslanden te beheren.

Momenteel wordt de subsidieaanvraag voorbereid, die
ingediend wordt bij de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en
Weiden. Als de subsidie wordt toegekend kunnen we in het
voorjaar van 2011 beginnen met de uitvoering van het project.
Zodra er meer bekend is wordt u uiteraard geïnformeerd en
wordt nagegaan wie er interesse heeft om mee te werken.

Fotowedstrijd; ruim 100 foto's

Een paar maanden geleden werd door de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark in de
Vierklank een oproep gedaan om mee te doen aan een fotowedstrijd. In totaal leverde dat ruim
100 foto's op. Het spreekt voor zich dat een keuze daaruit maken niet eenvoudig was. Een
deskundige jury bestaande uit Dr. M. Smitt, Mariëtte Floor en Gerard van Dorresteijn heeft
voor elk jaargetijde een winnaar gekozen. Eerste prijzen waren er voor mw. A. Bolt, mw. W.
Bouwman, mw. J. Gaasenbeek en dhr. A. Van Harteveld. Ook ging er nog een originaliteitprijs naar
mw. M. v.d. Doef. Overigens waren de prijzen beschikbaar gesteld door de Rabobank. Op 1
oktober werden op het gemeentehuis door wethouder Ditewig de prijzen uitgereikt. Als u de
foto's wilt bekijken kunt u dat doen op het Maertensplein in Maartensdijk bij slagerij Zweistra.
Ook op de ledenvergadering zijn de foto's te zien.
Contributie 2010
Als bijlage treft u een factuur voor de contributie aan. Evenals voorgaande jaren zal de
contributie € 35,= bedragen. Zou u zo vriendelijk willen zijn en de contributie voor 1 december
2010 over te maken op het bankrekeningnummer zoals dat vermeld staat op de factuur.

