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Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht: in ontwerp
De droom: Natuur en landbouworganisaties in Utrecht
slaan de handen ineen op weg naar duurzame landbouw
die samengaat met natuur. Boeren gaan hun zuivel, fruit,
vlees op zo'n manier produceren dat de leefomgeving van
mens, plant en dier er beter van wordt.
De grenzen tussen landbouw en natuur worden namelijk
steeds harder. Dat komt mede door de schaalvergroting en
intensivering van de landbouw. Planten en dieren worden
'teruggedreven' naar natuurgebieden, terwijl de helft van
onze planten en dieren afhankelijk is van het boerenland
en gebonden aan houtwallen, poelen, bosjes en
knotbomen die op grote schaal verdwijnen. Dat geldt ook
voor een gevarieerd bodemleven. Of voor de aanwezigheid
van bijen, nodig voor de vruchtzetting van tuinbouwgewassen als aardbeien en appels.
Het is niet voor niets dat onlangs door 18 landelijke natuur- , landbouw- en kennisorganisaties de
intentie is uitgesproken om een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2030 op te stellen.
In de provincie Utecht wordt die noodzaak ook gevoeld.
Volgens Teus Spelt, voorzitter van de ANV Noorderpark,
ontstaat er een unieke samenwerking in de lijn van wat
met een beetje ongelukkige term natuurinclusieve
landbouw genoemd wordt. Deze "landbouw met natuur"
is een must voor de toekomst van onze landbouw,
natuur, voedselvoorziening en het herstel van een
aantrekkelijk landschap waar we graag willen recreëren.
Provincie, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen worden opgeroepen
ieder binnen hun eigen speelveld acties te doen om de
doelen van de landbouw met natuur te verwezenlijken.
Onze ANV Noorderpark doet actief mee aan dit actieplan. We houden u op de hoogte.

Voor het plan: kijk op onze website www.anvnoorderpark.nl of bij de NMU:
https://www.nmu.nl/friksbeheer/wpcontent/uploads/2017/11/Actieplan_Duurzame_Landbouw_met_Natuur.pdf
meer informatie: 22 nov 2017 , persbericht
http://www.lto.nl/actueel/nieuws/10889212/Gezamenlijke-aanpak-voor-biodiversiteit

Jonge landbouwers kunnen subsidie krijgen voor duurzame bedrijfsvoering
De provincie Utrecht heeft op 31 oktober besloten dat jonge landbouwers -na bedrijfsovernamesubsidie kunnen krijgen voor het duurzamer maken van hun bedrijf. De regeling loopt van 4 dec 2017
tot 15 januari 2018. Er is €450.000 beschikbaar voor aanvragen van zonnepanelen, windmolens of
windturbines, mestvergisters en warmtekrachtinstallaties. Maar ook voor machines voor ondiepe
bodembewerking , precisie landbouwsystemen of matrassen etc. die het dierenwelzijn bevorderen. In
totaal zijn er 20 mogelijkheden. Doel is een beter milieu, klimaat, leefomgeving en mensen en
dierenwelzijn. "Jong" betekent jonger dan 40 jaar, en het bedrijf moet op langere termijn onder
zeggenschap zijn van de jonge boer. Het is de tweede keer dat zo'n regeling wordt aangeboden. In
2016 is een half miljoen uitgekeerd voor deze moderniseringsslag.
Voor meer informatie: https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@315289/045-miljoen-jonge-boeren/

Vogelstand blijft zorgelijk
Er is weer een nieuw rapport met de landelijke aantallen
vogels in Nederland. Het vorige was van 2004. De aantallen
vogels lijken stabiel, maar de Rode Lijst is langer. Dat komt
ook omdat er meer soorten onderzocht zijn. Nieuw op de
Rode Lijst zijn de Grote Lijster, Wulp en Torenvalk
(kwetsbaar) en de Zwarte Mees (gevoelig). Van deze soorten
zijn de aantallen gestaag afgenomen in twaalf jaar tijd. De
Torenvalk valt daarbij op, omdat die eigenlijk algemeen zou
moeten voorkomen in het buitengebied: er komt steeds
minder voedselaanbod en nestgelegenheid in bomen voor
deze vogels. De Wulp verdwijnt door afname van natte
weilanden, die bovendien steeds vroeger gemaaid worden en
waar minder insecten leven. 48 van de 87 rode lijstsoorten
zijn direct gekoppeld aan agrarisch gebied, dat al maar meer
een soortenwoestijn wordt. En dat gaat door ondanks
activiteiten als de aanleg van akkerranden, beschermen van
weidevogelnesten en creëren van natte stukken grasland door
bijvoorbeeld Agrarische Natuurverenigingen. Een verdwenen
soort is de Ortolaan: een typische vogel van kleinschalig
boerenland, waarvan het laatste exemplaar in 2014 in Brabant is gesignaleerd. Er is ook een aantal
soorten van de Rode Lijst afgehaald: Nachtzwaluw, Purperreiger, Kerkuil en Groene Specht nemen
weer toe. Vaak gaat het dan om speciale maatregelen die succes hebben in een beperkt gebied, zoals
nestkastenprojecten (kerkuil), herstel van heide (nachtzwaluw) of natuurlijke slootoevers
(purperreiger). Sommige soorten profiteren van het warmere klimaat in de stedelijke omgeving
(halsbandparkiet!) of worden een plaag (nijlgans).
Een initiatief op grote schaal, zoals het Deltaplan Biodoversiteitsherstel 2030, kan helpen om het tij te
keren. Zie ook: https://www.sovon.nl/nl/publicaties/basisrapport-voor-de-rode-lijst-vogels-2016volgens-nederlandse-en-iucn-criteria-2017
Meer nieuws? www.anvnoorderpark.nl

