Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o.
november 2016
Over het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Utrecht-Oost
In het agrarisch gebied kunnen tegen vergoeding beheerspakketten afgesloten worden om
natuurwaarden te behouden en versterken. In ons werkgebied zijn vier pakketten agrarisch beheer
mogelijk: akkerranden, botanisch grasland (en -graslandranden), sloten en slootkanten
en kleine landschapselementen.
De basis voor de pakketten komt uit het natuurbeheersplan van de provincie Utrecht. Sinds 2014 loopt
er een parallel project, geïnitieerd door de Utrechtse Waterschappen, om de waterkwaliteit van
boerensloten te verbeteren. Dit project is breder dan de beheerspakketten in de "groenblauwe
diensten", het gaat hier met name om de doelstelling van schoner water. Op de pakketten kan via het
collectief Utrecht Oost worden ingetekend. Het
collectief is daarvoor gecertificeerd.
Er zijn twee veldcoördinatoren: voor het
Noorderpark is dat Hein Pasman, (ook
bestuurslid van de ANV Noorderpark). Verder
wordt het bestuur van het collectief gevormd
door afgevaardigden van de deelnemende ANV's,
LTO Noord en Utrechts Particulier Grondbezit**.
Onze ANV voorzitter Teus Spelt is penningmeester van het collectief.
Voor het toezicht op de uitvoering van het
beheer is er een schouwcommissie ingesteld. In
die schouwcommissie heeft de ANV Noorderpark
Johan Lam afgevaardigd. Akkerranden, sloten en
slootkanten en kleine landschapselementen
2016: bloemrijke akker, mengsel samengesteld door collectief Utrecht Oost met diverse
soorten granen; de akker blijft staan als wintervoer en schuilplek( foto H. Pasman)
worden door de schouwcommissie gemonitord.
Voor botanisch graslandbeheer wordt nog specifieke botanische deskundigheid gezocht.
Het gaat voor het Noorderpark in 2016 om ruim 50 hectare aan agrarisch natuurbeheer, met een
bedrag van €52.000 per jaar aan vergoedingen. Dit bedrag zal komende jaren iets oplopen doordat er
nieuwe deelnemers zijn aangemeld in 2016, die starten met hun beheersovereenkomst in 2017.
Bij het oordeel of de maatregelen succes hebben, worden de lijsten met indicatorsoorten uit het
provinciale natuurplan gebruikt. Er zijn ook speciale Europese doelsoorten voor ons gebied. We zullen
in de nieuwsbrieven van voorjaar 2017 aandacht besteden aan enkele van deze doelsoorten en aan het
herkennen ervan in het veld.
Het collectief heeft veel administratief werk gedaan in
de afgelopen 2 jaar, met als resultaat de formele
oprichting in februari 2015 en de certificering in oktober
2015. Ook is er een website gelanceerd, waar alle
documenten te vinden zijn voor belangstellenden die
geïnteresseerd zijn in beheerspakketten:
www.collectiefutrechtoost.nl
**Collectief Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost is een breed
samenwerkingsverband van vier agrarische natuurverenigingen, LTO
Noord en het Utrechts Particulier Grondbezit. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door Henk Davelaar (voorzitter, ANV Vallei Horstee),
Art Wolleswinkel (secretaris, LTO Noord) en Teus Spelt (penningmeester, ANV Noorderpark). Andere bestuursleden zijn Maas Merkens
(ANV Kromme Rijnstreek), Bart van Laar (ANV Binnenveld), Meta
Daniëls (Utr.Particulier Grondbezit) en Cornelis Uijttewaal (LTO Noord).

Het effect van bodemverrijking door slootvuil (foto T.Spelt)

Uilskuikens in Groenekan
Volgens Laura Westeneng (10) uit Groenekan zijn er dit
jaar jongen uitgebroed in de nestkast voor de kerkuil,
die bij hen thuis onder het dak van de open hooischuur
hangt.
Ze heeft zowel mannetje als vrouwtje kerkuil vaak aan
zien komen vliegen met muizen en soms ook wel ratten
in hun snavel. Dat heeft zo'n drie maanden geduurd (een
maand broeden, waarbij het vrouwtje elke dag eten
krijgt van het mannetje, en daarna twee maanden het
samen voeren van de jongen). Nu is het er stil en zijn de
uilen weg. Waarschijnlijk zijn de jongen gezond
uitgevlogen, want het nest is leeg.
de kerkuil in de schuur (foto H.Westeneneng)
Vorig jaar waren er ook kuikens, maar die zijn helaas
gestorven. Toen vonden ze drie dode kuikens in de nestkast. De kast hangt er sinds oktober 2011, als
product van het uilenproject van de ANV Noorderpark. Nu maar hopen dat de uilen volgend jaar weer
gaan broeden!
Overig nieuws:
-Voordorp Vooruit heeft al enkele jaren een gierzwaluwenproject, zie http://voordorpvooruit.nl
De gierzwaluw is eigenlijk een rotsbroeder, maar zoekt zijn heil in stedelijke omgeving. Er zijn steeds
minder oude gebouwen met brokkelende muren; nestkasten vormen een goed alternatief. Ook in onze
dorpen komen de gierzwaluwen voor. Diverse bouwtekeningen voor een nestkast zijn te vinden op:
www.gierzwaluw.com
-De algemene ledenvergadering wordt
gehouden op 7 maart 2017. Behalve de
gebruikelijke bestuursverantwoording
zullen de twee studenten van de
Hogeschool Larenstein verslag doen
van hun onderzoek in het Noorderpark
over mogelijkheden tot optimaal
slootkantbeheer van afgelopen zomer.
-De werkgroep Educatie en
Plattelandsbeleving van de ANV
Noorderpark heeft een nieuwe
voorzitter: Henk Westhoek. Christianne
Hennipman, die het voorzitterschap
vervulde, blijft actief in de werkgroep
en ze blijft ook bestuurslid in onze
vereniging.
-Er komt een nieuwe folder 2017 over
de activiteiten van de ANV Noorderpark. Met name de teksten over
ook de koeien willen soms graag beschutting tegen de regen (singels en struikenranden!) foto AR
agrarisch natuurbeheer worden
aangepast. De folder wordt gebruikt voor reclamedoeleinden bij publieksacties.
- Het boek "De Grutto" van Albert Beintema heeft de Jan Wolkersprijs 2016 voor het beste natuurboek
gewonnen. In het boek wordt beschreven hoe de steeds verdere intensivering en schaalvergroting van
de melkveehouderij het grasland ongeschikt maakt voor broedende grutto's en waarom speciale
weiland beheers"reservaten" nodig zijn om de grutto te behouden.
In 2014 heeft een vergelijkbaar boek over de Gierzwaluw (van Remco Daalder) deze prijs gewonnen.
-Meer informatie over de activiteiten van de ANV Noorderpark: www.anvnoorderpark.nl

