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Werken in het landschap
Binnen de ANV Noorderpark is een enthousiaste groep vrijwilligers actief in het buitengebied. Ze
knotten wilgen, schonen poelen, verwijderen bospest, knappen erfbeplanting op en zorgen op die
manier voor het behoud van een afwisselend en rijk polderlandschap.
De groep is onderdeel van de werkgroep Natuur
en Landschap van onze ANV; de vereniging zorgt
voor de financiën en het afspreken van de
werkzaamheden. Zo'n twintig mensen werken in
het winterseizoen twee dagen per maand in het
veld. Ze genieten van het pittige veldwerk, en
vooral van het gevoel bij te dragen aan behoud
en herstel van een gevarieerde natuur. Ook het
contact met de boeren of eigenaren en de
bijbehorende kop soep worden erg gewaardeerd!
Er wordt behalve bij boeren ook gewerkt in
natuurgebieden van SBB, Natuurmonumenten of
Utrechts Landschap. Zo kom je nog eens ergens
waar je anders niet mag komen! Deze winter
staan er o.a. een poel in Holandsche Rading,
bospest in Groenekan, knotwilgen in Westbroek
en een dichtgegroeide sloot in Voordorp op het
programma. Meedoen? Neem contact op met John Ruiter info@anvnoorderpark.nl
De kerkuilen in Groenekan blijven in de buurt
De kerkuilen in Groenekan worden sinds november weer gezien in de omgeving van de nestkast. Ze
bewaken hun territorium en hopelijk leidt dat tot een nieuw broedsel in het voorjaar. De jongen
worden als regel een maand of vier na het uitvliegen verjaagd en moeten zich maar verder zien te
redden. Dat is een moeilijke tijd, want ze kunnen nog niet zo behendig jagen.
Er is ook een mogelijke verklaring gemeld voor het mislukken van het broedsel van 2015: het vrouwtje
wordt tijdens het broeden en tijdens de eerste weken als de jongen pas uitgekomen zijn, gevoerd door
het mannetje. Als die te weinig eten aanvoert, omdat er bijvoorbeeld weinig muizen zijn, gaat het
vrouwtje zelf op pad en verlaat ze het nest. In 2016 is er gelukkig beter voor haar gezorgd!
Klacht van Vogelbescherming tegen de staat over geringe bescherming weidevogels
De weidevogelstand gaat elk jaar verder achteruit. Grutto,
Kievit, Scholekster en Veldleeuwerik verdwijnen snel uit
het weidelandschap. Het actieplan dat staatsecretaris Van
Dam aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, biedt te
weinig concreet perspectief. Vogelbescherming Nederland
heeft daarom een klacht neergelegd bij de Europese
Commissie, mede omdat Nederland de internationale
verplichting heeft om weidevogels te beschermen.
De maatregelen tot nu toe, vaak geïnitieerd door de Vogelbescherming en agrarische natuurorganisaties, hebben
geen effect gesorteerd op landelijke schaal. De
weidevogelstand is in 30 jaar met 60 a 80% afgenomen. Uit tellingen blijkt dat weidevogels zich
eigenlijk alleen handhaven in beheersgebieden en verdwijnen uit gebieden met de huidige intensieve
veeteelt. Een nationaal plan voor weidevogels, met bijbehorende financiering en verplichtingen voor
alle boeren die in een weidevogelgebied werken, zou een oplossing kunnen bieden om aan de Europese
doelstellingen te voldoen (foto en info: https://www.redderijkeweide.nl)

Een prachtige film over de Oostelijke Vechtplassen
Het programmabureau Utrecht-West (de koepel voor projecten op
het Utrechtse platteland op basis van het gebiedsprogramma en
ter ondersteuning van projecten voor een vitaal platteland ) heeft
een prachtige film laten maken over het natuurgebied Oostelijke
Vechtplassen.
Gelegen op de grens van Utrecht en Holland, gevoed met schoon
kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug, ontstaan door eeuwenoude
turfwinning en kleinschalige landbouw en nu een Natura 2000
gebied. Er komen zeldzame planten en dieren voor in het water en
op het trilveen. De bescherming van de natuur-waarden van dit
natte gebied is een Europese opdracht.
Meer informatie: http://www.utrecht-west.com De link naar de film is:
https://www.youtube.com/watch?v=g0PxZ-n2pSs&feature=youtu.be
Interview met ANV bestuur in tijdschrift Inzicht in de Natuur
In het decembernummer 2016 van het tijdschrift "Inzicht in de natuur" van de SBNL (Stichting Beheer
Natuur en Landelijk gebied)staat een mooi interview met de bestuursleden Rijk van Oostenbrugge en
Hein Pasman over "de ANV als smeerolie in het stedelijk gebied". Alleen met een rendabele landbouw
kunnen natuur, landschap en cultuurhistorie in het landelijk gebied in de toekomst beschermd blijven,
zo luidt de kern van hun betoog. Steeds meer jonge boeren zien de kansen van bedrijfsvoering die
ingebed is in de natuur. Daar komt zeker ook idealisme bij en de wil om een duurzame toekomst voor
het boerenbedrijf te creëren. De ANV Noorderpark lukt het steeds beter contacten te onderhouden met
de nabijgelegen stadswijken en begrip te kweken voor het boerenbedrijf.
Voor het interview: kijk op onze website www.anvnoorderpark.nl/
De ecologie van de teek en de vos
Uit tien jaar Wagenings onderzoek naar de verspreiding van teken zijn
opmerkelijke conclusies gekomen. Er komen aanzienlijk minder teken
voor in gebieden waar de vossenpopulatie goed ontwikkeld is, vaak in
combinatie met andere grotere roofdieren zoals dassen, wat wijst op
een ecosysteem in balans. De verklaring: teken hebben drie fasen in
hun levenscyclus. Als larve zitten ze op muizen, als nimf op vogels en
als volwassen dier op grotere zoogdieren. Vossen houden de
muizenpopulatie klein en verkleinen daarmee indirect ook de
tekenpopulatie. Het menu van de vos bestaat voor ca 80% uit muizen.
Er wordt nog steeds op grote schaal gejaagd op vossen.
Bij de onderzochte teken werd ook gecontroleerd of ze de Borrelia bacterie meedroegen (die de ziekte
van Lyme veroorzaakt). Er is ontdekt dat er twee soorten ziekteverwekkende Borrelia zijn. De B.
burgdorferi wordt door 7 tot 25% van de teken meegedragen, de "nieuwe soort" B. myamotoi komt bij
4% voor. Deze is lastiger aan te tonen. Controleer na veldwerk altijd even of je een teek hebt
opgelopen, ook na werken in de tuin, en verwijder deze zo spoedig mogelijk zonder de teek uit te
knijpen! Het duurt een paar dagen voordat de teek vastzit en de bacterie wordt overgedragen.
Voor de agenda: De algemene ledenvergadering is op 7 maart 2017 op landgoed Oostbroek (in het
monumentale hoofdgebouw), met een presentatie van studentenonderzoek naar optimaal slootbeheer
in twee proefgebieden in het Noorderpark. Verder informeert de werkgroep Educatie en
Plattelandsbeleving ons over hun activiteiten. Na de pauze is een lezing met wetenswaardigheden over
de flora en fauna in het Noorderpark. Informatie over de precieze inhoud volgt.
En als het straks weer voorjaar wordt, kunt u inspiratie opdoen voor een mooie levendige tuin: 11 en
12 maart 2017 is het tuinenweekend op de Botanische Tuinen (Budapestlaan 17, De Uithof, Utrecht).
Het thema voor dit weekend is "een tuin vol leven".
Volg ons nieuws of zoek informatie op onze website www.anvnoorderpark.nl

