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Stamppotwandeling 30 januari
Ga mee met onze winterwandeling door de polder op 30 januari!
Verzamelen om 15 uur bij museumboerderij Vredegoed in
Tienhoven, (Heuvellaan 7, 3612 BA Tienhoven). Houd rekening
met het natte land: trek laarzen aan en warme kleding waarmee
u anderhalf uur buiten kunt lopen. Bij terugkomst is er iets
warms te drinken en staat er een stamppotbuffet klaar in de
museumboerderij. Deelname is gratis voor leden van de ANV
Noorderpark; niet-leden betalen € 12,50. Graag aanmelden:
bel met Henk van Zijtveld 0346 281266, of mail naar
v.zijtveld@hetnet.nl
Algemene ledenvergadering 3 maart
3 maart 2016 is de algemene ledenvergadering in Fortzicht, Groenekan, start 19.30 uur. Behalve
jaarverslag en bestuursverantwoording is er ook een lezing over het thema voor dit jaar: bijen! De
wilde bijen en honingbijen vragen onze zorg en aandacht, want het gaat er niet goed mee!
Bijenvolken verzwakken en van onze wilde bijen wordt meer dan de helft bedreigd met uitsterven. Wat
kunt u doen om ze te helpen? Hoor het van de deskundige,..... en help de bijen door bloemrijke
slootkanten, ruige kruidenhoekjes, bos- en akkerranden te bevorderen, en minder bestrijdingsmiddel
te gebruiken! Of met een bijenhotel in de tuin!
Lammetjesdag 26 maart: de traditionele lammetjesdag is dit jaar op zaterdag 26 maart. nadere
informatie volgt.
Nieuws over agrarisch natuurbeheer
Na twee jaar voorbereidingen konden eind 2015 de eerste overeenkomsten voor agrarisch
natuurbeheer door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost (CAN Utrecht Oost) worden
afgesloten. Het CAN Utrecht Oost is de coöperatie waar naast de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark ook de Agrarische Natuurverenigingen Vallei en Horstee, Binnenveld en Kromme
Rijnstreek deel van uitmaken. Het afgelopen jaar is gebruikt voor het oprichten van de coöperatie,
zorgen dat we gecertificeerd werden (opstellen kwaliteitshandboek) en het aanvragen van budget voor
agrarisch natuurbeheer. De provincie heeft het budget inmiddels
toegewezen voor de komende 6 jaar.
CAN Utrecht Oost regelt voor de periode 2016-2021 het
agrarische natuurbeheer o.a. in de regio van het Noorderpark.
We hebben nu een mooie start gemaakt. Momenteel doen er
ongeveer 20 leden van de agrarische natuurvereniging mee. Zij
hebben beheerpakketten afgesloten om landschapselementen te
onderhouden, voor botanisch randenbeheer zowel langs grasland
als akkers.
Slootschonen met de baggerspuit

Goed nieuws is dat de waterschappen ook mee doen aan het vernieuwde agrarisch natuurbeheer.
Het afsluiten van waterpakketten met als doel om de waterkwaliteit in de boerensloot te verbeteren is
dan ook nieuw onderdeel van het agrarisch natuurbeheer.
Het eerste jaar hebben we zo’n 14 ha (ongeveer 60 km slootkant) aan waterpakketten afgesloten.
Voor 2016 is de regeling nu gesloten. De collectieve aanvraag is inmiddels bij RVO (Rijkdienst voor
Ondernemend Nederland) ingediend.
Vanaf 2017 meedoen met agrarisch natuurbeheer?
Voor het jaar 2017 is aanmelden mogelijk voor 1 mei 2016 bij Hein Pasman
(h.pasman@collectiefutrechtoost.nl of tel. 06-46061745). Hij zal dan een afspraak maken en
doornemen welke mogelijkheden er zijn voor agrarisch natuurbeheer op uw bedrijf.

Kijk ook eens op de website van CAN Utrecht Oost (http://www.collectiefutrechtoost.nl ) voor meer
informatie over werk, organisatie maar ook beheerpakketten die afgesloten kunnen worden.
Daarnaast is op onze eigen website ook de nodige informatie te vinden.
Duurzame toekomst boerenbedrijf
Een van de kerntaken van onze vereniging betreft
het verduurzamen van de landbouw en vermarkten
van producten uit de streek. In onze vereniging
hebben twee boeren zich gepresenteerd met een
youtube filmpje. Ze zien een duurzame toekomst
voor hun bedrijf. De filmpjes staan op de website.
https://www.youtube.com/watch?v=v1Lq9EeAMoo
(de Bonte Parels, Westbroek)
en :
https://www.youtube.com/watch?v=xH1jfXgm-XE
(Fortzicht, Groenekan )
ANV-Noorderpark vertegenwoordigd in landelijk platform Communicatie
Met ingang van 1 januari 2016 is zoals bekend het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer van start gegaan. De agrarische collectieven ( zoals ons eigen collectief UtrechtOost), hebben hierin de centrale rol. De nieuwe taak van SCAN ( Stichting Collectief Agrarisch
Natuurbeheer) is positieve profilering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het algemeen
en van interessante, vernieuwende projecten in het bijzonder.
De doelgroepen zijn: agrarische sectoren, particuliere omwonenden, algemeen bedrijfsleven, (sociale)
instellingen, (agrarisch) onderwijs, (sociale) media en de verschillende overheden.
Eind januari wordt een communicatieplatform samengesteld met betrokkenen uit het gehele land, die
zich bezig houden met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Namens ANV Noorderpark is
Veroniek Clerx, ( werkgroepen GLB en Communicatie ) gevraagd om in dit platform zitting te nemen.
Centraal doel van het platform is, dat lokale en regionale informatie snel onder de aandacht wordt
gebracht van landelijke politiek en bestuur.
Lokale energiecoöperatie BENG! in gesprek met Biltse melkveehouderij
Ook binnen de agrarische sector is de overstap naar duurzame energie en CO2-reductie
onontkoombaar geworden. Om die reden zijn op verschillende locaties in de gemeente De Bilt al
zonnepanelen te zien. Met schone energie is ook binnen de agro-sector geld te verdienen of zelfs
nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Zou het mogelijk zijn dat de veehouders in de gemeente energie
leveren aan inwoners van de zes kernen van gemeente De Bilt? ‘De vernieuwingskracht is er, nu is het
hoog tijd voor de benutting. De overheid kan energiecoöperaties vrijwaren van energiebelasting en
daarmee het belastingstelsel vergroenen.’ Aldus LTO-voorzitter Albert Jan Maat in vakblad Nieuwe
Oogst van 5 december jl.
Bedrijven en particulieren in de gemeente De Bilt besteden jaarlijks meer dan 70 mln. € aan energie.
De lokale energiecoöperatie BENG! heeft zich ten doel gesteld om op dit enorme bedrag fors te
besparen, in het voordeel van bewoners, boeren en andere
ondernemers. Hoe kan de agro-sector in de gemeente hieraan
bijdragen? Welke technische, financiële en vooral innovatieve
mogelijkheden zijn er? Daarover wil BENG! bij monde van
bedrijvenspecialist Bouwe Taverne, aan het einde van het
stookseizoen (april), graag met boeren en andere ondernemers in
gesprek. Houd voor datum en locatie de websites
www.anvnoorderpark.nl en www.beng2030.nl in de gaten.
Onze website wordt bewaard bij de Koninklijke Bibliotheek
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB)
om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor
toekomstig onderzoek, wordt onze ANV Noorderpark website
gearchiveerd en voor de lange termijn bewaard. De keuze voor de
website is gemaakt omdat er waardevolle informatie op staat, die
niet op papier verschijnt en door de grote 'omloopsnelheid' het risico
loopt voorgoed verloren te gaan. De website wordt beschouwd als
digitaal erfgoed. We mogen best een beetje trots zijn op deze
waardering!
Meer informatie over projecten en activiteiten is te vinden op www.anvnoorderpark.nl

