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Oeverzwaluwendrukte
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft eind maart 2015 een zandige oeverwand aangelegd
in het water langs het fietspad op de Groene Dijk. Oeverzwaluwen hebben deze wand direct
gekoloniseerd en zijn nu volop hun jongen aan het grootbrengen.
Er zitten zo'n 30 á 40 broedparen, die een lange nestgang gegraven hebben in het zand. Per nest
worden 4 tot 6 eieren uitgebroed; er zijn twee nesten per jaar. De vogels vliegen af en aan met
insecten, die ze boven het water vliegend vangen. Een oeverzwaluwenkolonie kan enkele kilo's
muggen per dag vangen!
De aantallen oeverzwaluwen in ons land gaan op en neer. In
de jaren 80 waren er nog maar 3500 broedparen, oorspronkelijk thuis in de steile wanden van beken. Rond 2000 was
er een top van 22.000 nesten. De laatste jaren lopen de
aantallen weer terug. Mogelijk heeft de droogte in de Sahel
ermee te maken. Daar trekken de vogels heen om te
overwinteren in Afrika. Een andere verklaring is het sterk
verminderde aantal bouwlocaties sinds de crisis van 2008.
De helft van de kolonies zat voorheen in grote zandbergen
op de bouwplek, met water in de directe omgeving.
Laten we hopen dat deze nieuwe kolonie een blijvertje is! U
kunt de bruingrijze kleine zwaluwen af en aan zien vliegen
en horen kwetteren vanaf het fietspad op de Groene Dijk.
Zie ook het bericht op www.anvnoorderpark.nl
De oeverzwaluwenwand gezien vanaf de Groene Dijk
Een drukbezochte kraam van de ANV Noorderpark
Het was druk met publiek op de open dag 23 mei van zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk
De stallen en kassen, bloemenkraam, markt met ambachtelijke producten en boerderijwinkel waren vol bezoekers.
De kraam van onze ANV Noorderpark werd goed bezocht.
Toen de ochtendregen eenmaal voorbij was, werd de
zorgboerderij een aantrekkelijk uitstapje in het dorp. De
kraam van de ANV zag er schitterend uit met grote gele
veldboeketten. En de actie "een vleermuiskast cadeau"
zorgde voor een stel nieuwe leden. De meesten hadden nog
niet eerder gehoord van de activiteiten van de ANV
Noorderpark. Een leuke publiekstrekker was ook de verkoop
van broodjes hamburger en biestpannenkoeken. Met het
frisse regenweer wilden de bezoekers daar wel aan. Voor
herhaling vatbaar!
Zoddenwandeling 26 juni
Op 26 juni is de gebruikelijke avondwandeling in de Westbroekse Zodden, de start is om 19 uur achter
het huis van dokter Wientjes, Kerkdijk 36 in Westbroek. Genieten van de wind en de stilte, en
interessante verhalen over dieren en planten in dit natuurgebied. Houd rekening met de natte bodem
(laarzen!) aanmelden bij Henk van Zijtveld tel 0346 281266 of per mail v.zijtveld@hetnet.nl

Vernieuwing agrarisch natuurbeheer
Zoals we al verschillende keren hebben gemeld, gaat per 1 januari 2016 het vernieuwde agrarisch
natuurbeheer in. Dat houdt onder andere in dat alle beheercontracten via zogenoemde collectieven
moeten lopen. Onze Agrarische Natuurvereniging maakt inmiddels deel uit van het Collectief Agrarisch
Natuurbeheer Utrecht-Oost. Onze voorzitter, Teus Spelt, heeft zitting genomen in het dagelijks bestuur
van het Collectief als penningmeester. Hein Pasman, bestuurslid van onze ANV, is één van de
veldcoördinatoren voor het Collectief. Samen met de andere veldcoördinatoren heeft Hein informatieavonden georganiseerd. Voor onze ANV was dat op 24 maart '15. Deelnemers die interesse hadden in
het nieuwe agrarisch natuurbeheer zijn inmiddels uitgenodigd voor het ‘voorintekenen’ van hun
wensen. Dat geldt ook voor grondgebruikers met lopende contracten. Na de zomer worden al deze
wensen samengevat in een gebiedsofferte van het Collectief. Gaat de provincie daarmee akkoord, dan
kunnen we de definitieve contracten afsluiten met de deelnemers. Daaraan voorafgaand moet nog het
nodige gebeuren. Zoals het verkrijgen van certificering op basis van een handboek natuurkwaliteit. Aan
dat handboek leggen we momenteel de laatste hand. Een lastig punt is dat we moeten wachten op het
landelijk vaststellen van normbedragen voor het onderhoud van landschapselementen. We hopen dat
daar op korte termijn duidelijkheid over komt.
Meer informatie vindt u op de verenigingswebsite:
http://www.anvnoorderpark.nl/Bedrijfsvoering/GLB/Subsidies_agrarisch_natuurbeheer.html
Levendige boerensloot
In het Noorderpark, en ook in de andere gebieden van het Collectief Utrecht-Oost, kan een
natuurvriendelijk beheer van sloten en slootranden veel natuurkwaliteit opleveren. Al is het maar
omdat hier langs de rand van de Utrechtse Heuvelrug veel schoon kwelwater van hoogwaardige waterkwaliteit omhoogkomt. In het vernieuwde agrarisch natuurbeheer neemt het waterbeheer in ons
werkgebied dan ook een belangrijke plek in. Om die reden is hier een speciale brochure over gemaakt.
Die vindt u op onze website:
http://www.anvnoorderpark.nl/Bedrijfsvoering/GLB/150528Waterbeheer%202016%20DEF.pdf
De waterschappen in ons werkgebied –Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – hebben
contact met onze ANV gezocht om samen de waterkwaliteit van sloten te
verbeteren. Onder de titel ‘Levendige boerensloot’ stellen de waterschappen vanaf 2016 geld beschikbaar voor een pilot. Grondgebruikers die
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze pilot worden vanuit het
Collectief benaderd. Ook over het project ‘Levendige boerensloot’ kunt u
meer lezen in bovengenoemde brochure.
Boerderijdag en ‘handje helpen’

Ook koeien hebben belangstelling
voor een levendige boerensloot!

Na het succes van vorig jaar heeft de ANV op 30 mei 2015 weer een
boerderijdag georganiseerd voor zogenoemde kansarme kinderen. Dat
gebeurt in samenwerking met de organisatie ‘Handje helpen’. Op de
boerderij van de familie Hennipman konden de dertien deelnemende
kinderen en hun broertjes en zusjes allerlei activiteiten doen, zoals
waterdiertjes vangen en bekijken, graspoppetjes maken, een kunstkoe
melken en met stro spelen. En natuurlijk ook kennis maken met echte
boerderijdieren, zoals koeien, geiten en een pony. De kinderen genoten er
enorm van. Dit dagje-uit mag best een jaarlijkse traditie worden!

Meer informatie over projecten en activiteiten is te vinden op www.anvnoorderpark.nl

