Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o.
maart 2016
Terugblik ledenvergadering 3 maart
De algemene ledenvergadering werd bezocht door 29
leden. Jaarverslag en jaarrekening 2015 zijn met
instemming aangenomen; de kerntakennotitie werd
toegelicht door het bestuur. Deze documenten vindt u op
onze website. Voor veel leden is het goed nieuws dat de
contributie verlaagd is naar €25. Leden die meedoen met
agrarisch natuurbeheer blijven €35 betalen. De donateurbijdrage blijft €10.
In een enthousiaste lezing vertelden Eugène en Christien
Broecheler over de verzwakking van bijenvolken en
dreiging met uitsterven voor bijna de helft van de wilde
bijen. Dat is een ramp voor het vruchtzetten van fruit,
zoals bijvoorbeeld appels en aardbeien. U helpt de bijen
met bloemrijke slootkanten, ruige kruidenhoekjes, bos- en
akkerranden en door minder bestrijdingsmiddel te gebruiken. Of met een insectenhotel in de tuin! Alle
aanwezige leden van de ANV kregen zo'n kastje om op een zonnig plekje op te hangen. Voor
meerinformatie over bijenbloemen kijk ook eens op http://www.drachtplanten.nl
Lammetjesdag 26 maart
De traditionele lammetjesdag is dit jaar op zaterdag 26
maart. De boerderij van de familie Lam aan de
Korssesteeg 1 in Westbroek en de museumboerderij
Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tienhoven, heten u welkom
tussen 10 uur en 16 uur. Neem vooral uw (klein)
kinderen mee! Ze kunnen -ook bij slecht weer- de
lammetjes aaien en de fles geven, heerlijk spelen in het
strodoolhof of op de tractor klimmen. Er zijn kuikentjes
om hééél voorzichtig te aaien en je kunt een ritje
maken op de shetlandpony . En koffie of limonade
drinken met een biestpannenkoek! De toegang is gratis
en parkeren kan in de berm langs de Korssesteeg en op
het eigen parkeerterrein van Vredegoed.
Nieuws over agrarisch natuurbeheer
Op 1 januari 2016 is het vernieuwde agrarisch natuurbeheer van start gegaan. Beheerscontracten
worden vanaf dit jaar afgesloten met een collectief van agrarische natuurverenigingen; onze ANV
Noorderpark maakt deel uit van het collectief Utrecht-Oost. In het Noorderpark is met 21 grondgebruikers een contract afgesloten. Wat ‘natte natuur’ betreft gaat het om 32 km ecologisch schonen
en natuurvriendelijke oevers, ruim 7 ha bufferzone, 100 m rietzoom en drie poelen. Bij ‘droge natuur’
betreft het bijna 27 ha (waarvan bijna de helft akkerranden), ruim 225 (knot)bomen en bijna 3 km
elzensingel.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2017 al weer begonnen. Zoals het er nu uitziet, komt er
financiële ruimte om nog enkele contracten extra af te sluiten. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij Hein Pasman (h.pasman@collectiefutrechtoost.nl of tel. 06-46061745).
Levendige boerensloot
In 2016 is ook de start gemaakt met de pilot ‘levendige boerensloot’. Die voeren we samen met de
waterschappen in ons werkgebied uit. Op dit moment doen in het Noorderpark vijf grondgebruikers
aan de proef mee. Met de pilot willen we ervaring opdoen met natuurvriendelijk slootschonen. Die
ervaring kunnen we gebruiken om het agrarisch natuurbeheer verder te verbeteren. We krijgen daarbij
hulp van twee stagiaires van Hogeschool Van Hall Larenstein, Andras Groot en Rick Schonewille. Zij
leveren in juni a.s. voorstellen om tot een beter samenhangende groenblauwe dooradering in het

Noorderpark te komen. Zij gaan voor hun onderzoek uiteraard ook het veld in. Voorts zullen ze diverse
berokkenen, waaronder leden van onze ANV, interviewen.
Contacten met de wijk Voordorp
In de Utrechtse wijk Voordorp bruist het van de
activiteiten op het vlak van duurzaamheid. In de
nieuwsbrief Voordorp Vooruit (zie
http://www.voordorpvooruit.nl) wordt daar volop
aandacht aan besteed. Een van de aandachtspunten is
gezond voedsel, in het bijzonder streekproducten.
Vanuit de ANV hebben we onlangs een gesprek gehad
met twee enthousiaste trekkers van Voordorp Vooruit
om te verkennen of we iets voor elkaar kunnen
betekenen. Wel, dat kan zeker! Een eerste actie is het
actualiseren van een lijst met leveranciers van
streekproducten. Verschillende ANV-leden hebben we
aan de lijst kunnen toevoegen. Ook gaan we als ANV
bijdragen leveren aan de nieuwsbrieven Voordorp
Vooruit en zijn er plannen om deel te nemen aan een
jaarlijks evenement ‘Groen moet je doen’ dat Voordorp Vooruit in juni organiseert.
Bijeenkomst met BENG uitgesteld
De informatiebijeenkomst van energiecoöperatie BENG om de agro-sector te informeren over
mogelijkheden tot energiebesparing en eigen energieproductie is uitgesteld tot volgend jaar 2017. U
kunt de activiteiten van BENG volgen op de website www.beng2030.nl
Evenementenkalender
Reserveer deze data alvast in de agenda:
23 april is de open dag van zorgboerderij Nieuw
Toutenburg aan de Dorpsweg 85 in Maartensdijk (bezoek
daar onze ANV kraam!),
De datum voor (Wel)kom in de stal wordt nog afgestemd
op andere activiteiten in de polder, opties: 16 of 23 april
7 mei is de vroege vogelwandeling in de Bethunepolder bij
de boerderij van Willem van der Linden, Griendweg 1 in
Tienhoven; bij terugkomst staat het ontbijt klaar.
24 juni is de zomeravond zoddenwandeling in Westbroek
achter het huis van dokter Wientjes, Kerkdijk 36.
Deelname aan de activiteiten is gratis voor leden van de
ANV, niet-leden betalen € 2,50. Aanmelden vooraf is gewenst.

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

