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Jaarvergadering 21 februari 2013
21 februari is de jaarvergadering van onze Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark, om 20 uur in boerderij Fortzicht in Groenekan. U bent welkom
vanaf 19.30 uur.
Na afhandeling van de formele zaken, zoals het
jaarverslag en de financiële verantwoording, komt er
een interessante lezing van de vleermuizendeskundige
Zomer Bruijn. Vleermuizen zijn beschermde, uiterst
nuttige dieren, die veel voorkomen in onze omgeving.
Zomer Bruijn heeft zijn speciale interesse in
vleermuizen en natuurfotografie gecombineerd in een
indrukwekkende presentatie. Met zijn jarenlange
ervaring in het veld weet Zomer aan de hand van zijn
foto’s en filmpjes boeiend te vertellen over de
nachtelijke levenswijze van vleermuizen, hoe zij zich in
het donker oriënteren en hun voedsel verzamelen.
Ook de geluiden van de verschillende vleermuissoorten
zijn te horen.
De Agrarische Natuurvereniging wil in 2013 met een speciale actie de aandacht
vestigen op de bescherming van vleermuizen. Nieuwe leden van de vereniging
krijgen als welkomstgeschenk een vleermuiskast met een informatieve folder.
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
De agrarische leden van onze vereniging zullen er al veel over gelezen hebben:
herziening van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
Voor zowel agrarisch natuurbeheer maar ook voor de rol en positie van de
agrarische natuurvereniging zal behoorlijk veel veranderen. De zogenoemde
vergroening van het GLB richt zich niet alleen op natuur, maar ook op water,
milieu en klimaatverandering. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de
veranderingen per 1 januari 2014 in zouden gaan, maar waarschijnlijk wordt een
deel van de herziening met een of twee jaar uitgesteld. Dat lijkt nog ver weg,
maar er moet heel veel worden voorbereid.
In het nieuwe GLB zullen “collectieven” een prominente rol gaan spelen. Onze
agrarische natuurvereniging wil in het Noorderpark en De Bilt Zuid graag samen
met de boeren die in het gebied actief zijn zo’n collectief opzetten.
Het bestuur van de agrarische natuurvereniging heeft een werkgroep in het leven
geroepen om dit verder uit te zoeken. De werkgroep bestaat uit Teus Spelt, Rijk
van Oostenbrugge, Henk Westhoek en Hein Pasman. Heb je vragen over GLB
stuur dan een mailtje naar info@anvnoorderpark.nl Leden van de werkgroep
proberen dan uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Via de mail worden aan onze leden, waarvan wij het e-mail adres hebben, de
Themanummers Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (opgesteld door Veelzijdig
Boerenland) doorgestuurd. In deze themanummers wordt duidelijk beschreven

wat het nieuwe GLB inhoudt. Bovendien zijn er een aantal websites interessant
om te raadplegen, bijv. www.toekomstglb.nl en http://www.glbcheck.nl
Lammetjesdag: geef zelf een lammetje de fles!
Op zaterdag 30 maart is het
lammetjesdag bij de Agrarische
Natuurvereniging Noorderpark. U
bent, samen met de (klein)kinderen
van harte welkom tussen 10 en 16
uur op twee adressen:
Museumboerderij Vredegoed,
Heuvellaan 7 in Tienhoven/Oud
Maarsseveen, en
op de boerderij van de familie Lam ,
Korssesteeg 1, Westbroek.
Er zijn veel lammetjes, waarvan
sommige de fles moeten krijgen (wie
helpt mee?). De kalfjes zijn nog klein en willen graag sabbelen, en er zijn ook
kuikentjes, die je mag oppakken en aaien. De koeien en schapen staan in de
stal, dus ook bij minder mooi weer kan uw bezoek gewoon doorgaan. Kortom:
erg leuk voor kinderen, en hun ouders en grootouders. Er is ook een
kleurwedstrijd, en de boer en boerin zijn erbij om alle vragen te beantwoorden.
Fototoestel niet vergeten!
Aanmelden is niet nodig, er is voldoende parkeergelegenheid op het erf
(Tienhoven) en in de berm (Korssesteeg).
Nieuwe vogelatlas
Sovon is een landelijke organisatie, die de vogelstand in Nederland in kaart
brengt met behulp van de vogelatlas. Vanaf 1 december 2012 wordt er gewerkt
aan een nieuwe uitgave van de atlas. Nederland is daarvoor verdeeld in blokken,
je kunt een blok adopteren en de vogels die daar leven tellen en invoeren in het
systeem. De komende jaren (tot 2015) kammen al honderden vogelaars veel
atlasblokken van Nederland uit op winter- en broedvogels. In het Noorderpark
staan nog verschillende blokken open. Het is een grote klus, maar wie regelmatig
vogels waarneemt, kan bijdragen aan het verzamelen van de gegevens. Graag
zelfs! Claim een atlasblok en tel (ook) mee voor de atlas. Kijk voor meer
informatie, en de methode van tellen, op:
http://www.vogelatlas.nl/
Evenementenkalender 2013
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft voor 2013 weer een aantal
leuke en interessante activiteiten op de kalender staan, om de bewoners en
omwonenden van het Noorderpark bekend te maken met het boerenland en de
agrarische bedrijfsvoering.
Een kort overzicht: Molendag 11 mei, Campina Boerderijdag 20 mei,
Zoddenwandeling 28 juni en een wandeling voor visueel gehandicapten in
samenwerking met Bartimeus op 13 juli.
In de komende nieuwsbrieven volgt meer informatie. Kijk ook regelmatig op
onze website (www.anvnoorderpark.nl )

contact: info@anvnoorderpark.nl ; Rijk van Oostenbrugge, telefoon 030 2205552

