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Picknickbanken in het Noorderpark: 31 oktober feestelijk in gebruik genomen!
Deze maand wordt aan de Korssesteeg in Westbroek de eerste picknickbank met informatiebord van
de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark officieel in gebruik genomen. In totaal worden er 11 van
deze combinaties in het Noorderpark geplaatst. Het zal ertoe bijdragen dat recreanten een mooie
indruk krijgen van wat het boerenlandschap allemaal biedt.
Ze staan op de fraaiste plekjes en nodigen uit om even stil
te staan bij de landelijke omgeving.
Op de informatieborden wordt verteld over de
ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie, landschap, de
ontginning, bijzonderheden van natuur en het agrarisch
gebruik. De kern van de borden wordt gevormd door een
luchtfoto en de tekst wordt ondersteund door foto's uit de
streek. Door een QR-code op de borden te scannen, kan
de bezoeker per locatie een kort verhaal beluisteren dat op
een levendige wijze is ingesproken door polderwachter
Marcel Blekendaal.
De picknick- of zitbanken zorgen ervoor dat de recreant kan rusten en luisteren en van het
cultuurlandschap genieten. De banken zijn gemaakt door de leer- en werkervaringsplek in de
houtbewerking, de Stichting Bouwloods in Utrecht. Het hout is afkomstig van gekapte bomen die de
gemeente De Bilt voor dit doel apart heeft gehouden.
Voor het realiseren van deze picknickbanken en informatieborden heeft ANV Noorderpark subsidie ontvangen van de Provincie
Utrecht vanuit de Utrechtse Schatkamer. Verder zijn er financiële bijdragen verleend door Prins Bernhard Cultuurfonds, ANWB,
gemeente Stichtse Vecht, gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Elise Mathildefonds, K.F. Heinfonds, Rabobank Hilversum,
Vecht en Plassen, Rabobank Utrechtse Heuvelrug, Veldhuijzen wagenbouw en Accon Accountants. Ook werd er welwillend
medewerking verleend door de loonbedrijven Van Oostrum en Bouwman uit Westbroek, B&B ’t Koningsbed, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Waternet en Recreatie Midden Nederland.
Wij zijn alle sponsors en grondeigenaren veel dank verschuldigd om deze aanwinsten in ons landschap mogelijk te maken.

Welkom bij de opening
Op woensdag 31 oktober wordt de eerste picknickbank met informatiebord officieel in gebruik
genomen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om 15.00 uur zal gedeputeerde Bart
Krol van de provincie Utrecht de openingshandeling verrichten aan het eind van de Korssesteeg in
Westbroek. Aansluitend is er een hapje en drankje op de goede afloop van dit project.
Op de website www.anvnoorderpark.nl zal een kaart met de locaties en teksten opgenomen worden.
Agrarische Natuurvereniging geeft Fiets- en wandelkaart uit
Er is een nieuwe fiets- en wandelkaart verschenen voor het Vecht en Weiden gebied van de provincie
Utrecht. De ANV Noorderpark heeft deze kaart opgesteld in samenwerking met haar collegavereniging in de Vechtvallei en de Cultuur- en Cultuurhistorische werkgroep Vecht en Weiden.
Behalve het fietsroutenetwerk – met de nummers van de
knooppunten – en de aanwezige wandelpaden, geeft de
kaart ook een beeld van bezienswaardigheden en
activiteiten
van
leden
van
de
Agrarische
Natuurverenigingen, zoals bijvoorbeeld Landwinkels en
Bed en Breakfast locaties. Ook pleisterplaatsen, cafés
en eetgelegenheden zijn aangegeven op de kaart. Op
de achterzijde staan de adressen van de vermelde
locaties. Op veel van de vermelde adressen is de kaart
verkrijgbaar (tijdens de openingstijden). De oplage is
beperkt en voorlopig eenmalig tot stand gekomen met
subsidie van de provincie Utrecht. Via de site van de
ANV Noorderpark kan het Noorderparkgedeelte van de
kaart op A4 formaat vrij gedownload en geprint worden.

Op www.anvnoorderpark.nl vindt u meer informatie over de bezoekadressen onderweg, zoals
openingstijden en toegankelijkheid. Voor het Vechtdal kunt u de informatie vinden op
www.vensteropdevecht.nl. Deze site heeft ook een mobiele versie. U kunt daarmee onderweg op uw
smartphone meer lezen over de gebouwen, dorpen, musea, forten en andere sporen van menselijke
activiteit in het landschap. De beide websites worden steeds aangevuld met informatie.
Als lid van de ANV Noorderpark treft u bij deze nieuwsbrief een exemplaar van de wandel- en
fietskaart aan. De ANV en haar collega’s wensen u veel wandel- en fietsplezier in onze mooie
omgeving! En geniet vooral van de rustplekken!
Zoddenwandeling groot succes
Op 22 juni was de traditionele zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging. De plaatselijke
kranten hadden ruim aandacht besteed aan de wandeling. De belangstelling was meer dan ooit: 32
deelnemers trokken in twee groepen het moeras in. De gidsen Henk van Zijtveld en Bert van der Tol
maakten er een spannend en interessant gebeuren van. Niet iedereen had begrepen dat het in de
polder echt een natte boel kan zijn, en dat de route niet over gebaande paden gaat. Veel deelnemers
kwamen uit een stedelijke woonomgeving, en hadden niet verwacht dat het boerenland vlakbij huis zo
verrassend mooi kan zijn. Volgend jaar weer!
Klompenpad Beukenburg in ontwikkeling
De ANV Noorderpark heeft, samen met andere
organisaties, de eerste stappen gezet om een klompenpad
te realiseren in het gebied ten noorden van Utrecht
Voordorp. Dit pad, dat de werktitel “Klompenpad
Beukenburg” heeft gekregen, moet met een afstand van
12 kilometer een wandeling bewegwijzeren langs de
Hogekampse Plas en door het Beukenburgse Bos.
Parkeren en aanlopen kan vanuit de wijk Voordorp of
vanaf de grote parkeerplaats bij het recreatiegebied
Ruigenhoek in Groenekan. Het pad mijdt zoveel mogelijk
de verharde wegen, en passeert vele doorkijkjes en mooie
plekjes in het gebied. De realisatie kost nog wel enige tijd;
de openstelling van het pad wordt verwacht in april 2013.
Alternatief van ANV voor padenplan Fort Ruigenhoek
De ANV Noorderpark heeft bezwaar gemaakt tegen plannen van Staatsbosbeheer om de noordkant
van het gebied bij Fort Ruigenhoek te ontsluiten met een aantal wandelpaden. Het gebied ten noorden
van Fort Ruigenhoek is echter al tientallen jaren een rustgebied en de natuur heeft zich daar
ongestoord kunnen ontwikkelen. Daardoor is een
waardevol natuurgebied ontstaan waar veel
zeldzame en beschermde soorten voorkomen:
orchideeën, grote libellen, vleermuizen, dassen,
reeën, ringslangen en moerasvogels inclusief de
ijsvogel.
Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan,
kunnen bezoekers straks het gebied betreden en is
het met de rust gedaan. Volgens de plannen zouden
loslopende honden niet toegestaan worden en de
paden na zonsondergang niet toegankelijk zijn. De
ervaring leert echter dat handhaving van dergelijke
regels nauwelijks gebeurt. Vooral loslopende
honden vormen een bedreiging voor reekalfjes,
jonge vogels en dassen.
Onze vereniging vindt het wel belangrijk dat bezoekers een ‘rondje Fort’ kunnen lopen en heeft
daarom een alternatief tracé ontwikkeld, waarbij de meest kwetsbare natuur wordt ontzien. Het
volledige alternatieve plan is te vinden op onze website www.anvnoorderpark.nl
Contributie 2012
In de bijlage treft u een factuur voor de contributie 2012 aan. Wilt u het bedrag voor 15 november
2012 overmaken op het banknummer van de factuur? Hartelijk dank!
contact: info@anvnoorderpark.nl ; Rijk van Oostenbrugge, telefoon 030 2205552

