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Inmiddels is een aantal bekende evenementen zoals de lammetjesdag, Campinadag, Molendag en
Zoddenwandeling achter de rug. Maar ook nieuwe activiteiten zoals 24 uur van de Natuur en de dag
voor slechtzienden/blinden zijn met succes georganiseerd met hulp van vele vrijwilligers. Het bestuur
van de vereniging is er trots op dat alle betrokkenen met zoveel enthousiasme deze activiteiten
hebben mogelijk gemaakt. Binnenkort hebben we weer een nieuwe activiteit: een excursie in het teken
van de vleermuis. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Vleermuizenexcursie 6 september
Tijdens de laatste ledenvergadering in februari hield Zomer Bruijn een interessante lezing over
vleermuizen. 6 september is er een excursie als vervolg op de lezing. Deze start op kinderboerderij
Vechtenstein om 19.30 uur (inleiding); de excursie eindigt + 22.30 uur.
Vleermuizen oriënteren zich met behulp van echolocatie. Ze zenden hoge piepjes uit die afhankelijk
van de soort variëren van zo'n 20 tot 45 Khz. Dit ligt boven de menselijke gehoorgrens. De echo van
de roep wordt met de oren opgevangen. De echolocatie werkt zo nauwkeurig dat vleermuizen daarmee
ook in staat zijn hun prooi te peilen en te vangen. De vleermuis kan in absolute duisternis jagen, waar
bijvoorbeeld een uil altijd nog een kleine hoeveelheid licht van de maan of de sterren nodig heeft.
Overigens kunnen vleermuizen uitstekend zien. Tijdens de excursie zorgt de excursieleider voor
zogenaamde bat-detectors zodat de roep van de vleermuizen voor de mens hoorbaar worden gemaakt.
De excursie wordt gegeven door Harrie Pelgrim en is voor leden (en gezinsleden) van de ANV
Noorderpark gratis. Niet leden betalen €2,50. Wij stellen het op prijs als u zich tevoren aanmeldt via
info@anvnoorderpark.nl
Staatsbosbeheer: geen nieuwe plannen voor paden bij Fort Ruigenhoek
De directie van Staatsbosbeheer heeft laten weten, dat er geen nieuw initiatief komt om paden aan te
leggen ten noorden van het fort Ruigenhoek. Het wandelpad “rondje fort” komt er definitief niet, nadat
de gemeente de vergunning al eerder had ingetrokken na een bezwaarprocedure. Staatsbosbeheer wil
wel het eigenlijke fort verder ontwikkelen om de onderhoudskosten te dekken.
De kwetsbare natuur aan de noordzijde is voorlopig veilig voor
de recreatiedruk van het aangrenzende recreatiegebied
Ruigenhoek en de Gagelpolder; ook de aanwezige dassen
houden hun rust. De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark
heeft zich ingespannen om het plan voor deze paden tegen te
houden en daarmee het soortenrijke en kwetsbare gebied te
behouden voor de zeldzame planten en dieren. Betreden en
belopen van dergelijke fijnschalige vochtige gebieden is funest
voor de aanwezige soorten, zoals libellen, kikkers, vogels en
moeras-orchideeën. Er wordt in het Noorderpark veel moeite
gedaan om –vaak kleine- natuurlijke stroken en bosjes te
realiseren in het uitgestrekte landbouwgebied, terwijl hier een
tientallen jaren oud en gaaf stuk prachtige natuur ligt. De ANV
heeft in haar bezwaarprocedure samengewerkt met andere natuurorganisaties in onze omgeving, zoals
Groenekans landschap, Stichting Brigida, IVN De Bilt en de Dassenwerkgroep Utrecht. Een
gemeenschappelijke excursie met de directie van SBB (zie foto) heeft tenslotte tot het afstel-besluit
geleid.

Subsidie “asbest eraf, zonnepanelen erop”
De subsidieregeling “asbest eraf, zonnepanelen erop” is vanaf 1 juli van kracht. In de loop van 2014
eindigt de regeling. De subsidie is alleen bedoeld voor agrarische ondernemingen die minimaal 400m²
asbest verwijderen en zonnepanelen terugplaatsen. De panelen hoeven niet per definitie op hetzelfde

gebouw geplaatst te worden. Wel moet het gebouw waar de zonnepanelen komen in hetzelfde
bouwblok staan. De hoogte van de subsidie bedraagt 3 euro per m² met een maximum van €7.500,--.
Iedere provincie heeft een subsidieplafond. Wanneer er een bepaald totaal bedrag is bereikt, komen
latere aanvragen niet meer in aanmerking. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst
van de aanvraag. Als u serieus overweegt om van de regeling gebruik te maken, wacht dan niet te
lang met het maken van een keuze. Het is in het kader van de subsidieregeling niet mogelijk om een
gedeelte van het asbestdak te saneren.
Met name voor groeiende melkveebedrijven kan de regeling interessant zijn. Energiekosten zullen dan
waarschijnlijk eerder toe dan af nemen. Of sprake is van een goede investering, hangt onder meer af
van de ligging en constructie van het dak en de fiscale mogelijkheden met betrekking tot afschrijving
van de investering.
Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Jos van Geenen van het
Programmabureau Utrecht West, tel. nr. 030-2582712. Op de website www.asbestvanhetdak.nl leest u
uitgebreid over de regeling en de aanvraag procedure.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Eind juni is op Europees niveau een akkoord bereikt
over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). Bovendien wordt in Nederland de
Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)
aangepast. Maar de belangrijkste verandering is dat
collectieven een sleutelrol gaan spelen bij de uitvoering
van het GLB en agrarisch natuurbeheer. De agrarische
natuurvereniging en de plaatselijke LTO afdeling
(Maartensdijk/De Bilt/Loosdrecht) zijn van plan voor
het Noorderpark een collectief te vormen.
Op 25 september a.s. organiseert de Agrarische
Natuurvereniging Noorderpark e.o. samen met de
plaatselijke LTO afdeling een bijeenkomst om onze
plannen en het laatste nieuws omtrent GLB aan u
bekend te maken. Binnenkort krijgt u als lid van de
Agrarische Natuurvereniging hiervoor een uitnodiging
met daarbij een speciale nieuwsbrief die geheel gewijd
is aan GLB.
Houdt alvast 25 september a.s. (9.00-12.30 uur) vrij in
de agenda!
Het bloemrijke resultaat van duurzaam slootkantbeheer!

De Agrarische Natuurvereniging heeft een werkgroep GLB, bestaande uit Teus Spelt, Rijk van Oostenbrugge, Henk Westhoek en
Hein Pasman. Heb je vragen over GLB stuur dan een mailtje naar info@anvnoorderpark.nl 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

Financiële zaken
Penningmeester gezocht: We zoeken nog steeds iemand die de financiële administratie van onze
vereniging wil bijhouden en erover rapporteert aan bestuur en jaarvergadering. Kent u iemand die dit
werk zou willen doen? Attendeer op onze vereniging en neem contact op met de secretaris Rijk van
Oostenbrugge (030 2205552) of info@anvnoorderpark.nl
ANBI status: giften aan onze vereniging (incl. de jaarcontributie) zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook
met de nieuwe regelgeving vanaf januari 2014 komt de vereniging weer in aanmerking voor de ANBI
status. Alle benodigde openbare informatie staat op de website (www.anvnoorderpark.nl )

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

