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Inmiddels alweer voor de achtste keer staat op dinsdag 3 maart de Algemene Ledenvergadering op het
programma. Dit jaar houden we de vergadering bij ons bestuurslid Willem van der Linden, Griendweg 1
in Tienhoven. Ontvangst 19.30 uur, begin 20 uur. Eerder deze maand ontvingen de leden van de ANV
Noorderpark een persoonlijke uitnodiging met de notulen van vorig jaar. Tijdens de bijeenkomst in
Tienhoven is er uiteraard tijd ingeruimd voor zaken als het jaarverslag, de bestuurssamenstelling en
het verslag van de penningmeester. Daarnaast zal onze gastheer, Willem van der Linden, vertellen
over zijn ervaringen als boer in de Bethunepolder en de rol van de natuur op zijn bedrijf.
Ook is er voldoende ruimte tijdens de ledenvergadering
voor de grote veranderingen in het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer per 1 januari 2016. Het wordt dan
volledig
onderdeel
van
het
nieuwe
Europese
landbouwbeleid en de aanpak verandert compleet. In de
nieuwe aanpak komt er meer verantwoordelijkheid in de
streek te liggen. Hiertoe is in Utrecht Oost een Agrarisch
Collectief opgericht, een samenwerkingsverband tussen
verschillende agrarische natuurverenigingen en LTO
afdelingen. Dit collectief wordt het aanspreekpunt voor de
agrariërs die met agrarisch natuurbeheer aan de slag gaan.
De boer vraagt geen subsidie meer aan bij de Dienst
regelingen van het Ministerie, maar doet rechtstreeks
zaken met het eigen collectief.
Het collectief wordt gevormd door de Agrarische Natuurverenigingen Vallei Horstee, Noorderpark,
Kromme Rijstreek, en Binnenveld, en de LTO afdelingen in Utrecht Oost. De partijen hebben
afgesproken gezamenlijk de organisatie van het collectief verder vorm te geven en te werken aan een
gebiedsofferte waarmee aanspraak gemaakt kan worden op de nieuwe regeling. Het collectief werkt
samen met de gemeenten en waterschappen in het gebied, met Utrechts Particulier Grondbezit en met
Landschap Erfgoed Utrecht, die ook de andere natuurbeheerders vertegenwoordigt.
Activiteiten in maarten en april
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de definitieve invulling van een tweetal activiteiten die
binnenkort plaatsvinden. De eerste is een welhaast traditionele activiteit van onze vereniging: de
Lammetjesdag. Deze is zoals altijd op de laatste zaterdag in
maart (28 maart). De andere activiteit, onder de naam
(Wel)kom in de Stal is op 11 april. Ook dit belooft een
bijzonder interessante activiteit te worden. Een groep
vrijwilligers is druk bezig om een volledig programma te
maken dat zowel voor kinderen als volwassenen aantrekkelijk
is. een tipje van de sluier: vijf boerenbedrijven zetten de
deuren open en zullen ieder op een eigen manier een
onderwerp van het wel en wee van het boerenbedrijf
belichten. Misschien handig om te weten: op de fiets is het
een route van in totaal 23 kilometer. Voor beide activiteiten
geldt: u ontvangt nader bericht over het definitieve
programma.

Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark
De vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark is
een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor
het beheer van kleine landschapselementen in het
Noorderpark. Denk hierbij aan het knotten van wilgen,
het dunnen van geriefbosjes en houtsingels en het
schoonhouden van de aanwezige poelen. De grootte van
de groep vrijwilligers die op pad gaat is in de regel rond
de 10 personen. Als u interesse heeft om de
vrijwilligersgroep te versterken kunt u dat kenbaar
maken bij één van de bestuursleden of via
info@anvnoorderpark.nl U doet de mooie natuur in het
Noorderpark een groot plezier met deelname. Via het
mailadres kunt u ook informatie opvragen over de data
waarop wordt gewerkt.
Met een app weidevogels sparen
Op Texel hadden boeren en loonwerkers vorig jaar de
primeur om met behulp van een app weidevogels te
sparen. De app, waarmee precies te zien is waar de
nesten liggen, is bekend onder de naam “signalering
vogelnesten”. Als een loonwerker of boer een nest
nadert, krijgt hij met de app een signaal op zijn
smartphone of tablet en kan de machine uitwijken zodat
het nest behouden blijft. De app haalt locatiegegevens
van nesten uit de database van Landschapsbeheer Nederland. Vrijwilligers en boeren vullen deze
database met de juiste GPS-coördinaten. De app toont op een kaart de exacte nestlocatie. De
ontwikkeling en introductie van de app is nog betrekkelijk nieuw maar bijzonder interessant. Nu al
nieuwsgierig: meer info bij Olga Koeckhoven, Veelzijdig Boerenland, 071-3410011
Volg ons op www.anvnoorderpark.nl of twitter: twitter.com/anvnoorderpark (“vogeltje” op homepage)

