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Gepubliceerd op 10 juni 2011 door Carine Nieman
Vrijdag 17 juni vindt de Platformbijeenkomst plaats op locatie bij de
boerderij aan De Korssesteeg 3 te Westbroek. Een belangrijk onderwerp dat
centraal staat is de Agrarische NatuurVereniging Noorderpark en omgeving.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst spraken we met Teus Spelt van de ANV
Noorderpark
Teus: ‘De Agrarische natuurVereniging Noorderpark bestaat nu een aantal jaar. Een van onze
doelen is de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer bij de leden onder de aandacht
brengen. Maar daarnaast willen we het gebied ook bij de burgers promoten. Op onze nieuwe
website www.avnnoorderpark.nl staat allerlei informatie voor belangstellenden over
activiteiten en wetenswaardigheden in het gebied.
De tijd is rijp
`Agrarisch Natuurbeheer is momenteel erg actueel,’ vertelt Teus. ‘Bij de overheid staat
aankoop van land onder druk. Een goed alternatief om natuurdoelstellingen te behalen is het
inzetten van de mogelijkheden van Agrarisch Natuurbeheer. Een win-win situatie voor boer
en overheid. De boer kan de minder productieve randen van het land beter benutten. En het
aantrekken van diversiteit in flora en fauna heeft een positief effect op de kwaliteit van met
name akkerbouwgrond. Bovendien zorgt het voor een mooier landschap. Voor de overheid is
het een goedkopere manier om natuurgebieden met elkaar te verbinden en meer biodiversiteit
te creëren. De boer hoort bij het landschap en is een onmisbare schakel. Juist nu is Agrarisch
Natuurbeheer de oplossing.’
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