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Agrarisch natuurbeheer 
 
Collectief Utrecht-Oost 
Zoals bekend werkt onze ANV met drie collega-ANV’s samen in het  Collectief Utrecht-Oost. 
Het Collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vernieuwde agrarisch 
natuurbeheer. In 2018 namen in het Noorderpark 32 bedrijven deel aan de uitvoering van 
het vernieuwd agrarisch natuurbeheer. Het gaat om het volgende beheer: akkerrandenbeheer 
(22 ha), slootkantbeheer/natuurvriendelijke oevers (30 ha), botanisch randenbeheer (5 ha) en 
landschapsbeheer (knotbomen, houtsingels, bosjes etc, 9 ha). 

Oeverzwaluwen 
In december 2017 hebben we een voucher ontvangen van de Provincie Utrecht voor aanleg 
en herstel van oeverzwaluwwanden. Een mooie opsteker aan het einde van het jaar en ook 
wel een erkenning voor de activiteiten van de ANV. 

Met dit bedrag is in 2018 de bestaande oeverwand aan de Kooijdijk weer netjes 
afgeschraapt: klaar voor de oeverzwaluwen. Daarnaast zijn er plannen voor een 
oeverzwaluwenwand aan de Hooge Kampse Plas (Groenekan, beheer Utrechts Landschap) 
en voor een tweede wand van onze ANV Noorderpark (in Westbroek). De oeverzwaluwen 
zullen zulke wanden direct in gebruik nemen: er zijn nog maar weinig geschikte 
broedplekken in ons land, doordat de oevers van rivieren en beken niet meer op een 
natuurlijke manier instorten en er geen verse zandwanden meer zijn.  

 

Vereniging 
Ledenaantal  
De ANV had op 31 december 2018  90 leden. Het aantal leden is daarmee gelijk gebleven. 
Van de 90 leden waren er 32 ook lid van het Collectief Utrecht-Oost 

Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: Teus Spelt (voorzitter), Piet Deenen 
(secretaris en penningmeester), Willem van der Linden, Wouter van Oostrum, Hein Pasman, 
Henk Westhoek en Marcel Pisa. Het bestuur en de werkgroepen worden ondersteund en 
geadviseerd door Dick van Beek (landschapscoördinator van de gemeente De Bilt). 

Jaarvergadering 
De Jaarvergadering was op 20 maart op boerderij Fortzicht te Groenekan. 
Behalve de gebruikelijke verenigingszaken zoals jaarverslag en verantwoording 
van de penningmeester was prof.dr. Hens Runhaar, verbonden aan de 
Universiteit Wageningen als hoogleraar Beheer van Biodiversiteit en Agrarisch 
Landschap uitgenodigd voor een lezing over de vraag hoe boeren kunnen worden 
gestimuleerd om negatieve effecten van het boerenbedrijf te minimaliseren en 
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de bijdrage aan natuur en landschap te maximaliseren. De lezing leidde tot 
discussie over de mogelijkheden om natuur en milieu te bevorderen, de 
milieulast door de veehouderij te verlagen, de voors en tegens van 
natuurinclusief boeren, en over kostenbesparingen en subsidies. 	
 

Publieksactiviteiten  
 
Stamppotwandeling  
Op zaterdag 27 januari 2018 was er onder leiding van Bert van der Tol de traditionele 
stamppotwandeling in de polder van Tienhoven. Gewapend met mutsen en dikke jassen 
werd de koude wind en het natte land getrotseerd om even dichter bij de natuur en onze 
plaatselijke/regionale geschiedenis te kunnen zijn.  

Lammetjesdag  
Op zaterdag 24 maart 2018 was er weer de jaarlijkse lammetjesdag op de boerderij van 
Johan en Geertrui Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek en op Museumboederij Vredegoed, 
Heuvellaan 7 in Tienhoven. 	
 
Vroege vogelwandeling 
Op zaterdag 12 mei 2018 was er de Vroege vogelwandeling onder leiding van twee 
vogeldeskundigen. Om 6.00 uur werd vanaf het erf van de boerderij van Willem van der 
Linden, Griendweg 1 in Tienhoven een wandeling door de polder gemaakt om een groot 
aantal vogels te zien maar vooral ook te horen. De wandeling werd afgesloten met een 
heerlijk streekontbijt klaar.  
 
Zoddenwandeling  
De zomerse zoddenwandeling, begint inmiddels een mooie traditie te worden, en zetten we 
voort als de Henk van Zijtveld Zoddenwandeling als mooie herinnering aan Henk van Zijtveld 
die eind 2017 overleed en gedurende zijn leven actief betrokken was bij vele initiatieven in 
het Noorderpark. De wandeling werd begeleid door Bert van der Tol en Co Baas.  
 
Rondleiding door Teus Spelt en Dick van Beek 
In het kader van de week van de duurzaamheid in de gemeente De Bilt, organiseerde de 
ANV Noorderpark op 8 oktober 2018 een wandeling. De 15 deelnemers kregen een 
rondleiding onder leiding van Teus Spelt en Dick van Beek over het agrarisch bedrijf en de 
nabije omgeving in de smalle groene natuurcorridor tussen Utrecht en De Bilt. De 
rondleiding ging via een prachtig heldere poel naar de nieuwe houtwal vol bessen en 
bloemrijke akkerranden langs het maïsland. In de talloze bloemen vielen de paarsroze 
Cosmea's op. Langs dassen-sporen, via een eeuwenoude beuk en een van de prachtige lanen 
van Beukenburg, weer terug naar de boerderij van de familie Spelt. Daarbij nagekeken door 
een wegvluchtende ree. Zo ziet boeren-met-natuur eruit!  
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Werkgroepen als ruggengraat 
 

Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk doordat we drie heel actieve werkgroepen 
hebben: Educatie & Plattelandsbeleving, Landschap & Natuur en Communicatie.  

Werkgroep Educatie & Plattelandsbeleving 
De werkgroep organiseert alle bovengenoemde publieksactiviteiten. 
 
 
Werkgroep Landschap & Natuur / Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark 
Sinds 2014 opereert onder de paraplu van de ANV de Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer 
Noorderpark. Die groep heeft ook in 2018 flink de handen uit de mouwen gestoken. 
Ongeveer 20 vrijwilligers zijn in de periode september tot en met maart twee dagen per 
maand actief geweest met het onderhouden van kleine landschapselementen zoals knotten 
van wilgen, dunnen van geriefbosjes en houtsingels en schoonhouden van poelen. De 
Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark heeft op 24 oktober bodywarmers 
gekregen, met van verre een duidelijk zichtbare opdruk van de ANV Noorderpark. De 
bodywarmers werden overhandigd door voorzitter Teus Spelt. De groep werkt voornamelijk 
in het winterseizoen, dus zo'n warme bodywarmer is zeker welkom.  

 
Werkgroep Communicatie 
Tot de vaste werkzaamheden van de werkgroep behoren de tweemaandelijks digitale 
nieuwsbrief met actualiteiten en wetenswaardigheden uit het Noorderpark en het beheer 
van de website www.anvnoorderpark.nl. 
Het actueel houden van de website is een van de activiteiten van de werkgroep 
Communicatie. Er wordt aan gewerkt om de website ook bruikbaar te maken voor 
smartphones en tablets. 
In 2018 is er gewerkt aan een nieuwe geactualiseerde gebiedspromotiekaart van het Noorderpark. 
Daarvoor is een werkgroep "gebiedskaart" actief geweest met informatie verzamelen en de 
productie van de kaart begeleiden. De werkgroep communicatie heeft voor foto's en teksten 
gezorgd. De kaart zal voorjaar 2019 worden aangeboden aan de burgemeester van De Bilt. 
 
 
 

Activiteiten van onze leden 
 
Open dagen Biologische boerderij De Bonte Parels 
De Bonte Parels Korssesteeg 3 in Westbroek hield elke eerste zaterdag van de maand open 
dag van 10 tot 16 uur. Op Tweede Paasdag 2 april deed de boerderij mee aan de open 
boerderijdagen van Albert Heijn. Behalve kennismaking met de boerderij, werden ook de 
biologische producten van Albert Heijn gepromoot. En als extra evenement gingen ook de 
koeien die dag voor het eerst weer naar buiten!  

Van 10 tot en met 14 juli stond in het weiland bij Boerderij de Bonte Parels een 
reizend theater. De voorstelling ‘Koning van het Grasland’ ging over een 
boerengezin, dat na een tragisch ongeluk de draad weer probeert op te pakken. 
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De MKZ crisis komt er aan, de broedende grutto heeft het moeilijk en de 
controverse tussen intensief boeren en natuurbeschermen splijt het gezin.  

Tweede Zonnecollectief in De Bilt  
In Maartensdijk werd op 13 oktober - in de week van de duurzaamheid- het 
tweede grote dak met zonnepanelen geopend. Op het dak van de nieuwe stal 
van zorgboerderij Nieuw Toutenburg liggen nu 299 zonnepanelen. Gezamenlijk 
gekocht door inwoners van Maartensdijk. Duurzame energie, met een aardig 
rendement op de investering en zonder sores van eigen aanschaf en onderhoud. 
Dat regelt Biltstroom. Eerder was een duurzaamheidprijs uitgereikt aan de twee 
boerderijen in de gemeente De Bilt die dit jaar hun dak beschikbaar gesteld 
hebben voor zo'n zonnepanelen collectief: zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk en Landwinkel De Hooierij in De Bilt. 	
 

Samenwerking / contacten met andere organisaties 
 
Bewonersverenigingen van de wijken Voordorp en Veemarkt 
Er zijn vaste contacten met de bewonersvereniging van de wijken Voordorp en Veemarkt in Utrecht. 
De nieuwsbrief "Voordorp Vooruit" publiceert over onze ANV activiteiten. Bewoners van deze 
Utrechtse wijken zoeken regelmatig het Noorderpark op. 
 

Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeente De Bilt. Met de 
gemeente vooral via onze adviseur Dick van Beek. Belangrijk voor de ANV zijn ook de 
Gebiedscommissie Utrecht-West en O-gen. Die organisaties gaan onder andere over het 
verstrekken van subsidies voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het 
landelijk gebied namens de provincie. 

Belangrijk zijn ook de contacten met de provincie Utrecht, de Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht en met de waterschappen in ons werkgebied: het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat geldt onder andere voor 
het realiseren van waterdoelen in het kader van agrarisch natuurbeheer.		

	

	


