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Website ANV compleet vernieuwd 
De website van de ANV Noorderpark is in december 2019 geheel vernieuwd in de 

lucht na een half jaar "klussen".  
De inhoud is compacter geworden, met minder tekst en meer foto's. Er is meer 

ruimte voor nieuwsberichten gekomen, waarbij ook een aparte pagina is 
opgenomen voor het agrarisch nieuws.  
De website is toegankelijk voor allerlei verschillende apparaten: van I-Pad tot 

Android smartphone en tablet, en ook geschikt voor talloze browsers.  
De archieffunctie is vervallen: bij het secretariaat van de vereniging worden 

nieuwsbrieven en documenten bewaard. Alleen de meest recente nieuwsbrief en 
de voor de ANBI status verplichte documenten worden opgenomen. Wat 
vermelding van persoonsinformatie betreft, voldoet de vereniging ook aan de 

algemene verordening persoonsgegevens (AVG).   
We hopen dat deze mooie en handige website u bevalt en veel bezocht blijft 

worden! (  En: laat het weten als u nog een "bug" tegenkomt! ) 
www.anvnoorderpark.nl  
 

Katten en vogelsterfte 
Katten jagen op vogels, muizen, 

kikkers en padden.  Dat is hun 
instinct en daar worden ze ook 

oorspronkelijk voor in huis 
gehouden. Maar de invloed van 
kattenjacht op de vogelstand is 

groot, té groot vinden 
wetenschappers.  

Uit onderzoek blijkt, dat katten 
wereldwijd veel meer vogelsterfte 
veroorzaken dan alle andere 

http://www.anvnoorderpark.nl/


oorzaken samen. Afgezien van vernietiging van leefgebied. Ons land heeft tussen 
2 ½ en 4 miljoen huiskatten. Het aantal zwerfkatten wordt tussen 135.000 en 

1,2 miljoen geschat. Samen vangen ze tientallen tot honderden miljoenen 
prooien per jaar. Een kwart daarvan zijn vogels (tussen 20 en 200 miljoen per 

jaar).  
Verwilderde katten vormen een ecologisch probleem. In Limburg, Utrecht en 
Friesland mogen ze worden afgeschoten in natuurgebieden.  Jaarlijks zijn dat er 

8 a 13.000. Een oplossing is ook het grootschalig vangen en castreren; maar de 
populatie wilde katten neemt alleen af als er 75% of meer "behandeld"worden. 

Dat lukt gewoon niet.  In de duinen van de Waddeneilanden en in 
weidevogelreservaten vormen katten een groot probleem.  Daar zijn 
grondbroedende vogels massaal de klos. In natuurlijke situaties lopen er ook 

kleine roofdieren, maar de aantallen liggen dan een factor 10  tot 20 lager. 
Wat kun je zelf doen? Een belletje aan een halsband, 's nachts binnenhouden, 

nestkastjes veilig ophangen, kattengordels om de bomen.  En stekelige struiken 
in de tuin: daar zijn vogels veilig.  
 

Zonnepanelenvelden in het Noorderpark?  
De gemeente De Bilt wil een beleidsplan vaststellen voor zonnepanelen-locaties.  

In grote lijn: niet in de bebouwde kom (die is voor huizenbouw) maar in het 
buitengebied en dichtbij de bebouwing of nabij de grote wegen.   

De ANV Noorderpark doet mee aan de gesprekken.  Er mogen geen zonneweides 
komen in het Westbroekse Zoddengebied (Europees Natura 2000 gebied) en ook 
niet op de Utrechtse Heuvelrug, voor zover dat Natuurnetwerk Nederland is 

(NNN: voorheen Ecologische Hoofdstructuur).  
Een energieneutrale gemeente in 2030 is het streven, maar wat betekent dat 

voor het boerenland?  Welke opties zijn er voor duurzame energie anders dan 
grote zonneweides? Hoeveel geschikte dakruimte is er eigenlijk? En: hoeveel 
stroom zouden we daarmee maximaal kunnen opwekken? Is dat genoeg voor 

een energieneutrale toekomst van de gemeente De Bilt?  Komt er nu een 
zonneweide bij Achterwetering of niet?   

Allemaal vragen waar de gemeente zich mee bezighoudt in haar beleidsplan voor 
de komende jaren. 
https://debilt.raadsinformatie.nl/document/6697258/1/RoutekaartEnergieneutra

al-2030_Bijlage3_-_Beleid_duurzame_energie_zonnevelden_2017  
U kunt ook meepraten op 

komende informatie- en 
inspraakavonden. Houd de 
website van de gemeente en 

de lokale kranten in de gaten 
voor de data en plaatsen!  Of 

websites als 
https://www.beng2030.nl/  Er 
zijn momenteel twee 

installaties op staldaken waar 
lokale stroom geproduceerd 

wordt: bij Landwinkel De 
Hooierij ( De Bilt) en 
Zorgboerderij Nieuw 

Toutenburg (Maartensdijk) . Als u ook dakruimte beschikbaar heeft: meld het!   
 
Volg het nieuws op www.anvnoorderpark.nl  
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