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Nieuwe spullen voor vrijwilligers ANV 
De vrijwilligers van Landschapsbeheer Noorderpark (VLN) hebben een prachtige nieuwe 

uitrusting! Daarmee kan verantwoord en milieuvriendelijk gewerkt worden aan 

knotbomen en bosjes in het boerenland tussen Utrecht en Hilversum. 

 

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft 

deze investering gedaan om het werk in het 

buitengebied veiliger te maken voor onze  

vrijwilligers: prima zaagbroeken, de jas versterkt 

met kevlar mouwen, laarzen met kevlar neus, helm 

met gezichtsmasker, goede gehoorbescherming en 

speciale handschoenen. Met deze topuitrusting 

voldoet het werk 

aan de ARBO 

normen. Twee 

leden van de groep 

zijn gecertificeerd voor de motorzaag en in het bezit 

van diploma veldhulpverlening/EHBO.  

 

 

Een echte aanwinst is de nieuwe kettingzaag. Deze 

draait op een accu en is daardoor veel 

milieuvriendelijker en stiller dan een traditionele 

motorzaag met benzinemotor. In plaats van 109 decibel 

(disco niveau) wordt er nog maar 30 decibel geluid 

(bibliotheek niveau) geproduceerd. Dat betekent rust in 

het buitengebied en voor de groepsgenoten is het ook 

een stuk prettiger werken!  

Er wordt gewerkt bij boeren en landeigenaren tegen een 

kleine vergoeding. Een kop koffie of soep op een droge 

plek wordt altijd wel geregeld!  

De groep werkt tussen half september en half maart 

eenmaal per 2 weken op woensdag of zaterdag van 10 

tot 15 uur. Er zijn ca. 12 vaste deelnemers. In mei 

wordt het seizoen afgesloten met pannenkoeken.  

Als u mee wilt helpen om het boerenland groen en 

gevarieerd te houden: nieuwe vrijwilligers zijn van harte 

welkom! Meer informatie bij coördinator John Ruiter/ 

info@anvnoorderpark.nl  

 

Aanleg van faunatunnel onder de Biltse Rading 

Er is op 20 januari begonnen met de aanleg van een faunatunnel onder de Biltse Rading. 

Het wordt een flinke buis van 3x2 meter doorsnede. De tunnel is een van de laatste twee 

schakels die het Kromme Rijngebied met het Noorderpark en de Vechtplassen verbindt.  

 

Er zijn al veel faunatunnels en -buizen aangelegd onder de A12, A28 en A27 en de 

provinciale wegen en spoorlijnen. Daar wordt druk gebruik van gemaakt door dieren die 
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pendelen tussen natuurgebieden. De 

Utrechtse weg (N 237) en de Biltse 

Rading stonden al langer op de 

nominatie voor zogenaamde 

'ontsnippering". Hier worden dieren 

regelmatig verkeersslachtoffer met 

veel narigheid voor aanrijdingen met 

het autoverkeer.  

De faunatunnel Biltse Rading verbindt 

de Voorveldse polder met de polder 

Hooge Kamp.  

Voor de Voorveldse polder wordt 

momenteel een natuurplan opgesteld. 

In het gebied van de Hooge Kamp 

wordt al langer aan verbetering van 

de natuur gewerkt (o.a. natuurbouw 

Hoogekampse Plas). Daarmee krijgt het gebied tussen De Bilt-zuid en Groenekan betere 

natte en droge natuurverbindingen. Onder de Utrechtseweg (N 237) wordt later dit jaar 

de laatste schakel aangelegd in de vorm van een grote faunabuis ter hoogte van de 

Werken (ook wel “Fort”) Griftenstein, die de Voorveldse polder verbindt naar het zuiden.  

 

Plasdras aanleg voor weidevogels 
Uit experimenten blijkt dat plasdras maken van weiland positief is voor weidevogels, in 

het bijzonder de grutto. De periode half februari - half april heeft het meeste effect. 

Plasdras betekent: land dat tijdelijk onder een dun laagje water staat. 

Ook in het Noorderpark broeden op sommige plekken nog grutto's. Van oudsher is dat op 

de wat lager gelegen weilanden, waar in het voorjaar langer water blijft staan. Het 

Noorderpark is geen kern-weidevogelgebied in de provincie Utrecht omdat er relatief 

weinig weidevogels broeden. Dat komt door intensief gebruik van het land, droger 

worden door het verlagen van de grondwaterstand en predatie.  

Uit experimenten is gebleken dat het vernatten 

van grasland het broedsucces van grutto's 

bevordert. Ook andere kleine steltlopers zoals 

tureluurs, kluten, kieviten, kleine plevieren en 

scholeksters profiteren. Ze foerageren, baltsen, 

rusten en ruien in het natte land. Het water is 

maar 5- 15 cm diep en mag niet dieper zijn dan 

20 cm anders nemen watervogels zoals zwanen 

en eenden de plas over. En er moet sprake zijn 

van grote openheid, dus geen bomen in de 

buurt (vanwege de kraaien). 

In het Noorderpark zijn twee proeflocaties in 

Westbroek waar het weiland vernat wordt. Er 

wordt water uit de sloot opgepompt terwijl de 

greppel wordt afgedamd. Vogeldeskundigen volgen uit de verte welke vogels zich er 

vertonen. De vogels broeden niet in de nattigheid, maar een stukje verderop, liefst in de 

buurt van kruidenrijke randen waar de kuikens kunnen schuilen en insecten eten. Meer 

informatie of meedoen: d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl   
 

Lammetjesdag 28 maart: dit jaar anders 

dan anders 
Lammetjesdag is op zaterdag 28 maart, maar dit jaar 

niet bij de familie Lam. Daar worden helaas geen 

lammetjes geboren. Bezoekers zijn welkom bij 

museumboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7 in 

Tienhoven. Je kunt de lammetjes aaien of de fles 

geven. Pannenkoeken zijn er zolang de voorraad strekt. 
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Uw bezoek is gratis. Er is ook tweemaal een toneelvoorstelling voor de kleintjes (€ 4 per 

kind). Parkeren kan op het erf van de museumboerderij. Voor meer informatie: zie de 

flyer op www.vredegoed.nl  

 

Voor de agenda:  
 
13 maart NL Doet: ambtenaren De Bilt helpen landschapsbeheerploeg! 

Op vrijdag 13 maart 2020 is het weer de landelijke dag voor vrijwilligerswerk (NL Doet). 

De landschapsbeheerploeg van de ANV Noorderpark werkt die dag op het terrein van Stal 

Beukenburg (Groenekanseweg 151 in Groenekan) aan onderhoud in het landschap.  

Medewerkers van de gemeente De Bilt werken een dagje mee met de 

ANV ploeg in het veld en kunnen ervaren hoe verfrissend het is om te 

zagen, sjouwen, werken in de buitenlucht en daarmee het Biltse 

landschap te helpen onderhouden. Het Oranjefonds is de sponsor van de 

nationale vrijwilligersdag. 

 

Algemene ledenvergadering ANV Noorderpark: op 18 maart is de algemene 

ledenvergadering. Naast de bestuurlijke documenten ter vaststelling, wordt er ook een 

lezing verzorgd door Jack Folkers, wereldreiziger, natuurfotograaf en zichzelf noemend 

“dwaalgast”. Hij zal ons meenemen in natuurbelevenissen en prachtige beelden tonen.  

Informatie over tijd, locatie, agenda en stukken volgt per mail aan de ANV leden. 

 

Koeien weer de wei in: op 21 maart gaan om 11 uur de koeien weer de wei in bij de 

boerderij De Bonte Parels (Korssesteeg 3, Westbroek). Een leuk gezicht om naar die blij 

huppelende dieren te gaan kijken die weer van het verse gras gaan genieten!  

 

Online cursus vogels herkennen:  Via de website www.vogelbescherming.nl kan 

iedereen zich aanmelden voor een gratis online cursus vogels herkennen. Zie 

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen  

Er is keuze tussen tuinvogels en een algemene cursus. Deze cursussen zijn zeer de 

moeite waard voor "beginners" en iedereen die wat meer veldkennis wil opdoen. 
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