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Jaarvergadering afgelast 
Het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft de 
jaarvergadering van 18 maart 2020 afgelast vanwege de maatregelen om het 

Corona virus in te dammen. Het volgende bericht is aan alle leden en donateurs per 
mail verstuurd: 

” Sinds het bekend worden van 

de maatregelen die de regering 
heeft genomen om de 
verspreiding van het coronavirus 

in te dammen, besluiten steeds 
meer organisaties en 
verenigingen hun activiteiten af 

te gelasten. Het gaat niet alleen 
om evenementen waarbij meer 
dan honderd mensen zijn 

betrokken, maar ook om 
bijeenkomsten waarbij een geringer aantal aanwezig is. 
Het bestuur van de ANV Noorderpark heeft daarom besloten de jaarvergadering die 

gehouden zou worden op woensdag 18 maart geen doorgang te laten vinden”.  

 

Alle publieksactiviteiten afgelast tot 6 april 
Alle eerder aangekondigde publieksactiviteiten voor de komende 3 weken zijn 

afgelast vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te 
stoppen. Er is dus geen ‘Koeien de wei’ in op 21 maart (gepland in Westbroek), en 
ook geen Lammetjesdag op 28 maart (gepland in Tienhoven). Voor activiteiten die in 

april op de rol staan, wachten we de berichtgeving over de epidemie af en zullen de 
voorschriften van de overheid gevolgd worden. 
We houden u via de website op de hoogte! 
 

Subsidie Water en Bodem weer opengesteld 
Per 2 april 2020 wordt de Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en 

Bodem van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weer opengesteld. Het is 
het derde jaar dat de subsidie bestaat, en er is al veel gebruik van gemaakt om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Voor een subsidie aanvraag zijn minimaal twee 

agrariërs nodig.  
Ook het waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek kent deze subsidie, maar die is al 
per 1 januari 2020 ingegaan.  

Wilt u meer weten over de regeling of subsidie aanvragen, neem contact op met D.J. 
Bleijerveld, d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl of bel 06 315 132 11  
Meer over de regeling is terug te vinden op de website www.hdsr.nl of www.agv.nl  

Voor het H.D.S.R. gebied is er dit jaar een budget van € 210.000. 
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Nestkastjes actie tegen de processierupsen 
In het openbaar groen van Westbroek zijn begin maart 15 nestkastjes voor mezen 
en boomklevers opgehangen door de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek. Daarmee 

worden de vogels aangemoedigd de bomen in de buurt te bevolken en de 
eikenprocessierups te bestrijden. 
 

Mezen en boomklevers voeren hun 
jongen grote hoeveelheden 
insecten. Dat loopt op tot 10.000 

diertjes per dag. Bovendien eten de 
oudervogels er zelf elke dag ook 
een paar duizend. Een nest met 

vogeltjes in uw buurt houdt de 
aantallen lastige insecten, rupsen, 
luizen daarmee beperkt. Er wordt 

mee voorkomen dat er een plaag 
komt. Ook de eikenprocessierups is 
een voedselbron voor mezen. De 

nestkastjes mogen niet in 
eikenbomen opgehangen worden, 

want dan vormen ze juist een 

mooie plek voor de processierupsen 
om zich in te verschuilen.  

 
De nestkastjesactie is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek in 
samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. De twee groepen 

bundelen hiermee de krachten om de ecologische variatie in onze dorpen te 
bevorderen. Ook in Maartensdijk zijn 5 nestkastjes opgehangen in het openbaar 
groen. De gemeente De Bilt bepaalt waar de kastjes komen en hoe ze moeten 

worden opgehangen (zonder spijkers). 
 
Bloemrijke perkjes 

Een volgend doel van de werkgroep is het inrichten van bloemrijke perkjes in het 
openbaar groen. Met de bloemen worden veelsoortige vlinders en bijen aangetrokken 
en dat kan helpen de sterke achteruitgang van deze insecten tegen te gaan. Meer 

variatie in bloemen en planten betekent ook minder kans op plagen van één enkele 
insectensoort. Nu maar hopen dat in de nabijgelegen tuinen geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden tegen die andere plaag: de buxusmot. Ook die 

rupsen worden door de mezen gegeten en de vogels worden erdoor vergiftigd. 
Wilt u zelf ook meedoen met activiteiten in uw buurt om de biodiversiteit te helpen 
bevorderen? Stuur een mail naar info@anvnoorderpark.nl  
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