Alkmaar, 14 maart 2018

Aan: de jury van de Terrein beherende Organisaties (TBO)
Van: Stichting Oudorperhout (www.stichtingoudorperhout.nl)
Hans Schouten
CC: stichting Animo (www.animo-alkmaar.nl) Rutger Polder secretaris

Bijlage: Plattegrond Oudorperhout (pachtpercelen)

Via: Tetje Falentijn t.falentijn@landschapnoordholland.nl

Onderwerp: Betrekken bij Groen Fonds 2018
Geld voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers
In 2018 is weer € 45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene
vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de
provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen
het. Van 15 februari tot 15 maart 2018 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een
aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de
biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op
een bijdrage

Er is dit jaar weer €45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene
vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de
provincie Noord-Holland.
project voor financiële bijdrage uit het fonds

Wie voeren het programma uit?
De samenwerkende Terreinbeherende Organisaties (TBO) voeren het programma
Betrekken bij Groen uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het
fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland,

Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland,
Staatsbosbeheer en Waternet.

Geachte jury,

In Alkmaar ligt stadspark ‘de Oudorperhout’, ongeveer 20 ha, deel van de vroegere
Oudorperpolder. De stichting Oudorperhout wil graag een deel van het onderhoud van
3 laag gelegen pachtweilanden (2.8 ha) overnemen om de biodiversiteit te optimaliseren
en de weidevogels te behouden. Na de overname zullen o.a. jong volwassenen bij het
onderhoudswerk worden betrokken. De stichting vraagt uw medewerking met
betrekking tot het aftasten van de mogelijkheden van de afkoop van het pachtcontract
(aflopend 2019/2020) en bij gebleken haalbaarheid in aanmerking te nemen voor een
financiële bijdrage uit het fonds. Hieronder willen we graag het bovenstaande voor u
verduidelijken.

Situatie
Tussen Oudorp en Alkmaar ligt een uniek stukje weidelandschap in een historisch gebied,
de Oudorperhout. Uniek omdat Alkmaar als enige Nederlandse middelgrote stad zo dicht
bij het drukke oude centrum zo'n bijzonder natuurgebied bezit. Met weilanden, sloten, riet
en molens. De gemeente Alkmaar is eigenaar en dacht er na de herinrichting goed aan te
doen om enkele weilanden te verpachten. In het licht gezien van de toenmalige inzichten
logisch.
Twee pachters zijn actief in de Oudorperhout. Pachter Groot op 3 percelen (1.1 A, B en C)
en pachter Wit op 1 perceel (perceel 2.1).
Het jarenlange te intensieve beheer, met name de overbemesting, hebben zijn sporen
nagelaten. Geen bloemen en kruiden in de weilanden, praktisch geen insecten en het
aantal weidevogels dat mede hierdoor elk jaar met gemiddeld met 15 % terugloopt. In
2017 broedden er nog zo’n 9 stel grutto’s, 12 stel kieviten, 4 stel tureluurs en 1 stel
scholeksters. 95% van de kuikens gaat dood m.n. vanwege een tekort aan voedsel
(insecten en bodemleven). De weidevogels broeden voornamelijk op de percelen 1.1 B en
C (totaal 2 ha) van pachter Groot en op het perceel 4.1, in eigen beheer van de gemeente.

Ambitie
Stichting Oudorperhout maakt onderdeel uit van stichting Animo (Alkmaarse natuur- en
milieu organisaties). Beiden hebben de ambitie om in de Oudorperhout de weidevogels
niet verder te laten teruglopen en de biodiversiteit te optimaliseren.

We zijn van mening dat een echt structurele oplossing voor een optimale biodiversiteit en
de weidevogels slechts gevonden kan worden door het beheer/onderhoud in eigen hand te
nemen. De beide stichting kunnen hiervoor o.a. gebruik maken van de expertise van een
voormalig natuurreservaat-beheerder met een botanische- en weidevogeldoelstelling.

Beheer en onderhoud
Het beheer van genoemde 3 percelen zou kunnen worden ondergebracht bij de stichting
Oudorperhout of Stadswerk072. Het pachtcontract zal dan ook moeten worden afgekocht.
De regie over het weidevogelvriendelijke en botanische beheer zou dan bij de stichting
Oudorperhout moeten worden ondergebracht, in nauw overleg met Stadswerk072. Zij
hebben het grootste deel van het stadspark reeds in onderhoud, ook wat de sloten betreft.

De stichting Oudorperhout is al jaren actief met educatie, promotie en het organiseren van
excursies en cursussen. Ook organiseert ze in samenwerking met Stadswerk072
Natuurwerkdagen in het gebied. De werkzaamheden in de 3 weilanden, in het vroege
voorjaar en najaar sluiten hier naadloos op aan en hiervoor zullen ook jong volwassenen
en scholen bij worden betrokken.

Met het uitvoeren van onderhoud in de weilanden wordt door hen een optimale binding
verkregen bij de weidevogels en alles wat in de weilanden groeit en bloeit. Er zullen weer
bloemen en kruiden gaan groeien en bloeien, met insecten, bijen, vlinders en de
weidevogels kunnen zo wellicht behouden blijven in dit natuurpark.
De werkzaamheden betreffen dan met name het onderhoud van greppels, het vrijmaken
van buisverbindingen i.v.m. in- en uitstroom water, verwijderen ongewenst hoog opgaand
gewas riet hakselen en verspreiden over de weilanden ( i.p.v. mest gedurende 5 a 10 jaar).

Afkopen pachtcontract
Het afkopen van de pachtcontracten van de 3 percelen (1.1 A, B en C), totaal 28.082 m2
van pachter Groot lijkt het meest kansrijk. Dhr. Anton Groot is 75 jr. oud en hij heeft geen
actieve veehouderij.

Begroting

Onder punt 4 van het reglement wordt gevraagd om een begroting. Zoals u wellicht heeft
kunnen opmaken uit de tekst is het voor de stichting niet mogelijk om een begroting op te
maken.
De stichting vraagt dan ook om uw medewerking met betrekking tot het aftasten van de
mogelijkheden van de afkoop van het pachtcontract (aflopend 2019/2020). Dan zal
duidelijk kunnen worden wat het bedrag zal zijn en bij gebleken haalbaarheid in
aanmerking kunnen worden genomen voor een financiële bijdrage uit het fonds.

Contactpersoon bij de gemeente Alkmaar is Lucy Fellenga………………

Stichting Oudorperhout
Stichting Animo

