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Van de voorzitter 

Vanuit het bestuur is het is langere tijd stil 
gebleven naar de leden toe. Niet omdat we 
niets gedaan hebben maar omdat we als 
bestuur erg veel werk hebben gehad aan 
onze projecten. De realisatie en afronding 
hiervan namen meer werk met zich mee 
dan verwacht. Op de ledenbijeenkomst zul-
len we u informeren over de stand van za-
ken van alle lopende projecten en op de 
hoogte brengen van onze toekomstplannen.  
Ook zullen we u inlichten over de samen-
werking in de Groene Klaver met onze 
buurverenigingen. Vermeldingswaardig is 
tevens dat we, in Groene Klaver verband, 
het project "Boerenland-gidsen" zijn gestart. 
Geroutineerde gidsen leiden mensen rond 
op de (eigen) agrarische bedrijven, vertellen 
over het bedrijf, over de streek, over de ge-
wassen, de natuur en de recreatiemogelijk-
heden. We zijn net gestart, waarbij we ons 
in deze tijd van het jaar vooral richten op 
het bedrijfsleven. Grotere bedrijven en ver-
enigingen koppelen hun bedrijfsuitje aan 
een bezoek van een agrarisch bedrijf. Per-
soneel van die bedrijven komt allang niet 
meer alleen uit onze streek. Ze werken er, 
maar wonen vaak elders in de provincie. 
Met dit bedrijfsbezoek hopen we op meer 
begrip voor de cultuurhistorische positie van 
de agrarische sector, wat bloembollenvel-
den betekenen voor onze streek en wat er 
voor komt kijken om ieder voorjaar weer 
mooie bloeiende velden te kunnen laten 
zien.  

 
Informatie: http://www.boerenlandgidsen.nl 

 
Wat opvalt is dat steeds meer burgers zich 
aansluiten bij onze agrarische natuurvere-
niging. Het aantal deelnemende agrarische 
bedrijven blijft gestaag afnemen. Niet dat 
daarmee het bollenareaal daalt; de agrari-
sche bedrijven worden steeds groter. Daar-
mee verschuift de verhouding tussen bur-
gers en ondernemers in financiële zin, maar 
ook in de stemverhouding. Hoe we daar op 
in moeten haken is nog niet duidelijk. Een 

ander opmerkelijk feit is, dat de lobby voor 
een vergoeding van het onderhoud van on-
ze Duin- & Bollenstreek, zijn vruchten be-
gint af te werpen. Onze agrarische stands-
organisaties Pleiten al jaren dat ook de 
bloembollenkwekers een vergoeding krijgen 
voor hun inspanningen om de streek mooi 
te houden. Het lijkt erop dat dit pleidooi nu 
gehoor gaat krijgen. In de veehouderijsector 
is het al langere tijd normaal dat de extra 
inspanning, die de boer op zijn/haar bedrijf 
doet t.a.v. natuur en cultuur, vergoed wordt 
door Brussel. In het nieuwe GLB (Gemeen-
schappelijk Landbouw Beleid) is er nu een 
regeling in voorbereiding waarbij ook bollen- 
en vaste plantenkwekers een vergoeding 
per hectare kunnen ontvangen. Dit beleid 
gaan we kritisch volgen om te voorkomen 
dat er een onbruikbare regeling komt of een 
regeling uitkomt die de ondernemersbelan-
gen juist schaadt. 

Jan Hoogeveen, voorzitter 
 

D&B Duurzaam en robuust groener 
Het project is afgerond. We wachten op een 
goedkeurende verklaring van de provincie 
om het project ook financieel af te sluiten. 

Bij de start hebben we de plannen van het 
eerste project ‘Robuust Groener’ tevoor-
schijn gehaald, daar de minpunten uitge-
haald en van Brussel en Holland Rijnland 
subsidie ontvangen voor de uitvoering. Na 
oriënterend werk in de streek kwamen er 
veel mogelijkheden op papier waar land-
schapsverbetering mogelijk was. Kwekers 
en gemeenten werden geïnformeerd over 
de mogelijkheden tot aanplant van de oor-
spronkelijke vegetatie. De kosten van het 
aanplanten zouden deels door de eigenaar 
en deels uit de subsidie betaald worden. 

 
De Hyacintenlaan in Hillegom, voor en na 
aanplant van een beukenhaag. 

 
En wat moeizaam van start ging is nu een 
doorslaand succes. Ondanks dat het project 
is afgelopen blijven er nog steeds aanvra-

gen binnenkomen van bedrijven die ook op 
hun erf of langs hun velden traditionele 
beuken- en ligusterhagen willen laten aan-
planten. Het project ‘Robuust Groener’ heeft 
op de erven van woningen en boerderijen in 
het buitengebied fruitbomen, lei-lindes en 
erfhagen gerealiseerd. Moderne prefab bol-
lenschuren worden nu omgeven door bo-
men en struiken die van oudsher thuishoren 
in de Bollenstreek, zoals eik, beuk, linde, 
els, lijsterbes en meidoorn. Hiermee hebben 
we als Geestgrond mee mogen werken aan 
een verdere opwaardering van de streek.  

Jos Beugelsdijk, secretaris 
 

Wandelnetwerk Bollenstreek 

Het wandelnetwerk begint vorm te krijgen. 
Er zijn door Jan Hoogeveen en mijzelf zeer 
veel bezoeken gebracht aan agrariërs en 
veeboeren. Daarnaast zijn door Land-
schapsbeheer Zuid-Holland de eerste ge-
sprekken gestart met het Hoogheemraad-
schap van Rijnland over de verschillende 
manieren waarop we watergangen kunnen 
oversteken. Ook ProRail wordt in de ge-
sprekken meegenomen. Er liggen daar flink 
wat uitdagingen om tot medegebruik van 
wandelpaden langs het spoor te komen. 

 
 
De eerste succesjes zijn geboekt, er is 
overeenstemming met Van der Zon en 
Pennings om op de dijk van de Rijnsloot 
naast de Derde Poellaan te gaan lopen. En 
in de houtwallen langs de Essenlaan en de 
Loosterweg-Zuid is ook een doorbraak; de 
Firma Matze en Stichting Zuid-Hollands 
Landschap geven toestemming om daar 
een wandelpad in aan te leggen. Omdat we 
maar een beperkt budget hebben moet er 
per traject steeds goed gekeken worden 
naar de kosten en de baten.  
Op dit moment zijn er ongeveer 40 trajecten 
in beeld gebracht met in totaal rond de 30 
km onverharde en 150 km verharde paden. 
De opdracht die wij ons zelf hebben gesteld 
is 20 km onverhard en 80 km verhard. Dit 
lijkt dus te gaan lukken! Wij houden u op de 
hoogte. 

Wim Turnhout,  
voorzitter Wandelnetwerkgroep 

___________________________________ 
Voor informatie t.a.v. de nieuwsbrief of de 
vereniging kunt u terecht bij het secretari-
aat,0651-514036 of jos@ascbeugelsdijk.nl  
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