
 
Nieuwsbrief Winter 2017 
 
Van de voorzitter 

 

Duurzaamheid roept positieve ge-
voelens op. De mogelijkheden voor 
toekomstige generaties moeten 
worden behouden. Dat is de uitda-
ging. Binnen de agrarische sectoren 
wordt het woord duurzaam vaak 
gebruikt voor milieuvriendelijk. 
Daarbij wordt dan gedacht aan 
energie, het middelengebruik en 
waterkwaliteit. En ook aan het 
agrarisch natuurbeheer. 

 

In de Bollenstreek kijkt ANLV 
Geestgrond naar de mogelijkheden 
van agrarisch natuurbeheer binnen 
de bedrijfsvoering, zoals bv. bij 
wintervoedselakkers voor vogels en 
belevingsroutes in het bestaande 
wandelnetwerk. En in het project 
Robuust Groen, een verdere invul-
ling van heggen en hagen rond de 
bedrijfsgebouwen.  
2017 biedt ons veel duurzame uit-
dagingen. Wij houden U op de 
hoogte.          Jan Hoogeveen 

 
 

 

 
Ingezaaide Japanse Haver in september 

 

Wintervoedselakkers 

 

In 2016 hebben de bedrijven Fa. 
Bisschops, M.C.L. van Paridon, Jac. 
Uittenbogaard & Zonen B.V. en 
Heemskerk Vaste Planten B.V. een 
gewas ingezaaid op percelen, die 

zonder agrarisch natuurbeheer 
braak zouden liggen in de winter-
maanden. Dergelijke percelen 
noemt men binnen het agrarische 
natuurbeheer wintervoedselakkers. 
Het gewas is door de deelnemers 
ingezaaid voor 1 oktober en het zal 
blijven staan tot 15 maart 2017. 
Het gewas biedt de Patrijs en ande-
re akkervogels in de wintermaan-
den beschutting. Het inzaaien is de 
start van een zesjaardurend project 
waarbij gekeken wordt of de Patrijs 
in de Bollenstreek beter beschermd 
kan worden.  
Het project wintervoedselakkers 
wordt gefinancierd met Europese 
subsidie en uitgevoerd in samen-
werking met de Provincie Zuid-
Holland, het Collectief de Groene 
Klaver en vrijwilligers van ANLV 
Geestgrond. Er is een groenbemes-
ter ingezaaid op 10 hectare. Op een 
deel van deze velden zijn in het 
voorjaar de broedvogels geteld. 

   

In december 2016 zijn een aantal 
keren de vogels geteld. Ook  vogel-
soorten als de Graspieper, Kneu, 
Putter, Ringmus en Veldleeuwerik 
foerageren graag op akkers waar in 
de wintermaanden voedsel (bij-
voorbeeld zaad) voorradig is. Een 
slimme keus van een gewas, of een 
combinatie van gewassen en de 
zaaidichtheden geven deze vogels 
een grotere overlevingskans.  

 

Het jaar 2016 is gebruikt om het 
project structuur te geven en in 
2017 zal gekeken worden welk ge-
was de beste resultaten zal geven. 
Er zal daarbij de samenwerking 
worden gezocht met het Collectief 
de Hoekse Waard.  

 

Het bedrijf Jac. Uittenbogaard & 
Zonen B.V. zaaide vooruitlopend 
daarop Japanse Haver in met een 
verschil in zaaidichtheden. Boven-
dien is er nog een tweede groen-
bemester ingezaaid.  
De telresultaten van de vogels zul-
len in januari 2017 verwerkt wor-
den en in maart zullen plannen 
gemaakt worden voor het nieuwe 
seizoen. 

Bent u zelf ook agrarisch onderne-
mer in de Bollenstreek en wenst u 
ook mee te doen aan dit project, 
neem dan contact op met mij via 
mijn e-mail adres:  
paulsbus@casema.nl. 

Paul Venderbosch 

 

 
Winter in de Bollenstreek 

 
 

 
Houten Bollenschuur, Leidsestraat Hillegom 
 

Wat het nieuwe jaar zal brengen, 
ligt nog verborgen onder het stro. 

Marca Bultink  
Communicatie / Cultuurhistorie 

                           
Even voorstellen 

 

Mijn naam is Bas van der Kooij, 67 
jaar. Bijna twee jaar ben ik  nu se-
cretaris / penningmeester van onze 
mooie vereniging ANLV Geest-
grond. Ik was adviseur bij Aequor, 
de organisatie voor erkende leer-
bedrijven, en daarvoor leraar aan 
de Chr. Tuinbouwschool, later het 
MBO Wellant College in Rijnsburg. 
Het  is belangrijk, dat het agrarisch 
natuurbeheer meer onder de aan-
dacht komt en de waardering krijgt, 
die het verdient. 

 

Voor informatie over de vereniging 
of de nieuwsbrief kunt u bij mij 
terecht:  
basvanderkooij@gmail.com 
 

 
 

Bas van der Kooij 
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