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Nieuwsbrief maart 2016 !
Van de voorzitter !
Vanaf 1 januari gelden de 
nieuwe regels voor het GLB, 
Gemeenschappelijk Landbouw 
Beleid.Voor de Bollenstreek 
hebben wij ook een nieuw 
project opgezet: Extra aan-
dacht voor de patrijs. Gronden 
die in de winter leeg blijven 
liggen, worden ingezaaid met 
voedselgewassen. Onze voge-
laars zijn inmiddels gestart met 
hun activiteiten. Van de wan-
delpaden zal dankbaar gebruik 
worden gemaakt. De streek 
komt in bloei. Binnenkort wor-
den de bijenlinten ingezaaid: 
BEE-Friendly. Op verzoek van de 
Provincie gaan we meedoen met 
een vleermuis-project. Al met 
al een mooie start van onze 
mooie vereniging in het nieuwe 
seizoen.             Jan Hoogeveen !

Agrarisch natuurbeheer !
Frank Berendse, hoogleraar Na-
tuurbeheer en plantenecologie 
van de Wageningen Universiteit 
stelt in een lijvig rapport dat 
het akkervogelbeheer in Gro-
ningen het meest succesvol is. 
In Oost-Groningen is namelijk 
sprake geweest van een goede 
analyse van de problemen en 
het blootleggen van de sleutel-
factoren door de Werkgroep 

Grauwe Kiekendief. Het advies 
is om maatregelen gericht in te 
zetten in gebieden waar nog 
populaties van akkervogels 
voorkomen. De Bollenstreek is 
zo’n gebied waar nog akkervo-
gels of te wel ‘bollenvogels’ 
broeden. Om de broedresulta-
ten van een bollenvogel zoals 
de veldleeuwerik te verbeteren 
is het van belang de faunaran-
den, vogelakkers en winter-
voedselveldjes op de juiste plek 
aan te leggen. Veldleeuweriken 
broeden bij voorkeur in gras-
land.    Wanneer faunaranden 
grenzen aan intensief beheerd 
grasland zullen de nesten 
voortdurend uitgemaaid wor-
den. We noemen dit een ecolo-
gische val. Akkerranden met 
luzerne blijken echter behalve 
als voedselbron ook aantrekke-
lijk als broedhabitat. ANLV’s 
doen er goed aan om bij de 
Groningers in de leer te gaan, 
nu er nog akkervogels zoals 
veldleeuweriken en patrijzen 
zijn.            Joost Bouwmeester !!!!!!!!
Kievitseieren  Foto:Joost Bouwmeester !
Jaarvergadering 2016 !
De jaarvergadering van onze 
vereniging werd op 8 maart ge-
houden op de Willemshoeve in 
Voorhout.  

Na de pauze gaf Marca Bultink 
een prachtige presentatie over 
het landschap en het erfgoed 
van de Bollenstreek. !
Even voorstellen 
 !!!!!!!!!!
Mijn naam is Sandra Warmer-
dam. Geboren in Hillegom, af-
gestudeerd aan de Agrarische 
Hogeschool voor Tuin- en Land-
schapsinrichting in Boskoop en 
getrouwd met boerenzoon Jan 
Warmerdam. Samen hebben wij 
ongeveer 25 jaar geleden in 
Warmond onze camping (De 
Wasbeek) aangelegd en deze 
beheren we ook. Een jaar of 
zeven geleden kwam ik in con-
tact met ANLV Geestgrond toen 
de open bedrijvendag bij ons op 
de Wasbeeklaan werd gehou-
den. Enthousiast gemaakt door 
Jan Hoogeveen, ben ik in het 
bestuur gekomen en heb na-
mens onze vereniging meege-
werkt aan de digitale Culturele 
Atlas van de Bollenstreek. Onze 
camping leent zich niet voor 
uitgebreid natuurbeheer, maar 
wij proberen toch iets te doen. 
Zo hebben we een paar hoeken 
waar we uitgesteld maaibeheer 
toepassen zodat de pinkster-
bloemen en andere voorjaars-
bloeiers insecten tot dienst 
kunnen zijn. Ook de vele kro-
kussen en narcissen worden 
door vroege bijen bezocht.  
Verder zitten er veel verschil-
lende vogels en vliegen er op 
zomeravonden vleermuizen 
rond. We hebben veel bosjes 
met afwisselende inheemse be-
planting, waaronder meidoorn 
als schuilplaats en besdrager.                  
                   Sandra Warmerdam 
__________________________ 
Voor informatie t.a.v. de nieuwsbrief  
of de vereniging kunt u terecht bij: 
basvanderkooij@gmail.com
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