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Van de voorzitter 
 

Wij hebben met onze vereniging al 
heel wat plannen gerealiseerd, zoals 
bijvoorbeeld het bekende project 
van heggen en hagen. En er zijn 
steeds nieuwe initiatieven. In onze 
vogelwerkgroep willen wij meer 
aandacht voor de patrijs. Het 
wandelnetwerk wordt uitgebreid 
met een belevingsroute rond één 
van de parels van de bollenstreek, 
Streekmuseum Veldzicht. In deze 
nieuwsbrief komt Theo van 
Leeuwen, voorzitter van De Groene 
Klaver, aan het woord, dat de 
uitvoering coördineert van 
beheerpakketten voor agrarisch 
natuurbeheer in onze regio.  
 

Wij wensen onze leden ook in 2018 
veel succes toe in bedrijf en natuur                      

 

Jan Hoogeveen 
 
Project Patrijs 
 

Wij zijn zuinig op de vogels in de 
bollenvelden. Om de patrijs in de 
Bollenstreek te behouden, start de 
Vogeltelwerkgroep van ANLV 
Geestgrond het Project Patrijs.  

De patrijs is van oudsher een vogel 
van de Bollenstreek en staat daarom 
ook in ons logo.  Je kunt de patrijs in 
de velden zien, maar in het 
buitengebied ook  
op het erf en  
in de tuin.  
 
 
 
 
 
 

De patrijs houdt van veilige 
broedplaatsen, wintervoedering, 
insecten voor de jongen en open 
zandvlakten voor een zandbad. 
Als we deze voorzieningen 
kunnen realiseren, wordt niet 
alleen de populatie van de patrijs 
gestimuleerd, maar  ook wordt 
de patrijs dan een goede graad-
meter voor de kwaliteit van de 
biodiversiteit.  Anja van Servellen   
 
Even voorstellen 
 

Theo van Leeuwen is de naam, 
voorzitter van De Groene Klaver. 
Nummer tien uit een gezin van 
veertien kinderen, de zevende 
zoon. Geboren in 1952 en in 
maatschap met mijn vader in 
1974 boer/melkveehouder 
geworden. Getrouwd met Lidia, 
een tuinderdochter, twee zonen 
en een dochter. Zoon Freek (39) 
is inmiddels ook partner in het 
bedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op initiatief van Jan Hoogeveen is 
het collectief De Groene Klaver 
opgericht. VanADE (gebied rond-
om de Kaag), ANV Wijk & 
Wouden (Zoeterwoude, Stomp-
wijk, Hazerswoude, Leiderdorp), 
ANV Santvoorde (Voorschoten, 
Wassenaar) en ANLV Geestgrond 
werken samen om goede 
projecten uit te voeren.  

 

In 2015 besloot de EU om het 
agrarisch natuurbeheer te laten 
uitvoeren door boerenorganisa-
ties/collectieven, die zorg dragen 
voor het contracteren van 
agrarische ondernemers, voor 
het begeleiden, controleren en 
monitoren van agrarische natuur- 
en landschapsdoelen.  
 

Op ons bedrijf ‘Kaasboerderij De 
Vierhuizen’ is altijd boerenkaas 
gemaakt. In 2011 zijn we biologisch 
gaan boeren en is onze kaas 
Wildeweidekaas gaan heten. De stap 
naar biologisch bleek een goede. 
Vanaf dag één bleek er een goede 
vraag naar biologische producten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Ook de zorg voor de natuur en het 
landschap om ons heen is altijd deel 
van onze bedrijfsvoering geweest. 
Als voorzitter van de Agrarische 
Natuurvereniging Wijk & Wouden 
ging ik me hier ook bestuurlijk voor 
inzetten. Later kwamen daar ook 
andere maatschappelijke doelen bij 
zoals botanische aspecten, schoon 
water, boerenlandpaden, en 
recentelijk de wilde bijen en andere 
bestuivers. Steeds vanuit de 
gedachte, dat dit combineerbaar 
moet zijn met een gezonde 
bedrijfsvoering.  

 

Of het nu akkerbouw, bollenteelt of 
melk- en/of vleesveehouderij 
betreft, altijd zoeken we hoe je als 
agrarische ondernemer méér kan 
dan alleen produceren. En vooral 
ook dat het heel leuk kan zijn om je 
hier voor in te zetten.  
Zie ook: www.degroeneklaver.nl 

Theo van Leeuwen 
 
 

 

 

Winterstilte 
De wolken zijn wit, dat zacht vergrijzelt 
De kale bomen zijn met witte rijp beijzeld 
 

Foto: Sandra Warmerdam 

Reacties en informatie:  
info@anlvgeestgrond.nl 
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Winter in de Bollenstreek 

http://www.degroeneklaver.nl/

