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De Droompolder van Joost 
 

Duurzaamheid en natuur garande-
ren een lang en gelukkig leven. 
Sociale en economische aspecten 
komen alleen aan bod bij de ont-
wikkeling van een polderlandschap 
waarin de agrariër en de omliggen-
de bewoners elkaar dagelijks ont-
moeten en vrolijk groeten. 
 

Het beeld van een polder barstens 
vol levende natuur is nog te bele-
ven in de Hogeveense polder te 
Noordwijkerhout. Wat zou het ge-
weldig zijn als in de Hogeveense 
polder maar ook in andere polders, 
de natuur het gehele jaar uitbundig 
aanwezig zou zijn. Voor mens en 
dier. Ik droom daar al jaren van, en 
heb mijn dromen omgezet naar het 
project De Droompolder. Een fictief 
polderlandschap waarin zich de 
meest ideale biotopen ontwikkelen 
voor mens en dier. De mens staat 
in deze droom voorop maar zoekt 
voortdurend naar een balans met 
de natuur.  
 

Om dat ideale plaatje voor de ge-
meenschap rondom De Droompol-
der te creëren moet een gezond 
ecosysteem ontstaan voor de om-
wonenden.  

Ecosysteemdiensten zijn goedko-
per, duurzamer en kunnen 
eeuwigdurend zijn. De Droompol-
der zal jaarrond een magneet zijn 
voor toeristen en potentiële nieu-
we bewoners van de Duin- en Bol-
lenstreek.  
 

In De Droompolder wordt rekening 
gehouden met de infrastructuur. 
Een eerste zomerse dag in combi-
natie met bloeiende bollenvelden 
zorgt in onze streek al direct voor 
een verkeersinfarct. De wereldwij-
de toestroom zal, vanwege een 
krimpend bollenareaal en ge-
triggerd door Facebook en Whats-
app, nog meer toenemen. 
 

Om de groei te managen en om de 
toestroom van toeristen te sprei-
den over een groter oppervlak zal 
het bollenareaal in de Droompolder 
moeten worden vergroot. Om dat 
financieel economisch te ontwikke-
len zal er flink out of the box moe-
ten worden gedacht. Niks mis mee 
want door te dromen bereikte de 
mensheid ook de maan. 

Joost Bouwmeester 
 
Even voorstellen 
 

Ik ben Adrianus (roepnaam Aad of 
Janus) van Eeden. Geboren op de 
boerderij “Bergenslaan”, opge-
groeid tussen de blaarkoppen, 
maar na mijn diensttijd met m’n 
broer in de bollenteelt gedoken.  
Ik heb van m’n vader Rut de inte-
resse voor weidevogels meegekre-
gen. Als kleine jongen in het vroege  
Voorjaar mee op de tractor naar de 
Zwetterpolder. 

  

 

 
 
 

Een kar verse koeienstront leeggie-
ren en ondertussen kijken waar de 
kievitsnesten moesten liggen. Ra-
pen, in de sloot peilen of ze nog 
niet bebroed waren en dan verko-
pen aan Frans de Krul, de poelier. 
Mooi zakcentje! Struinen in de 
polder, eendeneieren en koetenei-
eren zoeken, peilen en meenemen 
voor 's avonds in de pan. Op het erf 
liepen kippen, ganzen, pulpetaten 
(parelhoenders) en kalkoenen 
rond. Van alle eieren vond ik de 
kalkoeneieren de lekkerste. 
Vreemd, dat die niet te koop zijn. 
De weidevogels zijn op ons bedrijf 
nu bollenvogels geworden.  
 

Ik ben nu actief in ANLV Geest-
grond o.a. met bescherming van de 
bollenvogels. Toen ik dit voorjaar 
hoorde in het nieuws, dat de wei-
devogels en dan vooral leeuweri-
ken en patrijzen zo sterk afnemen, 
was ik daar toch weer verbaasd 
over. Al ziekzoekende in de hyacin-
ten midden in de polder Hogeweg 
kwam ik al dat moois volop tegen. 
De weide- en bollenvogelpopulatie 
wordt m.i. al jaren nadelig beïn-
vloed door verkeerde regelgeving 
m.b.t. jachtbeheer en bemesting. 
Terugkerende trekvogels moeten 
direct voldoende voedsel kunnen 
vinden in de vorm van bovengronds 
toegediende mest. Daardoor broe-
den ze vroeg genoeg om het maai-
en voor te zijn.           Aad van Eeden 
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Voor informatie t.a.v. de nieuwsbrief of 

de vereniging kunt u terecht bij het 
secretariaat: basvanderkooij@gmail.com 

 

Zomer in de Bollenstreek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigella’s, Juffertje in ’t Groen,  
Ranonkelfamilie 
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