Nieuwsbrief Lente 2018
Even voorstellen
Mijn naam is Klaas van Dijk, melkveehouder te Voorhout. Hier runnen
mijn ouders, mijn vrouw en ik een
veehouderij en loonbedrijf. Samen
hebben wij twee prachtige kinderen.

Wij zien ook met eigen ogen hoe
de natuur door de tijd heen is
veranderd. Tot een aantal jaar
terug hadden wij grote aantallen
kieviten,
scholeksters
en
tureluurs. De vos heeft hier
helaas een abrupt einde aan
gemaakt. Wij zien dit als een
groot probleem, wat moeilijk op
te lossen lijkt.
Na al jaren lang lid te zijn van de
vereniging werd mij gevraagd of
ik interesse had in het penningmeesterschap. Ik heb nu een
aantal
bestuursvergaderingen
mee mogen maken en hoop de
eerstkomende jaren ook als
penningmeester
van
ANLV
Geestgrond mijn bijdrage te
kunnen leveren aan het agrarisch
natuurbeheer.
Klaas van Dijk

de twintig parels die de Duin- en
Bollenstreek een streek maken die
bloeit en blijvend boeit.
Streekmuseum Veldzicht wordt de
toegangspoort, het begin en
eindpunt van een wandelroute. Het
streekmuseum, geopend in 2009, is
gevestigd in boerderij Veldzicht in
Noordwijk.
Hier
hield
Jaap
Hoogeveen vroeger koeien, varkens
en kippen, maar teelde ook
hyacinten en andere bloembollen.
Bij zijn overlijden kwamen de stal,
het zomerhuis en een stuk grond
beschikbaar om een museum in te
richten. Jaap Hoogeveen wilde
hiermee bewerkstelligen dat het
open karakter van het agrarische
gebied tussen Noordwijk en
Rijnsburg behouden zou blijven.
Lente in de Bollenstreek

Belevingsroute Vinkenveld
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Na jaren lang zoeken naar een
nieuwe locatie om te boeren werd in
1993 boerderij Jagtlust in Voorhout
gekocht. Hier is een nieuwe potstal
gebouwd waar de koeien vrij in rond
kunnen lopen en de vaste mest kan
worden verkocht aan de kwekers in
de buurt. Een nieuwe neventak.
In 2000 hebben we het besluit
genomen ons bedrijf biologisch te
laten certificeren om zo te trachten
het maximale uit de extensieve
bedrijfsvoering te halen. Dit hebben
wij tot 2014 met volle overtuiging
gedaan en de extra kosten werden
goed betaald. De laatste jaren liepen
de opbrengsten terug en moest er
duur voer aangekocht worden.
Tevens werd er meer vee gehouden.
We hebben toen besloten om terug
te schakelen. Wel wordt er nog
bouwland biologisch bewerkt.
Sinds die tijd wordt er ook meegedaan aan SNL-pakketten en sinds
een aantal jaren doen we ook aan
ecologisch sloten, in combinatie met
baggerspuiten,
bijenlinten
en
vleermuiskasten. Zo proberen ook
wij onze bedrijfsvoering zo verantwoord en natuurvriendelijk als
mogelijk in te richten.

Medio mei 2018 zal gedeputeerde Han Weber het startschot
geven voor een belevingsroute
met langs deze wandelroute
punten vol educatie en kunstzinnige verbeelding. De route
loopt vanaf museum Veldzicht
door het Vinkenveld naar de
duinen. Vanaf daar kan worden
teruggelopen via de zorginstelling
Dr. Willem v/d Bergh of kan men
doorlopen naar de boulevard.
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In de belevingsroute staat het
landschap centraal, zoals het is
gevormd door natuur en cultuur
én de geschiedenis van de Noordwijkse kruidenteelt en -handel.
Na vaststelling van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek in juli 2016 is ANLV Geestgrond samen met Streekmuseum
Veldzicht aan de slag gegaan om
een projectplan op te stellen.
Binnen het Gebiedsprogramma
behoort Veldzicht nu tot één van
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Naar de bollen,
naar die heerlijke bollen.
Waar je sprakeloos geniet,
van de kleuren die je ziet.
( Louis Davids, 1933)

In het museum treft u een fraaie
tijdlijn aan met de eeuwenlange
historie vanaf het ontstaan van het
landschap tot de bloembollenteelt:
De bewoning in de Prehistorie, de
komst van de Romeinen en na de
Middeleeuwen met kloosters en
Noordwijks eigen heilige St. Jeroen,
de Gouden Eeuw en de kruidenteelt,
touwslagerijen en de ontwikkeling
van marktgerichte boerderijen. Ook
de boerderij zelf is het bekijken
waard. Het zomerhuis, de oude
werkkeuken en de expo over de
blaarkoppen. De bestaande kruidentuin wordt omgebouwd tot een
wetenschappelijke kruidentuin in de
stijl van Rembert Dodoens (15171585). En naast de nieuwe ingang
van het museum komt een teelt- en
pluktuin met kruiden en historische
bollen. Een prachtige start van deze
mooie wandeling.
Dies Griffioen
Reacties en informatie:
info@anlvgeestgrond.nl

