grasland, extensief weiden en
plas-dras
of
greppel-draspercelen.
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Beheerpakketten
Ik ben Frans Jansen. Als hovenier
ben ik betrokken bij de aanleg van
het wandelnetwerk in de Bollenstreek en bij de projecten Robuust
Groen,
aanleg/opknappen
van
hagen en heggen. Daarnaast ben ik
gespecialiseerd in de aanleg en het
onderhoud van hoogstamboomgaarden en uiteraard het fruit
plukken in de zomer.
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Ook ben ik gebiedscoördinator bij
Coöperatie de Groene Klaver (DGK).
Mijn werkzaamheden bestaan uit
het uitzetten van beheerpakketten
voor agrarisch natuurbeheer met
twee veldmedewerkers in het
gebied van Rijnland rondom Leiden.
DGK is een collectief van agrariërs
en regisseur van het Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (het
ANLb) in haar werkgebied en
doorgeefluik
van
provinciale
subsidies voor de beheerpakketten
voor het agrarisch natuurbeheer.
Het ANLb loopt nog door t/m 2021.
De toepassing van de beheerpakketten is begrensd.
1. Leefgebied Open Grasland.
Weidevogels met beheerpakketten
als uitgesteld maaien, kruidenrijk

2. Leefgebied Water. Oever- en
slootleven en waterkwaliteit.
Mede ondersteund door het
Hoogheemraadschap
Rijnland.
Beheerpakketten:
Ecologisch baggeren, ecologisch
slootschonen en kruidenrijke
ecologische bufferzones langs
sloten.
Voor de bollenteelt is het lastig
gebleken goed toepasbare meerjarige beheerpakketten op te
stellen omdat het gebruik van de
percelen van jaar tot jaar sterk
kan wijzigen. Er zijn al wel
subsidiemogelijkheden
voor
kruidenrijke akkerranden, die
gunstig zijn voor waterkwaliteit,
insectenleven en bollenvogels.
Bovendien heeft DGK heeft
subsidie aangevraagd om nieuwe
duurzame beheerpakketten te
ontwikkelen voor de bollenpercelen.

De Patrijs
Het symbool voor de mooie en
dynamische Bollenstreek is de
Patrijs.
Terwijl de Patrijs elders in Nederland
bijna niet meer voorkomt, leeft hij
nog in behoorlijke aantallen in de
Bollenstreek. Ondanks dat in deze
streek intensief geboerd wordt,
voelt de Patrijs zich er prima thuis.
Toch lopen ook hier de aantallen
gestaag terug. Daarom is ANLV
Geestgrond
bezig
met
een
patrijzenproject om samen met
boeren en burgers de streek
patrijsvriendelijk te houden. In
andere delen van Nederland lopen al
een paar succesvolle projecten.
Lees in de folder wat we doen en
hoe iedereen zijn steentje kan
bijdragen! Anja van Servellen
Even voorstellen

Hebt u vragen over agrarisch
natuurbeheer of wilt u als
agrarisch ondernemer ook in
aanmerking komen voor een
natuursubsidie?
Neem dan contact op met mij.
Frans Jansen
coordinator@degroeneklaver.nl
Zomer in de Bollenstreek

Foto: Marca Bultink
De kleuren van het voorjaar
Zijn tot tinten bruin verschoten
In de zomerzon
Liggen de gerooide bollen
In keurige eindeloze rijen
Te wachten op wat komen gaat.
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Ik ben Carla Frese en woon in
Warmond met mijn man.
Wij hebben 1 zoon en 2 dochters en
2 kleinkinderen.
Mijn taak is om het wandelknooppunten netwerk in de Bollenstreek
te promoten en het liefst nieuwe
wandel routes toevoegen.
Als vertegenwoordigster van de
ANLV probeer ik in de klankbordgroepen mijn steentje bij te dragen
richting Provincie.
De belevingsroute bij Museum
Veldzicht mag ik ook wat aan
bijdragen en verder doe ik hand en
spandiensten voor de vereniging.
Reacties en informatie:
info@anlvgeestgrond.nl

