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Van de voorzitter 
 

Als agrarische sector worden we 
dagelijks geconfronteerd met het 
stikstofprobleem. Laatst kwam 
een opa bij ons de stal in lopen. Ik 
hoorde hem tegen zijn klein-
kinderen zeggen: Kijk jongens, 
hier komt nu de stikstof vandaan. 
Afgelopen zomer was het nog: 
Kijk, hier komt jullie melk 
vandaan. Dat wil maar zeggen, als 
we niet uitkijken, wordt ons een 
probleem aan gepraat.  
We zijn juist zo goed op weg. 
Door agrarisch natuurbeheer en 
weidegang op alle melkvee-
bedrijven in de Bollenstreek 
krijgen we al veel waardering. 
Daarbij bedenkend dat juist het 
weiden van vee de stikstof 
uitstoot flink beperkt. In mijn 
beleving draagt de agrarische 
sector in onze streek relatief 
weinig bij aan het probleem, als 
we deze in verband brengen met 
alle andere bedrijvigheid,  
verkeersbewegingen en niet de 
te vergeten de vliegtuigen die 
overkomen.  
Het N probleem is 5 jaar geleden 
met de invoering van PAS 
regeling min of meer in de 
doofpot gestopt. Dit is een 
probleem dat wij niet in een paar 
maanden kunnen oplossen.  
 

(PAS: Programma Aanpak Stikstof. 
Volgens de Wet Natuurbescherming 
is een vergunning nodig voor alle 
activiteiten die kunnen leiden tot 
schade aan Natura 2000-gebieden.) 
 

 

Herfst 
 

Mistig zijn de velden 
Vochtig gekleurd het groen 

Kouder zijn de nachten 
van dit najaarsseizoen 

 

Gekleurd ook de bomen 
Belaagd door paddenstoel 
Ik ruik het bruin van rot 
een fris puur herfstgevoel 

 

De eik laat nu vallen 
zijn vruchten met geluid 

Ik proef het zoetzure 
van al dat eetbaar fruit 

 

Appels gekookt tot moes 
Peren gestoofd in wijn 

Mossels met een bockbier 
Ik mag nu bronstig zijn 

Paul Venderbosch 
Dorpsdichter Hillegom 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Herfst in de Bollenstreek. 
Dahlia’s bij de Ruïne van Teylingen 

 
 

Vogeltellersavond 
 

Vrijwilligers van Geestgrond 
gaan dit voorjaar weer op pad 
om de broedparen van bollen-
vogels te tellen op bollen-
velden in de Bollenstreek. Zij 
doen dit al sinds 1999.  
De Big Five van de Bollenstreek 
zijn o.a. de Veldleeuwerik, de 
Gele kwikstaart, de Kievit en 
de Scholekster. En natuurlijk 
ook de Patrijs.  
Het afgelopen jaar zijn de 
aantallen patrijzenparen iets 
toegenomen: er zijn zeker 33 
broedparen geteld! 
Kwekers hebben dit jaar extra 
groenbemesters gezet, er is 
bijgevoerd met gerst en er zijn 

verschillende bloemenmengsels 
voor de insecten uitgezaaid. Met 
plakvallen is ook de biomassa van 
de insecten geteld.  
De resultaten van het effect van 
al deze inspanningen worden in 
het vroege voorjaar verwacht. In 
ieder geval heeft de patrijs er 
baat bij! 
Op maandag 9 december is er om 
19.30 uur op de Willemshoeve in 
Voorhout een speciale trainings-
avond voor de patrijzentellers, 
die daarna weer met kijker en 
mp3 speler het land in kunnen 
gaan. Ook u bent welkom! 
 

 
Van de penningmeester 
 

Met ingang van 2020 komt de 
contributiebrief al in januari uw 
e-mail box binnen. 
 
 
Boer zoekt vleermuis 
 

In 2016 werd het project Boer 
zoekt Vleermuis gestart onder 
leiding van het CLM en de 
Zoogdiervereniging. Op de 10 
deelnemende bedrijven in de 
Duin- en Bollenstreek zijn toen 5 
verschillende vleermuizen geteld.  
 

In 2018 werden, voor een vervolg 
van dit project, weer 10 nieuwe 
bedrijven gezocht. In dit voorjaar 
werden de kasten opgehangen 
en bij sommige bedrijven werd er 
groen aangeplant om de vleer-
muizen te leiden. 
Op 2 bedrijven werden nu zelfs 8 
van de 18 in Nederland voor-
komende soorten waargenomen, 
dit mede door een andere manier 
van waarnemen, waarbij op elk 
bedrijf 2 nachten opnames 
werden gemaakt. Echt geweldig! 
 

Uitgebreide informatie volgt later 
in een folder. 
 
 
 

 
 

Reacties en informatie:  
info@anlvgeestgrond.nl 

 


