Even voorstellen

Project Patrijs

Sinds maart mag ik voorzitter van
onze agrarische natuur- en
landschapsvereniging zijn. Jan
Hoogeveen heeft mij gevraagd
om zijn levenswerk voort te
zetten. Een hele uitdaging die ik
graag aanga.

In het voorjaar van 2019
hebben de bedrijven Fa. A.T.
Zeestraten, Fa. Bisschops en
C.A. van Paridon, in het kader
van het Project Patrijs, als
experiment bloemenmengsels
ingezaaid om bij te kunnen
dragen aan een beter leefmilieu voor de patrijs. Het idee
daarachter is dat bloemen
insecten aantrekken en jonge
patrijzen in de eerste weken
van hun leven kleine insecten
nodig hebben. Volwassen
patrijzen eten meer zaden.

Maar wie ben Ik?
Mart Duineveld, 59 jaar jong,
getrouwd met Hannie. Samen
hebben we twee dochters, een
zoon en twee prachtige kleinkinderen. We wonen op een van
de mooiste plekjes van Lisse:
naast de molen waar ik geboren
ben.
We hebben daar ons melk- en
vleesvee veehouderij. Het bedrijf
exploiteren wij samen met onze
zoon Bas. Er zijn 190 melk- en
kalfkoeien, bijbehorend jongvee
en een wisselend aantal vleeskoeien. Deze verkopen we aan
twee slagers uit de regio die het
belangrijk vinden om dieren te
ontvangen uit een vertrouwde
omgeving en van een constante
kwaliteit. Onze melk leveren wij
aan Vreugdenhil, die er melkpoeder van maakt.
Met het bestuur van ANLV
Geestgrond wil ik de invloed van
de vereniging in de streek

In nauwe samenwerking met
Wageningen UR in Lelystad
(PPO AGV), ontwikkelde ANLV
Geestgrond een 'hufterproof'
mengsel dat op de kopeinden
ingezaaid werd. Gekeken
wordt of de bloemenmengsels
zich staande zouden houden
tijdens de oogst, als er veel
over deze kopeinden wordt
gereden.

Korenbloem en Phacelia zitten in het
bloemenmengsel.

Daarnaast is er in samenwerking met de Bijenhelpdesk
ook een bloemenmengsel ontwikkeld dat ingezaaid is langs
akkerranden en slootranden.

Zaterdag 10 augustus, van
10.00 tot 16.00 uur, staan
de bestuursleden ANLV
Geestgrond bij Pioen- en
Hostakwekerij Vernooij aan
de Zilkerbinnenweg 65 in
De Zilk.
U bent van harte welkom
aan onze kraam!
Dit bloemenmengsel is ook
gebruikt om overhoeken in te
zaaien
bij
bedrijven
en
particulieren. De resultaten van
het experiment zijn wisselend.
Het droge voorjaar maakte dat
veel randen niet goed (of laat)
opkwamen en daardoor niet
volop tot bloei kwamen. Andere
stukken doen het veel beter en
dragen ook bij aan een fleurig
imago van de bollen-sector.
insecten tellen
met plakvellen
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vergroten en agrariërs en
burgers enthousiast maken
om lid te worden.
Agrarisch natuurbeheer is op
de meeste bedrijven mogelijk
zonder veel inspanningen en
aanpassingen.
ANLV Geestgrond kan u hier
over informeren en adviseren.

In juni zijn er insecten geteld in
de akkerranden en dit vindt half
augustus nog een keer plaats. De
resultaten hiervan komen aan het
einde van dit jaar beschikbaar.
Met de opgedane kennis gaat
ANLV Geestgrond in 2020
gerichte adviezen geven voor het
inzaaien van de akkerranden ten
behoeve van de Patrijs.
Paul Venderbosch
Reacties en informatie:
info@anlvgeestgrond.nl

