Patrijzen
in de Bollenstreek
Werkgebied De Duin- en Bollenstreek

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond is
in 2017 gestart met een project om de patrijs te behouden
voor de streek. Daarvoor hebben wij hulp nodig van
iedereen: boeren, burgers en bedrijven.
In de Bollenstreek (± 2300 ha. groot) zijn 30 broedparen van
de patrijs geteld. Patrijzen vliegen wel vijf kilometer om een
andere partner te vinden. Zij leggen veel eieren waardoor de
populatie snel kan toenemen als het broedresultaat goed is.
Uit projecten voor de patrijs in andere delen van Nederland
blijkt dat het verbeteren van de biotoop (leefomgeving)
direct resultaat geeft. En niet alleen de patrijs profiteert
hiervan. Ook de bij en de biodiversiteit in de Bollenstreek
varen er wel bij.
(kaartje aanpassen!!)
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ANLV Geestgrond

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond is
in 1999 opgericht door agrariërs en betrokken burgers met
als doel andere agrariërs en burgers in de Bollenstreek te
betrekken bij het behoud en de versterking van de natuur en
het landschap in de streek.

ANLV Geestgrond
Voor een fraaie en duurzame
Duin- en Bollenstreek

Werkgroep Patrijs

De werkgroep Patrijs is opgericht in 2017 en onderdeel
van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging
Geestgrond. De patrijs is een icoonsoort voor de
Bollenstreek. Ook andere dieren en planten profiteren van
de maatregelen voor de patrijs zodat de biodiversiteit in de
streek versterkt wordt.

Lid worden?
ANLV Geestgrond is een actieve vereniging van
agrariërs en streekbewoners, die zich inzetten voor
de natuurwaarden in de Duin- en Bollenstreek.
Agrariërs betalen € 25,- per jaar
Niet-agrariërs betalen € 15,- per jaar
Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op de
website.
Hoe blijft u op de hoogte?
* Via onze website: www.anlvgeestgrond.nl
* Leden van ANLV Geestgrond ontvangen een
nieuwsbrief over de voortgang van activiteiten en
projecten
* Door lezingen en excursies geven wij bekendheid
aan ons werk.
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Geestgrond
Voor een fraaie en duurzame
Duin- en Bollenstreek

Vrijwilliger worden
Voelt u zich betrokken bij het buitengebied en de
uitvoering van onze projecten, dan bent u van harte
welkom als vrijwilliger.
ANLV Geestgrond maakt deel uit van De Groene
Klaver. Dit is een samenwerkingsverband van vier
agrarische natuur- en landschapsverenigingen in het
noorden van Zuid-Holland.
Colofon
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Contact
ANLV Geestgrond
Contact
Herenweg 114
2201 AL Noordwijk
Geestgrond
E-mail: info@anlvgeestgrond.nl
ANLV Geestgrond
Website: www.anlvgeestgrond.nl

info@anlvgeestgrond.nl
www.anlvgeestgrond.nl

www.anlvgeestgrond.nl
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging

Dank aan Provincie Zuid Holland voor
de subsidie voor de icoonsoort van de
Bollenstreek.

Colofon

UITGAVE ANLV Geestgrond 2020
VORMGEVING: Buro Binnen

Laat uw tuin een
stukje van het
groene netwerk zijn
Samen wijs met de patrijs

Samen werken aan een groen netwerk

Wat kunt u doen met uw tuin?

Een netwerk van bloemrijke bermen, tuinen, slootranden,
groen ingerichte parkeerplaatsen, akkers, kopse einden van
bollenvelden, bomen, (bloeiende) struiken, heggen en hagen,
is zowel voor de bij als de patrijs noodzakelijk voor hun
voortbestaan. Een dergelijk netwerk zorgt voor een ideale
leefomgeving voor plant, dier en mens.

• Zorg van het vroege voorjaar tot het late najaar voor
planten, struiken en bomen die bijen en insecten 		
aantrekken.

Wat is er nodig?
Patrijzen hebben insecten nodig voor hun jongen, kruiden
met zaden als voedsel in de winter en verder natuurlijke
dekking en beschutting.

Bijen hebben stuifmeel voor hun larven nodig, nectar om te
kunnen vliegen en plekjes om te nestelen.
Zelf doen

U kunt zelf een schakel zijn in dit bloemrijke netwerk. Ook
als inwoner van de Bollenstreek kunt u er aan bijdragen dat
het geluid van zoemende bijen en roepende patrijzen weer
steeds vaker in de streek valt te horen.

•

Haal zo veel mogelijk tegels uit uw tuin. Dit zorgt voor
meer waterbergend vermogen waardoor het riool
wordt ontlast.

•

70% van de bijen nestelt in de grond en ook patrijzen
houden van een zandbad. Zorg dus voor zanderige
plekjes in de zon.

•

Laat uitgebloeide bloemstengels staan tot het
voorjaar. Goed voor alle zaadetende vogels. Bijen
en andere insecten nestelen in dood hout en holle		
plantenstengels.

•

Laat in de herfst het gevallen blad zo lang mogelijk
liggen, liefst tot in het voorjaar.

•

Plaats een bijenhotel, met de gaatjes op het zuiden.
Zelf maken kan natuurlijk ook: zie www.zootels.nl

•

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn funest voor
bijen. Gebruik ze dus niet!

•

Door aanplant van struiken en hagen in uw tuin kunnen
patrijzen beschutting vinden.

•

Zorg voor een rommelhoekje met onkruid.

•

Strooi in de winter af en toe wat gerstekorrels op het
rommelhoekje

•

Plaats nestkastjes voor de andere vogeltjes.

•

Wees vooral niet te netjes!

Geestgrond

Voor meer informatie
www.anlvgeestgrond.nl
www.bijenlandschap.nl
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging

