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Van de voorzitter 
Het Corona virus heeft ons 
allemaal in de greep, maar wat 
de bollensector nu doormaakt is 
ongekend. Juist in de periode dat 
de meeste omzet gemaakt wordt, 
ligt de hele handel op zijn gat. Dit 
is geen ondernemersrisico meer! 
Naast deze financiële strop, 
hebben de kwekers ook te maken 
met de emotionele gevolgen van 
deze crisis.  
Als agrarische natuurvereniging 
zijn wij nauw betrokken bij de 
bollensector. Wij willen alle 
kwekers een hart onder riem 
steken. Juist jullie, die in het 
voorjaar bij zoveel mensen de 
huiskamers opfleuren en onze 
streek kleuren, hebben nu die 
opsteker nodig. 
Wij hopen voor jullie dat deze 
angstige periode van korte duur 
is.                             Mart Duineveld 
 
Nieuw Landbouwbeleid 
In januari organiseerden LTO en 
KAVB een bijeenkomst waarin 
het nieuwe Gemeenschappelijke 
Landbouw Beleid (GLB) werd 
uitgelegd. Het nieuwe GLB zal 
naar verwachting in 2023 ingaan.  
Ofschoon er in grote lijnen niet 
veel zal veranderen, wordt wel 
duidelijk dat de eisen strenger 
worden om in aanmerking te 
komen voor toeslagrechten.  
Aan de bollentelers (en vaste 
plantenkwekers) is input 
gevraagd voor het nieuwe beleid. 
LTO gaat sectorale plannen 

schrijven en legt deze voor aan 
het ministerie. Zo bleek op de 
bijeenkomst dat er behoefte is 
aan een nieuwe peildatum. En 
verder zijn er wensen ten 
aanzien van de ingangsperiode 
van een winterdekking. 
Wellicht heeft u ook nog 
andere wensen? Laat het 
weten aan ANLV Geestgrond 
of vul de enquête in die LTO 
heeft uitgezet onder 
agrarische ondernemers. Zie 
voor het laatste nieuws de 
website: 
www.glbuitdepraktijk.nl. 
 
De kortste weg 
Steeds meer 
mensen vinden 
het belangrijk 
om te weten 
waar hun eten vandaan komt 
en vinden het fijn om duur-
zame of ambachtelijk produce-
rende boeren te steunen. 
Meer lokaal eten is beter voor 
het milieu en beter voor de 
lokale economie. Door uw 
aankoop is het voor de boer 
makkelijker om te investeren 
in natuur, duurzaamheid, 
dierenwelzijn en de bodem.  
Een ander voordeel is dat u 
weet bij wie u koopt en verse 
seizoensproducten in huis 
krijgt. Lokaal geteeld voedsel 
is bovendien vaak gewoonweg 
ontzettend lekker, van goede 
kwaliteit en gezond! 
www.dekortsteweg.nl 
 
Lege agenda 
Het Corona virus zorgt voor 
een lege agenda. Zo gaan de 
Algemene Ledenvergadering, 
Patrijzendag op Tespelduin en 
de Bollenvogel excursie niet 
door. Wanneer het weer kan 
hopen wij u, gezond en wel, bij 
een van onze activiteiten te 
ontmoeten. 

Kijk! Patrijzen! 
 

Bloemen waaiend in de wind 

Op bedden. Mij goed gezind 

Ik tuur over het bollenveld 

Geniet van dit natuurgeweld 

Geweldig zijn de kleuren 

van narcis, tulp, hyacint 

Wel riekend de geuren 

die mijn neus zo heerlijk vind 
 

De veldleeuwerik zingt zijn lied 

Daarmee stoppen doet hij niet 

En plots zie ik daar, als vogelaar 

Tussen bedden: mijn 

patrijzenpaar 
 

Patrijzen in mijn telgebied 

Eén maaiveld, twee koppen 

doet mijn hart snel kloppen 

Stoppen met kijken doen zij 

niet 
 

In spanning kijken ze mij aan 

Besluiten dan plots te gaan 

Rennend ver van mij vandaan 

Ik noteer het stel heel voldaan. 

Stoppen met kijken doe ik niet 

Ik pak mijn kijker en geniet 

van vogels in mijn telgebied: 

Stoppen met zingen doen ze 

niet. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vogeltellers gezocht 
Onze werkgroep bollenvogels kan 
nog nieuwe tellers gebruiken. Zo 
kunnen we in een nog groter 
gebied de bollenvogels in kaart 
brengen. U kunt u aanmelden op 
info@anlvgeestgrond.nl 
 

 

 

Reacties en informatie:  
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