
 

Brochure voor de Patrijs 
 

ANLV Geestgrond beschrijft in haar 

nieuwe brochure Zeven makkelijke 

maatregelen voor de patrijs acties die 

kwekers kunnen ondernemen om het 

voortbestaan van de patrijs in de Bol-

lenstreek te waarborgen. De agrari-

sche bedrijven worden zo een onder-

deel van het groene netwerk van de 

Bollenstreek. 

Voorzitter Mart Duineveld overhan-

digde het eerste exemplaar van deze 

brochure op 6 juli 2020 bij de firma 

Zeestraten in Hillegom aan Piet van 

der Poel, voorzitter KAVB kring Duin-  

 

en Bollenstreek. De Firma Zeestraten 

is één van de bedrijven die al maatre-

gelen heeft getroffen om de patrijs te 

helpen. 

Bestuurders van ANLV Geestgrond 

bezoeken regelmatig agrariërs om sa-

men met hen te overleggen welke 

maatregelen passen binnen de be-

drijfsvoering. Zo werken we samen 

aan een nog mooiere Bollenstreek 

waar ook de patrijs zich thuis voelt. 

Heeft u ook interesse? Laat het ons 

weten via info@anlvgeestgrond.nl of 

kijk op www.anlvgeestgrond.nl, waar 

de brochure ook te vinden is. 

Van de voorzitter 
 

Ook wij als agrarische natuurvereni-

ging werden dit jaar door alle co-

ronamatregelen steeds weer gedwon-

gen om onze geplande ledenbijeen-

komsten af te blazen.  Begrijpelijk, 

maar vooral jammer omdat we hier-

door veel minder contact hebben met 

onze leden. Juist in een jaar waar we 

als speerpunt hadden meer agrarische 

bedrijven lid te maken van onze club.  
 

Afgelopen voorjaar stond onze jaar-

vergadering met Koos Biesmeijer 

(Naturalis) gepland, waarbij we de 

mogelijkheden om de biodiversiteit 

op onze bedrijven te verbeteren be-

spreekbaar wilde maken.   

Ook was er een Patrijzendag georga-

niseerd, met als doel deze icoonsoort 

bij een breder publiek onder de aan-

dacht te brengen. Helaas allemaal niet 

doorgegaan.  

Wel is er een praktische brochure ge-

maakt met 7 makkelijke maatregelen 

om voor de patrijs een betere leefom-

geving te creëren. Deze hebben we 

gelukkig via de plaatselijke en agrari-

sche media onder de aandacht van 

kwekers kunnen brengen. Onze be-

stuursleden Anja en Paul benaderen 

kwekers ook persoonlijk. Zij steken 

veel vrije tijd in het Project Patrijs, 

waarmee niet alleen de omstandighe-

den voor de patrijs worden verbeterd, 

maar indirect ook die voor de andere 

bollenvogels.  
 

Onze jaarvergadering wordt binnen-

kort digitaal toegestuurd. Deze was 

verschoven van afgelopen voorjaar 

naar dit najaar, maar is nu helaas 

weer niet mogelijk. Wij hopen dat ie-

dereen op de toegezonden vergade-

ring  wil reageren, zodat we  het boek-

jaar 2019 kunnen afsluiten.  
 

Groet, Mart Duineveld 

Ruimtelijk beleid in de Bollenstreek 
 

Er is een nieuwe Omgevingswet in de 

maak waarmee inwoners, bedrijven 

en initiatiefnemers meer invloed krij-

gen op hun omgeving.  

Aanvragen voor een vergunning wor-

den in één keer bij alle betrokken 

overheden getoetst. De werkwijze bij 

het aanvragen van vergunningen zal 

aanzienlijk veranderen in vergelijking 

met de huidige procedures. 

Voor 1 januari 2024 moeten de ge-

meenten in de Bollenstreek een om-

gevingsvisie geschreven hebben. 

 

Hillegom, Noordwijk en Katwijk heb-

ben dit reeds gedaan, Teylingen en 

Lisse moeten hem nog schrijven.  

Hillegom is al bezig met een omge-

vingsplan, waarin de grote lijnen voor 

het buitengebied verder worden uit-

gewerkt. 

ANLV Geestgrond schrijft momenteel 

een zienswijze over de bescherming 

van de openheid en de biodiversiteit 

van het buitengebied. Mocht u uw 

visie of wensen over het ruimtelijk 

beleid met ons willen delen, horen we 

dat graag via info@anlvgeestgrond.nl  

Nieuwsbrief oktober 2020 

info@anlvgeestgrond.nl 
www.anlvgeestgrond.nl 

Subsidie voor heggen en hagen 
 

ANLV Geestgrond ontving op 20 okto-

ber jl., uit handen van Peter van den 

Akker, een voucher van € 13.250,- van 

het Landschapsfonds Holland Rijnland 

voor de aanleg van 10 oudhollandse 

heggen en hagen. Deze beplanting 

heeft een cultuurhistorische waarde, 

hoort bij de Bollenstreek en biedt een 

prima beschutting voor de patrijs als 

er even een veilig heenkomen gezocht 

moet worden.  

Er zijn tien bollentelers bereid gevon-

den om hagen te planten langs hun 

bollenperceel of op hun erf.  

Zo ontvangen Daan en Anja Jansze van 

de Tulperij een deel van deze subsidie 

voor de aanleg van een haag langs de 

Oude Herenweg in Voorhout. En om-

dat er daar ook regelmatig patrijzen 

worden gezien, is dit een mooi succes 

in ons Patrijzenproject. Foto: WJ Hooijmans 

Foto: P Venderbosch 
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