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Gelukkig! Eindelijk weer een activiteit
die wel door kon gaan. 14 oktober
hebben we met een groep controleurs van het wandelnetwerk het
mooie ommetje door de Lisserpoelpolder gewandeld. We ontvingen hen
bij de molen met koffie en koek en de
molenaar gaf een rondleiding door
‘zijn’ molen. Zelfs het weer werkte
mee aan deze geslaagde middag.

1000 m heggen/hagen voor de patrijs Bouwmeester Vaste Planten uit
Noordwijkerhout. Cor Bouwmeester
In samenwerking met ANLV Geestgrond heeft coöperatie De Groene Kla- houdt met zijn bedrijfsvoering rekever bijna 1000 meter heggen en hagen ning met de natuur. “Alles wat we
aan laten planten in de Beekpolder en kunnen doen, doen we. We hebben
natuurlijke slootranden, verstoren
de Hoogeveense polder. Zij kon dat
geen broedende vogels en stoppen
doen met gelden van het Actieplan
Boerenlandvogels van provincie Zuid- energie in het in stand houden van de
Holland.
natuur. Daar past de aanplant van
De Groene Klaver is een coöperatie in heggen en hagen goed bij. Het is
noodzakelijk voor het behoud van de
het werkveld van vier agrarische napatrijs”.
tuurverenigingen rondom Leiden,
waaronder ook ANLV Geestgrond. De Ook bij andere kwekers zijn heggen en
contracten met de kwekers en de boe- hagen aangeplant. Voor komend jaar
ren voor agrarisch natuurbeheer loheeft ANLV Geestgrond samen met De
pen via deze coöperatie.
Groene Klaver projectgelden aangeIn 2018 is ANLV Geestgrond gestart
met het Project Patrijs. Deze schuwe
vogel is een icoonsoort voor de Bollenstreek. In dit project zijn er ‘zeven
gemakkelijke maatregelen’ voor de
patrijs naar voren gekomen die het
leefgebied van de patrijs verbeteren.
Door meer gebiedseigen heggen en
hagen aan te planten, ontstaat er een
netwerk van schuilmogelijkheden voor
de patrijs. Het uiteindelijke doel is om
het aantal van dertig paartjes patrijzen, dat door ANLV Geestgrond geteld
is, te stabiliseren of zo mogelijk te laten groeien.
Een van de kwekers die heggen en
hagen aan heeft laten planten is

Op 7 december hielden we een digitale bijeenkomst als slotavond van de
bollenvogelwerkgroep. Omdat Joël
Haasnoot van Staatsbosbeheer een
boeiende lezing over de biodiversiteit
in de streek zou geven, hebben we al
onze leden voor deze bijeenkomst
uitgenodigd. Joël is ook betrokken bij
de tellingen rond het 1000 soorten
jaar in Nationaal Park Hollands Duin
en kon ons veel vertellen over de
stand van de verschillende vogels in
de duinen door de jaren heen.
Veranderingen in het duinlandschap
maken dat er vogelsoorten verdwijnen of juist bijkomen.
Interessant om onze telgegevens eens
naast elkaar te leggen.
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vraagd om nog meer heggen, hagen
en patrijzenakkers te kunnen realiseren. ANLV Geestgrond heeft ook geld
van het Innovatiefonds Biodiversiteit
gekregen om op particulier terrein
heggen en hagen te kunnen plaatsen.
Martien van der Poel, Paul Venderbosch en Anja van Servellen bezoeken
kwekers en particulieren in de Bollenstreek om afspraken te maken voor
aanleg en onderhoud van heggen en
hagen. Naast de kosten van de aanplant is er voor kwekers een onderhoudsvergoeding beschikbaar.
Heb je interesse, neem dan contact op
met ANLV Geestgrond:
info@anlvgeestgrond.nl
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