
 

Jaarrapport 2021 patrijzenproject 
 

ANLV Geestgrond heeft de resulta-
ten van haar werk binnen het Pa-
trijzenproject in 2021 opnieuw ge-
publiceerd in een jaarrapport. Het 
rapport bevat een gedegen over-
zicht van de resultaten van het bol-
lenvogeltelproject, de aantallen 
territoria van de patrijs en van de 
maatregelen die in de Bollenstreek 
getroffen zijn om het leefgebied 
van de patrijs en de biodiversiteit 
in het algemeen te verbeteren.  
Het rapport geeft een aantal aan-
bevelingen voor onderzoek dat kan 
worden meegenomen in het Living 
Lab project. In 2022 zullen de bol-
lenvogeltellingen weer worden 
voortgezet, zodat we de aantallen 
kunnen blijven volgen en hopelijk 
zien we dat, door het treffen van 
maatregelen, de aantallen patrijs 
en andere vogels zullen toenemen. 
De vogels kunnen zeker nog hulp 
gebruiken! 

Weidevogels in de Rooversbroekpolder  
 

In alle polders tussen Lisse en Sassenheim 
zijn in 2021 weidevogels geteld door weide-
wachter Jeroen Koppert. In totaal zijn 27 
soorten vogels waargenomen, waaronder 
de gele kwikstaart, kievit, scholekster, maar 
ook een paartje slobeenden, tureluurs en 
lepelaars. Met name de nationale vogel, de 
grutto werd op grote schaal waargenomen. 
Door middel van dagelijkse waarnemingen 
(op afstand om de rust van de weidevogels 
niet te verstoren) is beter zicht ontstaan op 
de indrukwekkende populatie weidevogels 
in de Lissese polders. Ook is een beter 
beeld ontstaan van de voorkeurslocaties 
van de vogels. Zij kiezen het liefst voor de 
rustigste delen van de polder, ver van de 
weg en niet in de buurt van bomen. De 
waarnemingen zijn ingevoerd in het sys-
teem van Boerenlandvogels.nl. Er zijn mini-
maal 20 paartjes nestende grutto’s waarge-
nomen, met gemiddeld 1 tot 3 kuikens per 
nest. E.e.a. is vastgelegd in een rapport. 
Mart en Bas Duineveld, eigenaars van firma 
C. Duineveld & Zn, de melkveehouderij aan 
de Rooversbroekdijk, hebben uitgesteld 
maaibeheer aangevraagd bij coöperatie De 
Groene Klaver om de vogels een veilig ge-
bied te gunnen voor hun nesten. Omdat 
gedurende het seizoen bleek dat een per-
ceel waar geen uitgesteld maaibeheer voor 
was aangevraagd eveneens volop met nes-
ten was bezet, is tijdens het seizoen aanvul-
lend kuikenbeheer aangevraagd. En met 
succes, zo blijkt. De kuikens waren met een 
verrekijker goed waarneembaar, eerst nog 
pluizig en wat onzeker op de poten, maar al 
snel brutaler en voorzien van een prachtig 
verenkleed. De ouders hadden het er maar 
druk mee de kuikens steeds te beschermen. 
 

De uitstekende samenwerking tussen de 

boer en de weidewachter wordt door beide 

partijen als belangrijk ingrediënt genoemd 

voor het succes. Korte lijnen, elkaar infor-

meren en regelmatig overleg zijn belangrijk 

bij de inspanningen om de aantallen weide-

vogels omhoog te krijgen. 

ANLV Geestgrond heeft, samen met Jeroen 

Koppert, een weidevogel telgroep samen-

gesteld om deze vogels in de gehele Bol-

lenstreek goed te kunnen monitoren. 

Stepping Stones voor de patrijs 
 

Het bedrijf JUB Holland uit Noord-
wijkerhout heeft een stuk grond 
ter beschikking van de patrijs ge-
steld! De familie Uittenboogaard 
heeft een strook van hun land om-
gewerkt; er is een beukenhaag ge-
plant, twee stukken met struweel 
aangeplant en er is een bloemen-
mengsel gezaaid.  
Dit alles is gebeurd met geld van 
het Innovatiefonds Biodiversiteit, 
van de Boerenlandvogels van de 
provincie Zuid Holland, in samen-
werking met het agrarisch collec-
tief De Groene Klaver. 
In de Hoogeveens Polder liggen nu 
al 3 stepping stones. Bij het dahlia-
bedrijf Weijers Blooming Dahlia’s 
van de familie Weijers (ligt er on-
derbegroeiing onder de beuken-
haag en bij het bedrijf CA van Pari-
don van Marc van Paridon ligt er 
een perceel braak.  
Heeft u ook nog een overhoek of 
een strook beschikbaar voor de 
patrijs? Laat het ons weten! 
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Maak kennis met agrarisch col-
lectief De Groene Klaver 
 

Zaterdag 12 maart organiseert 
agrarisch collectief De Groene 
Klaver een wandeling van ± 3 km, 
dwars door weilanden van leden 
van De Groene Klaver. Tijdens 
het weidevogelseizoen (15 maart 
– 15 juni) zijn de boerenlandpa-
den gesloten om weidevogels 
rust en ruimte te gegeven om 
hun jongen op te laten groeien. 
Er is er een letterspeurtocht voor 
kinderen, en ook start de actie: 
‘Vogel in het land, poes in de 
mand’ om mensen alert te ma-
ken dat hun huisdier ’s nachts op 
jacht gaat en kuikens een makke-
lijke prooi zijn. 
Er kan tussen 13.00 en 15.00 uur 
gestart worden vanaf Het Groe-
ne Hartplein, Zoeterwoude, tus-
sen ‘La Place’ en ‘Boer en Goed’.  
De deelname is gratis.  
En vergeet onderweg niet de 
terugkerende weidevogels te 
spotten!  

Eerste theehaag van Nederland 
 

Het Landschapsfonds (LFHR) stelt 
tot doel om oudhollandse land-
schapselementen toe te voegen 
aan het Holland Rijnland-gebied. 
In samenwerking met andere 
partijen is een vernieuwend idee 
ontstaan: het aanplanten van 
‘theehagen’.  
Er is subsidie beschikbaar gesteld 
voor de aanplant van theehagen, 
bestaande uit vijftien soorten 
struiken (o.a. vlier, meidoorn en 
berk). Onder de hagen worden 
kruiden geplant. Lees meer in de 
beschikbare folder.  

Wandelnetwerk 
 

Het is lang stil geweest in de vrij-
willigersgroep van het wandel-
netwerk. Hier gaat ANLV Geest-
grond, samen met HLT Samen, 
iets aan doen. Eind maart wordt 
er een bijeenkomst voor de vrij-
willigers georganiseerd in streek-
boerderij Veldzicht. Zij ontvan-
gen hier binnenkort bericht over. 

https://anlvgeestgrond.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verslag-patrijzenproject-2021-ANLV-Geestgrond-februari-2022.pdf
https://anlvgeestgrond.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verslag-weidevogelgroep-ANLV-Geestgrond-2021.pdf
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2021/06/LHR-FolderA5-theehaagDEF3.pdf

