
 

Nature today quiz 
 

In het najaar verandert er veel voor de 
natuur. Om dat zichtbaar te maken, 
maakt Nature Today korte berichtjes. 
Speel de quiz en zie hoe goed jij op de 
hoogte bent van het najaar.  
Er is ook een quiz met vogelgeluiden. 
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Van de voorzitter 
 

Deze herfst heeft ANLV Geestgrond twee 
goedbezochte avonden georganiseerd in 
de Willemshoeve in Voorhout. 
Op 15 september werd er, samen met Li-
ving Lab B7, een avondvullend programma 
over heggen en hagen gepresenteerd. 
Kenneth Rijsdijk (UvA) was uitgenodigd 
om te vertellen over zijn onderzoek naar 
het nut van heggen en hagen. Deze zorgen 
niet alleen voor een aantrekkelijk land-
schap, maar ook voor een betere water-
berging, verkoeling en plaagbestrijding. 
Hugo Langezaal (LLB7) vertelde over zijn 
onderzoek naar de staat van de biodiversi-
teit in de Bollenstreek. Hij is begonnen 
met een nulmeting van insectensoorten in 
de streek en later wil hij onderzoeken wel-
ke effecten maatregelen als het plaatsen 
van heggen hebben op de biodiversiteit.  
 

Deze winter wordt er weer 600 meter 
haag aangeplant in de Bollenstreek. 
 

Op 1 november werden de telresultaten 
gepresenteerd. Deze kunt u hiernaast be-
kijken. Fijn dat al die vrijwilligers elk jaar 
weer op pad gaan zodat wij deze cijfers 
kunnen presenteren. 

Nieuwsbrief november 2022 

Resultaten Boerenlandvogels 2022 gepresenteerd 
 

Op 1 november presenteerden Paul Venderbosch en Jeroen Koppert de 
resultaten van het tellen van de bollen- en weidevogels in onze streek. 
Hierbij waren 50 tellers en agrariërs aanwezig. 
 

Bollenvogels 
Voor de tellingen van bollenvogels gebruiken wij de gestandaardiseerde 
Sovon methode. De resultaten van 6 vogelsoorten staan weergegeven in 
onderstaande tabel. De cijfers geven dichtheden (territoria per 100 ha.) 
weer. Opnieuw was het een prachtig seizoen met mooie resultaten.  
 

 
Patrijs 
Aanvullende waarnemingen van patrijzen in de streek kunnen nog steeds 
worden doorgegeven via Whats-app. Wil je ook in de Appgroep? Laat het 
ons weten via info@anlvgeestgrond.nl.  
Begin 2023 presenteren de definitieve aantallen in een mooi jaarrapport. 
 

Weidevogels 
De weidevogelgroep Duin- en Bollenstreek heeft zeer mooi en succesvol 
tweede jaar achter de rug. Het afgelopen seizoen hebben wij met veel 
plezier gewerkt aan het in kaart brengen van de nesten van de grutto, kie-
vit, tureluur en scholekster. Daarnaast zijn er ook andere soorten waarge-
nomen zoals de Slobeend en de Gele Kwikstaart.  
Voor onze tellingen is de Duin- en Bollenstreek opgesplitst in deelgebie-
den. Het gaat om polders gelegen in Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, 
Hillegom en Lisse. Legselbeheer en uitgestelde maaidatum zijn de meest 
voorkomende beheervormen op de getelde percelen. 
We kunnen zeer tevreden zijn met de prachtige resultaten voor 2022. De 
grutto en kievit zijn goed vertegenwoordigd. Voor 2023 hopen we op een 
stabilisatie van de vogelsoorten. Om dit te bereiken hebben we onze doel-
stellingen voor 2023 nog even op een rij gezet: 
 Bestendigen van de deelname van de betrokken veehouderijen en uitbrei-

ding met mogelijk nieuwe bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek.  

 Het werven en instrueren van nieuwe vrijwillige veldwerkers(1 of 2 pers.). 

 Formuleren van vervolgdoelen met betrekking tot een betere bescherming 
van de weidevogels in de Duin- en Bollenstreek. 

 Voorlichting en educatie over boerenlandvogels, met name de grutto, voor 
alle betrokken partijen (Gemeente Lisse, Teylingen en Noordwijk in het bij-
zonder). 

 Het plaatsen van een informatiebord op een nader te bepalen 
locatie in de polders tussen Sassenheim en Lisse. 

Paul 

Mart 

Jeroen 

Hagen in de Bollenstreek 
Voor een haag is de soortkeus belangrijk. 
Inheemse struikvormers, liefst gemengd, 
hebben de voorkeur. Onderbegroeiing 
verhoogt de biodiversiteit en ook de loca-
tie van de haag is belangrijk. 
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