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Van de voorzitter 

In april van dit jaar hebben wij op de 
jaarvergadering afscheid genomen van 
Jos Beugelsdijk. 15 jaar was hij onze 
penningmeester en secretaris. Voor zijn 
inzet zijn we hem zeer erkentelijk.  Het 
vertrek is een aderlating voor de vere-
niging. Maar we zijn blij te kunnen mel-
den, dat Bas van der Kooij deze functie 
nu vervult. Ook Corinne Meeuwissen en 
Paul Venderbosch kunnen we als nieuw 
bestuurslid verwelkomen. Het bestuur 
van de ANLV Geestgrond bestaat nu uit 
de volgende leden: Jan Hoogeveen, 
Bas van der Kooij, Sandra Warmerdam, 
Paul Venderbosch, Wim Turnhout, 
Joost Bouwmeester, Aad van Eeden, 
Corinne Meeuwissen en Anita Ver-
schoor-Zeestraten. In de komende 
nieuwsbrieven gaat u meer met ons 
allen kennis maken. 
 
ANLV Geestgrond heeft een collectief 
gevormd met drie andere agrarische 
natuurverenigingen rond Leiden, en 
vormt nu met hen het Collectief De 
Groene Klaver. Daarover en over nog 
veel meer ontwikkelingen binnen onze 
mooie vereniging en het agrarisch na-
tuurbeheer willen we u door middel van 
nieuwsbrieven berichten en u op de 
hoogte houden. En ook op onze websi-
te kunt u veel wetenswaardigheden 
tegenkomen. Ik wens u veel leesplezier,  

Jan Hoogeveen, voorzitter 
 
Wandelnetwerk Bollenstreek 

Het wandelnetwerk in de Bollenstreek is 
gerealiseerd. De route loopt groten-
deels over verharde paden, maar gaat 
ook over weilanden en bollenland. Zo is 
de natuur dichtbij. Om u een handje te 
helpen zijn er in het land overstapjes en 
bruggetjes gemaakt. Avontuurlijke trek-
pontjes zorgen op een aantal plaatsen 
voor de oversteek. Er is een gratis 
wandelkaart ontwikkeld, waarop alle 
knooppunten staan. In een folder vindt 
u een aantal leuke wandelingen langs 
bijzondere plekken in de Bollenstreek.  
 
Het wandelnetwerk is officieel geopend 
in oktober 2014 en dit jaar vond er een 
overdracht plaats van aansturing via 
‘De Groene Motor’ naar de ANLV 
Geestgrond. Dat heeft als consequen-

tie, dat de vrijwilligers uitnodigingen en 
informatie gaan ontvangen via de 
Geestgrond, maar ook een papieren 
lidmaatschap is onvermijdelijk. 
 
Via het algemene e-mail adres: wan-
delnetwerk@bollenstreek.info hebben 
we al zeer veel hartverwarmende reac-
ties mogen ontvangen. Een aantal 
mensen heeft alle 20 ommetjes al ge-
wandeld. Er kwam ook commentaar, 
dat liep uiteen van: “ik heb de wande-
ling niet kunnen vinden” of “de verwij-
zingen klopten niet” of “de verwijzingen 
ontbraken”. En iedereen had gelijk, er 
was [en is] nog het nodige mis met ons 
netwerk. Daarom zijn we ook zo ontzet-
tend blij dat een grote schare vrijwilli-
gers ons een handje helpt met het ver-
beteren en in stand houden van het 
netwerk.              Wim Turnhout 

 
Bollenvogels 

Binnen ANLV Geestgrond wordt door 
een groep vrijwilligers al jaren bollen-
vogels geteld. Voor 2016 gaat de vere-
niging daar mee door. Een projectvoor-
stel is daarvoor geschreven. En met 
een aantal vrijwilligers zullen er ge-
sprekken plaatsvinden hoe we het tellen 
weer goed kunnen voortzetten na het 
overlijden van Piet Muller. Daarnaast is 
er een project gestart in samenwerking 
met het Collectief De Groene Klaver. 
ANLV Geestgrond heeft zich als doel 
gesteld 10 hectare braakliggende ter-
reinen bij agrarische ondernemers te 
laten inzaaien in de wintermaanden. 
Deze percelen, zogenaamde winter-
voedselakkers, komen in aanmerking 
voor subsidie vanuit het provinciale 
agrarische natuurbeheer in Zuid Hol-
land. Ook voor deze activiteiten ligt een 
concept projectvoorstel klaar om voor 
de komende jaren dit werk te kunnen 
voortzetten met de provincie, het Col-
lectief de Groene Klaver en andere 
betrokken organisaties zoals SCAN en 
Veelzijdig Boerenland. 
 

 
Patrijs op nest  Foto: Mariska de Graaff 

 
Piet Muller overleden 

Op 1 oktober 2015 overleed Piet Muller 
uit Lisse. Op 7 oktober 2015 hebben 
familie, vrienden en kennissen van Piet 
afscheid van hem kunnen nemen. Het 
bestuur van de ANLV Geestgrond 
wenst de vrouw van Piet, zijn kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte bij het 
verlies van hun echtgenoot, vader en 
grootvader. 

Piet was een bevlogen natuurman en 
onder andere actief binnen de Agrari-
sche Natuur- en Landschapsvereniging 
Geestgrond. Hij coördineerde een 
groep van circa 12 enthousiaste vrijwil-
ligers die vogeltellingen doen op de 
bollenpercelen in de Bollenstreek. Deze 
tellingen worden al gedaan vanaf 2004. 
Met de tellingen werd bekend dat de 
bloembolvelden in de Bollenstreek in 
het voorjaar een interessant broedge-
bied vormen voor diverse vogelsoorten. 
In 2014 wist Piet zelfs een broedgeval 
te spotten van de Blauwborst. Voorheen 
was van deze soort nog niet bekend dat 
er gebroed wordt in bloembolvelden. 
Daarnaast was Piet actief binnen de 
KNNV Bollenstreek en hij werkte voor 
zijn pensioen jarenlang als onderzoeker 
bij het voormalige Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek in Lisse. 

Paul Venderbosch 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Paul Venderbosch. Ik ben 
in 2013 al in contact getreden met Jan 
Hoogeveen vanwege mijn interesse 
voor de bollenvogels, de natuur in het 
algemeen en het landschap van de 
Bollenstreek. Ik ben zelf ook actief in de 
natuurvereniging KNNV Bollenstreek en 
daarnaast ben ik tot eind 2015 werk-
zaam bij de KAVB. Dit is de belangen-
behartiger voor bloembolkwekers in 
Nederland. Inmiddels ben ik gestart als 
projectleider voor het Agrarische na-
tuurbeheer in het Collectief Hollands 
Noorden in Obdam. Daar ga ik me 
bezig houden met akkervogels en het 
waterbeheer. Deze kennis zal uitste-
kend van pas komen in het vrijwilligers- 
en bestuurswerk wat ik doe voor ANLV 
Geestgrond. In deze vereniging wil ik de 
bollenvogels en het akkerrandenbeheer 
meer op de kaart zetten. 
Ik woon met mijn vrouw al weer 16 jaar 
in de bloembollenstreek en ik ga de 
mooie details van het landschap steeds 
meer waarderen en zien.  

Paul Venderbosch 
________________________________ 
Voor informatie t.a.v. de nieuwsbrief of 
de vereniging kunt u terecht bij het 
secretariaat: basvanderkooij@gmail.com 
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