
'Wie goed kijkt, ziet mooie natuur in de streek' 
Buiten de paden 
Om de week portretteert de 
Noordwijkse natuurfotograaf 
en -kenner Joost Bouwmees
ter in woord en beeld mensen 
die een passie hebben voor 
natuur. Vandaag: Paul Vender
bosch. 

„Zet mij liet hele jaar tussen de 
bollen, dan tel ik alle vogels, v l in
ders, planten, et cetera en maak 
daar een gedetailleerd weten
schappelijk rapport van. Dat is 
mijn sterkste punt", zegt Paul 
Venderbosch. 
Zestien jaar geleden k w a m de 
48-jarige Achterhoeker naar de 
Bollenstreek en vestigde zich i n 
Hillegom. Na het beëindigen van 
zi jn studie milieuhygiëne aan de 
Universiteit Wageningen begon 
Venderbosch z i jn loopbaan als 
beleidsmedewerker gewasbescher
ming bij de Koninkli jke Algemee-
ne Vereeniging voor Bloembollen
cultuur (KAVB). 
„Er is veel vooruitgang geboekt", 
zegt Venderbosch. „Zowel op het 
gebied van verduurzaming in de 
bedrijfsvoering en de gewasbe
schermingsmiddelen als op de 
manier waarop met natuur wordt 
omgegaan. Maar we zi jn er nog 
lang niet." 
Toch besloot hij om i n 2015 een 
andere functie te zoeken omdat 
' z i jn passie voor natuur onvol
doende tot z i jn recht kwam' 
„Naast het zoeken naar een pas
sende werkgever, ben ik daarom 
mijn eigen adviesbureau gestart: 
Venderbosch Onderzoek en Ad
vies." 
I n zi jn vrije tijd is Venderbosch 
secretaris van de K N N V Bollen
streek, een vrijwilligersorganisatie 
die natuureducatie en excursies i n 
de streek organiseert. Is er even 
niets te regelen, dan is hij i n het 
duin en de polder te vinden. 
Daar ontdekte hij zi jn lievelings-

Paul Venderbosch bij de wintervoedselakker van Jac. Uittenbogaard & Zonen in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout. FOTO JOOST BOUWMEESTER 

vogel, de patrijs. „Er rust een 
grote verantwoordelijkheid op de 
schouders van de bollenkwekers. 
De patrijs is bedreigd en de Bol
lenstreek is één van de laatste 
bolwerken van deze karakteristie
ke akkervogel." 
I n 2014 sloot de Hillegommer zich 
aan bij de Agrarische Natuur en 
Landschapvereniging Geestgrond. 
„Onlangs heb ik binnen Geest
grond een project vanuit de pro
vincie en De Groene Klaver (ons 
overkoepelende orgaan) opgepakt 

waarbij wij wintervoedselakkers 
aanleggen. We experimenteren op 
het ogenblik bij vier kwekers -
onder wie Jac. Uittenbogaard & 
Zonen i n de Hoogeveensepolder 
i n Noordwijkerhout - met het 
inzaaien van braakliggende ak
kers. Het gaat in totaal om tien 
hectare die is ingezaaid met een 
zogeheten groenbemester. Die 
verbetert niet alleen de bodem
structuur, maar biedt ook voedsel 
en bescherming aan vogels. Over
winterende vogels vinden zo 

genoeg voedsel op de kale akkers 
• zodat ze goed opgevet het broed-

seizoen i n gaan om eieren te leg
gen." 
Het was overigens niet liefde op 
het eerste gezicht toen Vender
bosch rond de eeuwwisseling de 
Achterhoek inruilde voor de Bol
lenstreek. „Wat een verschrikkelij
ke streek, was mijn eerste reactie 
toen ik hier ging wonen. Twee 
maanden een explosie van kleur 
en tien maanden grauw en grijs. 
Maar... als je wat meer i n de diep

te gaat, meer op de details let, 
ontdek je heel veel mooie natuur 
op de kale velden." 
Inmiddels houdt Venderbosch van 
de Bollenstreek. „Het is toch 
fantastisch als je op een grauwe 
winterdag de polder instapt en er 
vliegen grote groepen veldleeuwe
riken en een mooie koppel patrij
zen voor je voeten op. E n dat 
worden er nog veel meer als je ze 
voedsel en veiligheid biedt." 

Joost Bouwmeester 


