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     Frans Jansen, gebiedscoördinator 
     De Groene Klaver, Jan Hoogeveen,  
     voorzitter ANLV Geestgrond en 
     Dave Dirks, Steunpunt Agrarisch  
     Natuurbeheer, prepareren het land 
     bij Streekmuseum Veldzicht om er  
     vervolgens een partijtje historische  
     bloembollen te planten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief HERFST 2018 
 

Van de voorzitter 
 

De herfst is eindelijk in het land. 
De kou komt eraan en de bloem-
bollen zijn alweer geplant. Op het 
land is het stro verspreid en 
ingereden om de bollen tegen de 
vorst te beschermen. Misschien 
voor u het moment voor een 
stevige herfstwandeling?  
 

Wandelroute Veldzicht is op 
dinsdag 13 november officieel 
geopend. Wij zijn daar als ANLV 
Geestgrond best een beetje trots 
op. Het is een mooie aanvulling 
op het bestaande wandelnetwerk 
in de Duin- en Bollenstreek. De 
route begint bij Streekmuseum 
Veldzicht in Noordwijk en gaat  
deels over onverharde wegen. U 
wandelt over kwekerijen en het 
terrein van zorgpark Willem van 
den Bergh, waar een Duintuin is 
ingericht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het geheel is mogelijk 
gemaakt met subsidie van de 
provincie Zuid-Holland, 
Holland-Rijnland en de 
Gemeente Noordwijk.  
 

Trots zijn we ook op onze 
vernieuwde website, waarop 
u, naast de beheerpakketten 
voor agrariërs, alles kunt lezen 
over onze projecten voor de 
patrijs, de bollenvogels, het 
wandelnetwerk, de bijen en de 
vleermuizen. Veel mooie 
ontwikkelingen, waar we met 
z’n allen van kunnen genieten 
en profiteren.   Jan Hoogeveen 
 

Even voorstellen 
 

Ik ben Marca Bultink, geboren 
en getogen in Hillegom, 
getrouwd met Aad Otte, twee 
uitwonende kinderen.  

Ik heb een bureau voor 
communicatie en cultuur-
historie, maar ben ook als 
vrijwilliger actief op deze 
terreinen. Een groot deel van 
mijn tijd besteed ik aan het 
landschap en erfgoed van 
Hillegom en de Bollenstreek. 
Dit landschap, met de 
karakteristieke bollenschuren, 
vaarten, sloten en hagen gaat 
me aan mijn hart. Door middel 
van boeken en allerlei vormen 
van publiciteit vraag ik daar 
aandacht voor. 

Ik zet me, zowel betaald als 
onbetaald, in voor organisaties 
die daar ook mee bezig zijn, 
zoals de Vrienden van Oud 
Hillegom, Cultuur Historisch 
Genootschap Duin- en Bollen-
streek en ANLV Geestgrond.  

Ik ben al vele jaren burgerlid van 
Geestgrond, hoewel ik me met 
geiten en een moestuin ook wel 
een beetje agrariër voel.  
ANLV Geestgrond kan wel wat 
hulp gebruiken op het gebied van 
communicatie en publiciteit. Ik 
vind het leuk dat de vereniging 
mij en mijn bedrijf daarbij 
inschakelt. 
 
Nieuwe website 
 

ANLV Geestgrond voert veel 
activiteiten uit in de Bollenstreek 
en wil daar graag nog meer 
bedrijven en burgers bij 
betrekken. Dat gebeurt al 
regelmatig door middel van 
publiciteit in de media voor het 
Wandelnetwerk Bollenstreek en 
de projecten Patrijs en 
Bollenvogels.  
Onze oude website, ontworpen 
en jarenlang bijgehouden door 
Wim Turnhout, voldeed echter 
niet meer aan de hedendaagse 
eisen. Bezoekers willen die ook 
op een mobiele telefoon en 
tablet kunnen bekijken.  
Daarom is afgelopen zomer een 
geheel nieuwe website voor 
Geestgrond gebouwd in een fris 
maar herkenbaar Geestgrond-
jasje. Sandra Warmerdam en 
Marca Bultink hebben er veel tijd 
in gestoken.  

 

 

Kijk eens op anlvgeestgrond.nl en 
laat ons weten wat u ervan vindt.  
 

Reacties en informatie:  
info@anlvgeestgrond.nl 
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