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Samenwerking
ANLV Geestgrond onderhoudt contacten en werkt 
samen met veel organisaties op het gebied van land- en 
tuinbouw, natuur, landschap en milieu: KAVB, LTO Noord, 
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Milieu Overleg 
Duin- en Bollenstreek, Stichting Duinbehoud, SOVON, 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, provincie 
Zuid-Holland, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, CultuurHistorisch 
Genootschap Duin- en Bollenstreek en vele andere.

ANLV Geestgrond maakt deel uit van De Groene Klaver. Dit 
is een samenwerkingsverband van vier agrarische natuur- en 
landschapsverenigingen in het noorden van Zuid-Holland.

Lid worden?
ANLV Geestgrond is een actieve vereniging van agrariërs en 
streekbewoners, die zich inzetten voor de natuurwaarden in 
de Duin- en Bollenstreek. 
Agrariërs betalen € 25,- per jaar
Niet-agrariërs betalen € 15,- per jaar 
Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op de website.

Hoe blijft u op de hoogte?
•  Via onze website: www.anlvgeestgrond.nl
•   Leden van ANLV Geestgrond ontvangen een nieuwsbrief 

over de voortgang van activiteiten en projecten
•   Door lezingen en excursies geven wij bekendheid aan ons 

werk.

Vrijwilliger worden 
Voelt u zich betrokken bij het buitengebied en de uitvoering 
van onze projecten, dan bent u van harte welkom als 
vrijwilliger.

Contact
ANLV Geestgrond
Herenweg 114
2201 AL Noordwijk
E-mail: info@anlvgeestgrond.nl
Website: www.anlvgeestgrond.nl

www.anlvgeestgrond.nl
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ANLV Geestgrond 
zet zich in voor het 
agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in de 
Duin- en Bollenstreek. 
Agrariërs en betrokken 
burgers werken hierbij 
samen aan een fraai en 
duurzaam gebied.

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
Geestgrond is in 1999 opgericht door ondernemers in 
de agrarische sector en betrokken burgers in de Duin- 
en Bollenstreek. Doel is agrariërs en streekbewoners te 
betrekken bij behoud en versterking van natuur en landschap 
in de Duin- en Bollenstreek. ANLV Geestgrond heeft eigen 
projecten, maar werkt ook mee aan projecten van andere 
organisaties.

Wat doet ANLV Geestgrond?

Hagen en erfbeplanting (1)
De karakteristieke hagen in de Bollenstreek worden 
hersteld en aangevuld dankzij het regionale project Robuust 
Groen. Bloembollenbedrijven en veehouders kunnen een 
bedrijfsnatuurplan laten maken voor een natuurvriendelijke 
inrichting van hun terrein.

Bollenvogels (2)
Vogels als de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart 
leven graag in de bloembollenvelden. ANLV Geestgrond en 
SOVON doen al 15 jaar onderzoek naar bollenvogels.

Wintervoedselakkers 
Bloembollentelers zaaien hun land na de teelt steeds vaker in 
met groenbemesters. Deze planten verbeteren de bodem en 
zorgen ervoor dat het zand niet verstuift. Vogels profiteren 
in de winter van het voedsel en een veilige schuilplaats.

Wandelnetwerk Bollenstreek (3)
In de Duin- en Bollenstreek is op initiatief van Geestgrond 
een wandelroutenetwerk ontwikkeld. De routes lopen 
voor een groot deel over boerenlandpaden en langs de 
bollenvelden. Streekbewoners en bezoekers kunnen zo 
genieten van het platteland. Het wandelnetwerk wordt 
de komende jaren uitgebreid met nieuwe wandel- en 
belevingsroutes.

Cultuurhistorische Atlas (4)
ANLV Geestgrond is een van de initiatiefnemers van de 
digitale Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek. 
Daarin zijn de cultuurhistorische elementen in het landschap 
te vinden.

Natuurlijke oevers
Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en 
beheer van natuurvriendelijke slootkanten. Hierdoor neemt 
het aantal soorten planten en dieren toe. Samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, de KAVB en LTO Noord 
werken agrariërs aan duurzame ondernemingen met respect 
voor natuur en milieu.

Boer zoekt vleermuis (5)
Om de leefomstandigheden van vleermuizen op het 
platteland te stimuleren zijn vleermuiskasten geplaatst bij 
een aantal kwekerijen en boerderijen langs de kust. 
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Bloemrijke bijenlinten (6)
In de Duin- en Bollenstreek leggen gemeenten en 
particulieren bijenlinten aan. Deze bloemrijke stroken 
die bijen aantrekken zijn goed voor de biodiversiteit. 

Streekproducten (7)
Voor steeds meer agrarische bedrijven is de verkoop van 
streekproducten, zoals bloemen, bloembollen, melk, kaas 
en vlees een welkome bron van inkomsten. Ook recreatie 
en toerisme komen steeds meer voor. ANLV Geestgrond 
ondersteunt agrarische bedrijven bij deze nevenactiviteiten.
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