
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief LENTE 2019 
 
 

 

Tijdens de Ledenvergadering van 
14 maart gaf Jan Hoogeveen, na 
20 jaar, de voorzittershamer door 
aan Mart Duineveld. 
 
Boerenlandvogels 
 

Vanaf maart zijn er weer ± 15 
vrijwilligers actief die 5 keer op 
vaste bollenpercelen de bollen-
vogels in kaart brengen. Daarvoor 
wordt de methodiek van Sovon 
gebruikt die ook geldt voor de 
weidevogels. We zien namelijk 
dat weidevogels als kievit en 
scholekster regelmatig in de 
bollenvelden broeden. Maar ook 
zien we de tureluur en soms zelfs 
de grutto, al blijven die liever op 
het grasland.  
Omdat de vogels zich in 
verschillende leefgebieden laten 
zien, spreken beleidsmakers nu 
vaker over Boerenlandvogels bij 
het treffen van maatregelen. 
Bij de bollenvogels worden in 
ieder geval 24 soorten vogels in 
de tellingen meegenomen. De 
tellingen gaan door tot half juni. 
 
Vrijwillig Bollenvogels tellen  
 

Sinds dit jaar is de coördinatie 
van het tellen van Bollenvogels in 
handen van de Groene Motor.  
Dit jaar zijn er een aantal 

telgebieden vrijgekomen die 
geteld kunnen worden. Mocht 
je daarover vragen hebben of 
zelf willen tellen, neem dan 
contact op met de Marleen 
van der Lee van de Groene 
Motor  
(M.vanderlee@degroenemotor.nl) 

of met ons: 
info@anlvgeestgrond.nl. 
 
Vrijwillig patrijzen en insecten 
tellen 
 

Dit jaar zijn in de streek voor 
het eerst alle Patrijzen geteld 
door Vrijwilligers. Sovon heeft 
daar een methodiek voor 
ontwikkeld waarbij ook 
gebruik wordt gemaakt van 
geluidsondersteuning. De 
vrijwilligers hebben net hun 
laatste tellingen afgerond en 
als vereniging zullen we nu de 
resultaten gaan verwerken.  
De ervaringen van de tellers 
zijn overwegend positief. 
Nieuw is dat we vanaf 2019 in 
de Bollenstreek ook insecten 
gaan tellen met plakvallen om 
te achterhalen of er grote 
verschillen zijn in het aanbod 
van insecten voor de jonge 
pullen van de Patrijs.  
Mocht je interesse hebben in 
het tellen van de insecten: We 
hebben vier vrijwilligers nodig 
die ons daarin ondersteunen. 
Voor informatie kunt u een 
mailtje sturen naar 
info@anlvgeestgrond.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij verschillende bollentelers 
hebben wij percelen in mogen 
zaaien voor de patrijs. 

Bollenvogelexcursie 
24 mei om 19.00 uur 
 

Tijdens een wandeling over het 
bollenveld van de fa. Van Eeden 
proberen we de big five onder de 
bollenvogels te spotten. De 
excursie start om 19.00 uur bij de 
ingang van het bollenveld aan de 
Leidsevaart in Voorhout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich tot 22 mei aanmelden 
voor deze excursie op 
info@anlvgeestgrond.nl.  
Bij slecht weer kan de excursie 
helaas niet doorgaan. U krijgt dan 
op de dag zelf, uiterlijk om 17.00 
uur, een e-mail. 
 
Feestelijke opening Veldzicht 
6 juni om 10.00 uur 
 

De Parel Streekmuseum Veldzicht 
wordt feestelijk opgeleverd. De 
Dodoens kruidentuin is het 
laatste onderdeel van het project 
dat  gerealiseerd is. 
Aanmelden tot 3 juni op 
info@anlvgeestgrond.nl 
 
Vrijwilligersdag Provincie 
22 juni om 09.00 uur 
 

Op zaterdag 22 juni worden 
vrijwilligers in erfgoed en groen 
in Zuid-Holland uitgenodigd voor 
een gezellige en leerzame dag in 
de omgeving van Leiden. Meld je 
snel aan via het formulier dat te 
vinden is op: 
www.zelfdoeninerfgoedengroen.
nl/vrijwilligersdag 
 
 
 
 

Reacties en informatie:  
info@anlvgeestgrond.nl 
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