
 

Even voorstellen: Jan Heemskerk 
 

Sinds vorig jaar zit ik in het bestuur 
van de ANLV Geestgrond in de func-
tie van penningmeester. 
Ik ben 65 jaar en getrouwd met Ca-
rola en we hebben drie kinderen en 
twee kleinkinderen. 
Omdat er geen bedrijfsopvolging 
was hebben we in 2019 ons bollen-
bedrijf Hemesbol in Lisse verkocht 
en zijn we in Sassenheim gaan wo-
nen. Nu ben ik af en toe aan het 
werk bij andere bollenbedrijven als 
ZZP-er. 

Van de voorzitter 
 

Wij hebben afgelopen week het volle-
dige gemeentebestuur van Lisse op 
bezoek gehad. Een mooi moment om 
ervaringen uit te wisselen en weer 
eens uit te leggen hoe belangrijk de 
agrarische sector is voor het in stand 
houden van ons unieke landschap en 
de daarbij behorende biodiversiteit.  
 

Er worden in  de Duin- en Bollen-
streekgemeentes omgevingsvisies op-
gesteld; juist daarin wordt voor de 
lange termijn vastgelegd hoe onze 
streek er uit gaat zien. Voor het be-
houd van de bollengronden zijn er nu 
al voor de lange termijn afspraken 
gemaakt, maar ook voor de samen-
hang van ons landschap (de combina-
tie van de weilanden, bollengrond en 
bos/duin) is het belangrijk om goed 
vast te leggen hoe we dit willen be-
houden.  
 

Als agrarische sector hebben we als 
eerste een economisch belang bij de 
instandhouding en daarnaast kunnen 
we op een positieve manier bijdragen 
aan de omgevings- en leefkwaliteit 
van alle inwoners. Het zou zo mooi 
zijn als we de komende jaren hier ook  
voor de agrariërs een stuk extra inko-
men uit kunnen genereren. Er wordt 
namelijk van alles verwacht van de 
sector zonder dat daar een reële ver-
goeding tegenover staat. Met extra 
inkomenssteun voor het aanleggen of 
in stand houden van bv. heggen en 
hagen of het creëren van een voedsel-
akker voor bollenvogels kunnen we 
kwekers over de streep trekken om 
zich nog meer voor de biodiversiteit in 
te zetten.  
Benut dus alle kansen als je bestuur-
ders spreekt!     Groet, Mart Duineveld 

Patrijzen gespot 
 

Wat een actieve groep vrijwilligers 
hebben we toch. De patrijzen-app 
wordt zeer actief gebruikt. Waarne-
mingen worden met elkaar gedeeld 
en zo worden alle patrijzen in de 
Bollenstreek in kaart gebracht.  
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Afscheid bestuurslid Anita Verschoor 
 

Het bestuur heeft, tijdens een excursie 

naar de Lisserpoelmolen, afscheid ge-

nomen van Anita Verschoor-

Zeestraten als bestuurslid. Wij bedan-

ken Anita voor de 15 jaar waarin zij 

zich heeft ingezet voor de vereniging 

en haar kennis met ons heeft gedeeld.  

De rondleiding werd verzorgd door 

Robert van Vuuren, de molenaar van 

deze molen en sinds kort ook lid van 

ANLV Geestgrond.  

Algemene Ledenvergadering 
 

De algemene ledenvergadering is 

voor de tweede keer digitaal gepas-

seerd. 

Luc Brocken en Martien van der Poel 

hebben zich aangemeld als lid van de 

kascontrolecommissie. Ada van Steijn 

meldde problemen met het wandel-

netwerk bij De Zilk. Deze problemen 

hebben wij doorgespeeld naar de 

gemeente Lisse, die hier een oplos-

sing voor heeft gezocht. 
 

Drie keer is scheepsrecht, dus in 

maart 2022 gaan we weer voor een 

‘normale’ ledenvergadering! 

Samen voor biodiversiteit 
 

ANLV Geestgrond heeft een financi-
ële bijdrage gekregen van het 
‘Samen voor Biodiversiteit’ Innova-
tiefonds om heggen en hagen in de 
Bollenstreek aan te planten.  

De Bollenstreek wordt van oudsher 
gekenmerkt door de vele liguster- 
en beukenhagen die als windkering 
dienden. Veel van deze hagen zijn 
echter verdwenen. Het opnieuw 
aanplanten is belangrijk voor de 
biodiversiteit in de Bollenstreek. 
Insecten en bollenvogels profiteren 
van voedsel en beschutting. 
Reden genoeg om de karakteristie-
ke heggen en hagen weer een pro-
minentere plek in de Bollenstreek 
te laten innemen.  
Weet u een plek in het buitenge-
bied die een ouderwets mooie beu-
ken- of ligusterhaag kan gebruiken? 
Mail naar info@anlvgeestgrond.nl. 
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