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1. Inleiding
De stichting Landschapsfonds Holland Rijnland is opgericht in 2015 ten behoeve van
het landschap in deze regio in het algemeen. En voor het in standhouden van de
boerenlandpaden in het bijzonder.
Het jaar 2016 heeft voor de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland in het teken
gestaan van het vergroten van de bekendheid van het Landschapsfonds, het overleggen
met organisaties met vergelijkbare doelstellingen met het oog op samenwerking en een
strategie ontwikkelen om meer middelen te genereren voor het Landschapsfonds.
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2. Bestuurszaken en communicatie
Bestuurszaken
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Hierbij zijn onder meer de communicatie
strategie, mogelijke activiteiten en de financiële aangelegenheden besproken. In 2016 is
de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.
Strategische visie en fundingstrategie
Met dank aan de provincie Zuid-Holland, heeft het bestuur onder leiding van Bureau
Mozaiek een uitgebreide netwerkanalyse kunnen maken. De netwerkanalyse was gericht
op relaties en zette het initiatief centraal. Wat wil het Landschapsfonds realiseren en wie
hebben we daarvoor nodig als persoon? De netwerkanalyse heeft een beeld geleverd met
wie en hoe acties in gang gezet kunnen worden, welke acties mogelijk zijn en waarom we
deze als stichting die belangrijk vinden.
Op basis daarvan hebben de bestuursleden gesproken over de ontwikkelrichting van de
stichting. In de discussie zijn de unique selling points (USP), toegevoegde waarde van de
stichting en mogelijke fundingstrategie uitgebreid aan de orde geweest.
Een belangrijke conclusies was, dat het beheer van boerenlandpaden (en andere
kleinschalige landschapselementen) een USP van het Landschapsfonds is. Tevens kan het
ontzorgen van lokale bedrijven in hun duurzaamheidsdoelstellingen door sponsoring aan
het landschap een USP zijn. Het Landschapsfonds koppelt dan lokale initiatieven aan een
bedrijf.
Naar aanleiding hiervan heeft elk bestuurslid een startproject ‘geadopteerd’. Het
bestuurslid heeft de vrijheid om dit project te verkennen en daarbij eventuele
samenwerkingspartners te vinden. In elke bestuursvergadering worden de
ontwikkelingen van deze adoptieprojecten besproken.
Het gaat om de volgende startprojecten:
- Verkennen of een bedrijf of de bedrijfsvereniging in de regio een boerenlandpad
wil adopteren.
- De samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in de
Duin- en Bollenstreek verkennen.
- Mogelijkheden voor het inzetten van spaarpotjes bij ondernemers verkennen.
- Mogelijkheden voor digitaal doneren via de website en doneren via een SMS-code
onderzoeken.
- Bloemrijke bermen en akkerranden: samenwerking met reeds bestaande
activiteiten verkennen.
- Samenwerking met de Groene Motor verkennen.
De eerste resultaten van deze startprojecten zijn te vinden in hoofdstuk 3, Activiteiten
2016.
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Communicatie
De stichting grijpt zo veel als mogelijk mediamomenten aan om de bekendheid te
vergroten, door middel van twitter, de website, persberichten en het bijwonen van
bijeenkomsten.
De website www.landschapsfondshollandrijnland.nl is in 2016 minimaal 1.368 bezocht
door minstens 988 unieke bezoekers. In tabel 1 staat een overzichtje van de bezoekers
per maand. Helaas zijn om onduidelijke redenen de gegevens over maart en april niet in
de teller meegenomen. Desondanks geeft het toch een goed beeld van het gebruik van
de site.

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

Unieke
bezoekers
82
36
onbekend
onbekend
58
107
116
74
123
140
145
107
988

Aantal bezoeken
124
49
onbekend
onbekend
77
158
159
133
170
187
181
140
1.378

Pagina´s
277
144
onbekend
onbekend
146
314
361
205
297
330
331
282
2.687

Tabel 1: bezoekers van de website
Het Twitteraccount @landschapsfHR had eind december 2016 bijna 100 volgers.
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Voor de bestuursleden zijn visitekaartjes gemaakt, zodat zij hun gegevens achter kunnen
laten bij bijeenkomsten en de bekendheid van het Landschapsfonds kunnen vergroten.
ANBI-status
De Stichting heeft in 2016 de ANBI status verkregen. Dit betekent dat de Stichting
erkend is door de Rijksoverheid als een algemeen nut beogende instelling. Een instelling
kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Het ANBI-logo is onder meer op de website geplaatst.

4

3. Activiteiten 2016
Spaarpotjes actie
Het Landschapsfonds heeft twee grote en 50 kleine spaarpotjes aangeschaft. De grote
spaarpotten zetten we in bij evenementen waar het Landschapsfonds aanwezig is.

De kleine spaarvarkentjes zijn voor een deel al geplaatst bij belangstellende
ondernemers die de paden een warm hart toedragen en op verschillende locaties nabij of
op de boerenlandpaden, veelal bij lokale ondernemers voor vrijwillige donaties van
bezoekers en/of klanten. Deze laatste locaties zijn succesvoller gebleken dan de eerste.
Bij de spaarpotjes liggen folders met informatie over het Landschapsfonds. Met de
beheerders van de spaarpotjes zijn afspraken gemaakt over het beheer van de
spaarpotjes en het storten van het gedoneerde geld.
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In 2016 zijn enkele spaarpotjes geplaatst bij ondernemers. De ondernemers staan
vermeld als ‘vrienden van het landschapsfonds’ op onze website:
• ESA Internationaal, ESA/ESTEC, Noordwijk (door beperkte mogelijkheden is deze
locatie later afgevallen)
• Notariskantoor De Ruiter, Hillegom
• Rabobank Bollenstreek, Hillegom
• De Meelfabriek, Leiden
• Golfbaan Tespelduyn, Noordwijkerhout
• Van Haaster, De Zilk
• Boer en Goed, Zoeterwoude
• Kaasboerderij van Veen, Zoeterwoude
• Kaasboerderij de Vierhuizen, Zoeterwoude
• Landwinkel Familie Nieuwenhuizen, Nieuwkoop

De spaarpotjes actie is gelanceerd bij de afscheidsreceptie van ons bestuurslid Richard
van de Merwe, die in juni 2016 afscheid nam als directeur van de Rabobank Bollenstreek.
Het bestuur heeft een evenementenkalender gemaakt, dat een overzicht geeft bij welke
evenementen het Landschapsfonds aanwezig zal zijn om de bekendheid te vergroten en
geld op te halen met de spaarpotjes. De evenementen waar het Landschapsfonds
aanwezig is, staan vermeld op de website.
Samenwerking met andere partijen
Het bestuur van het Landschapsfonds heeft actief de samenwerking met andere partijen
onderzocht. Het bestuur heeft onder meer gesproken met de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM), de Groene Motor, Stichting
Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o., Stichting Land van Wijk & Wouden,
Agrarische Natuurvereniging Geestgronden en projecten LTO Noord. Met deze partijen is
afgesproken om samen te werken aan concrete projecten indien dit voor beide partijen
voordelen biedt. Met projecten LTO Noord is bijvoorbeeld afgesproken samen te werken
aan bloemrijke bermen en akkerranden. Met de Stichting Land van Wijk en Wouden is
afgesproken om de handen ineen te slaan als er nieuwe uitgaven van de kaarten van de
boerenlandpaden in de regio gemaakt worden.
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Samenwerking met Stichting Wandelnet voor LAW Limes Route
Eind 2016 heeft het Landschapsfonds het verzoek ontvangen van de Stichting Wandelnet
om het initiatief van een Limes wandelroute te steunen. Stichting Wandelnet wil in 2018
(samen met de Stichting Romeinse Limes Nederland) een LAW (Lange afstands
wandeling) presenteren van Katwijk naar Nijmegen langs de noordgrens van het
Romeinse Rijk. Een deel van de route zal over boerenlandpaden in Zoeterwoude lopen.
Het Landschapsfonds en Stichting Wandelnet hebben afgesproken om communicatie
uitingen af te stemmen en elkaar te noemen bij publicaties. De Stichting Wandelnet zal in
haar communicatiemiddelen aandacht schenken aan de betekenis van de
boerenlandpaden voor de LAW en voor het wandelen in het algemeen. In de wandelgids
komt onder meer aandacht voor de Zoeterwoudse boerenlandpaden, mede omdat aan dit
gebruik de broedseizoenvoorwaarde is gekoppeld. Het Landschapsfonds op haar beurt zal
in communicatie uitingen aandacht besteden aan deze bijzondere wandelroute.
Thema café Groen Holland Rijnland
Het Landschapsfonds was één van de sprekers bij het thema café Groen dat Holland
Rijnland op 16 november 2016 organiseerde. Kunnen we samen voor een aantrekkelijk
toegankelijk en vitaal landschap zorgen? Deze vraag stond centraal bij het groen café. Er
waren zo'n 40 bezoekers vanuit gemeenten, het agrarisch bedrijfsleven en
natuurverenigingen aanwezig. De andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de
evaluatie van het Groenprogramma Holland Rijnland, LEADER en Vereniging
Vrijetijdslandschappen. De bezoekers kregen de gelegenheid een gouden suggestie te
formuleren. Het Landschapsfonds ontving 2 gouden suggesties. Beide suggesties hebben
betrekking op het versterken van het bijenlandschap en worden meegenomen in de
actieplannen voor 2017.
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Voorbereiding adoptie boerenlandpaden door bedrijven
Het bestuur heeft in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een adoptieprogramma om
de toekomst van het beheer van boerenlandpaden en ommetjes veilig te stellen. In
overleg met de agrarische natuurverenigingen zijn de wandelroutes die voor adoptie in
aanmerking kunnen komen geïdentificeerd. Er is een folder gemaakt met achtergrond
informatie en kostenplaatjes voor de adoptie van de verschillende wandelroutes. In 2017
gaan de bestuursleden met bedrijven en bedrijfsverenigingen in gesprek of zij interesse
hebben in het adopteren van een boerenlandpad.

Subsidieaanvragen
Het Landschapsfonds heeft in 2016 één subsidievraag ontvangen. Deze aanvraag had
betrekking op de restauratie van De Rode Molen in Oud Ade. Het bestuur heeft besloten
deze aanvraag niet te honoreren, omdat investeren in restauratie van cultureel erfgoed
niet bij de doelstelling van de Stichting aansluit.
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4. Financiën
Het financieel jaarverslag is opgenomen in bijlage 1.
5. Vooruitblik 2017
In 2017 zal de ingeslagen weg verder vervolgd worden. De spaarpotjes actie wordt
verder uitgerold. Aan ondernemers in de regio zal gevraagd worden of zij bereid zijn een
spaarpotje in hun onderneming te plaatsen. Het Landschapsfonds zal bij evenementen in
de regio aanwezig zijn om geld in te zamelen en naamsbekendheid te vergroten.
Het adoptieprogramma wordt geïmplementeerd. Bedrijven en bedrijfsverenigingen
worden benaderd om hun interesse voor het adoptieprogramma te peilen. Ideeën voor
andere acties, zoals digitaal doneren, worden nader onderzocht en zo mogelijk in gang
gezet.
Op de website zal de mogelijkheid geboden gaan worden om foto’s van de ‘mooiste en
lelijkste plekken’ te plaatsen. Hier kunnen eventuele acties uit voortkomen. Dit wordt in
de eerste helft van 2017 op de website, via de media en via Twitter bekend gemaakt.
Daarnaast gaan we natuurlijk verder met het vergroten van onze naamsbekendheid en
de doelen waar we voor staan!
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