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1-Inleiding
In september 2014 zijn de eerste gesprekken gevoerd om tot de oprichting te komen
van het Landschapsfonds Holland Rijnland (LFHR).
Waar staat het LFHR voor:
bevorderen van de duurzame
ontwikkeling van het landschap in
Holland Rijnland in de breedste
zin.
En in het bijzonder het beheer van
de boerenwandelpaden voor de
toekomst te garanderen.
Op 29 januari 2015 was de
oprichtingspresentatie van het
LFHR in Voorhout aan de pers.
Aanwezig waren: Han Weber, de
gedeputeerde van de provincie Zuid Holland, en Kees den Ouden, regionaal
portefeuillehouder groen en recreatie van Holland Rijnland. Ieder doneerde een
startkapitaal van €100.000,De statuten werden op 16-4-2015 ondertekend en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel!
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2-Bestuur
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Mirjam Ates-Snijdewind

voorzitter

Michiel Houtzagers

penningmeester

Godfried Meijer

secretaris

Richard van de Merwe

lid

Daphne Teeling

lid

Advies en ondersteuning: Claudia de Kort (Holland Rijnland) en Hans Koot (provincie
Zuid-Holland).
Het bestuur vergadert in principe 1 maal in de 2 maanden.
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3- Activiteiten 2015




Organisatorische activiteiten ten behoeve van de stichting LFHR waaronder statuten
opstellen, inschrijven KvK, doelstelling formuleren e.d.
Inrichting van de website van het LFHR: zie www.landschapsfondshollandrijnland.nl
Organisatie van een fotowedstrijd over de mooiste en lelijkste plekken in Holland
Rijnland.
Dit om de naamsbekendheid van het Landschapsfonds te vergroten en mensen
bewuster naar het landschap laten kijken. Het aantal inzendingen was 95 foto’s,
verdeeld over de gebieden: Duin- en Bollenstreek,Veenweide- en Plassengebied
In september 2015 was de prijsuitreiking door respectievelijk wethouders Kees van
Velzen van de gemeente Alphen a/d Rijn en wethouder Kees van Velzen van de
gemeente Teylingen op locatie waar de winnende foto’s gemaakt waren. ( foto’s)
Tevens was er een aankondiging van een actieplan om de lelijkste plekken aan te
pakken!

Prijswinnende foto’s
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Boerenwandelpad Geerpolder; Polderkringlooproute
Subsidie verleend van € 600,- voor het aanbrengen van een zitplaats met infopaneel op
een brug in de Polderkringlooproute. Officieel in gebruik genomen op 4 september
2015 door mevrouw Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude.

Brug met nieuw zitje bij de Geerpolder

Detail van het infopaneel bij het zitje op de brug


Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten met Holland Rijnland en provincie
Zuid-Holland en met de Groene Klaver.
De stichting tekende op 4 december twee samenwerkingsovereenkomsten. Een met de
provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland over de besteding van de reeds eerder
toegekende €100.000,- door elk van de partijen. En meteen daarna een met De Groene
Klaver over het onderhoud van de boerenlandpaden.
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Daphne Teeling en Godfried Meijer namens het Landschapsfonds en
Theo van Leeuwen en Jan Hoogeveen namens de Groene Klaver
ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst
4-Financien
Zie bijlage 1: Jaarrekening Landschapsfonds Holland Rijnland 2015
5-Vooruitblik 2016 en verder
Het bestuur van de Stichting werkt in 2016 aan een funding strategie. De Stichting streeft er
naar naast de reeds ontvangen bijdrage van regionale en provinciale overheid, ook bijdragen
te ontvangen van bedrijven en particulieren om het beschikbare budget te vergroten. De
Stichting onderzoekt welke acties hiervoor nodig zijn. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een
adoptieprogramma voor bedrijven. Een bedrijf kan dan een wandelroute over
boerenlandpaden adopteren en betaalt daarvoor de onderhoudskosten. Tevens wil de Stichting
spaarpotjes aanschaffen die bij enkele ondernemers langs boerenlandpaden gezet kunnen
worden, of die ingezet kunnen worden bij activiteiten van de Stichting. De Stichting
overweegt ook om de fotowedstrijd een vervolg te geven.
In 2016 zal de Stichting de eerste bijdrage aan het onderhoud van enkele boerenlandpaden
overmaken aan de Groene Klaver. Daarnaast wil de Stichting een bijdrage leveren aan het
beter toegankelijk en aantrekkelijk maken van de boerenlandpaden voor recreanten in de
regio. Dit kan de stichting doen door bijvoorbeeld een subsidie te verlenen aan particulieren
voor het aanleggen en onderhouden van (gebiedseigen) beplanting langs de boerenlandpaden,
info(panelen) over de omgeving of kleinschalige picknickvoorzieningen.

5

