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   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 2017 heeft voor de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland 
vooral in het teken gestaan van het vergroten van de bekendheid van het 
Landschapsfonds, het genereren van meer middelen voor het Landschapsfonds, 
met name ten behoeve van het beheer van de boerenlandpaden en het zoeken 
naar nieuwe bestuursleden. 

Opgemerkt moet worden dat een klein praktisch werkteam eigenlijk onmisbaar 
is voor een deel van het praktische werk van de stichting, omdat te veel 
uitvoerend werk op de schouders van 2 bestuursleden kwam te liggen.

1. 
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    BeStuuRSzAken en communIcAtIe

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd. 
Bestuurslid Richard van de Merwe, contactpersoon voor de Bollenstreek, vertrok 
uit de regio en nam daardoor afscheid van de stichting. Dat betekende: op zoek 
gaan naar vervanging. Mede voor de voorzitter en secretaris, die bij oprichting 
van de stichting aangegeven hadden deze functies voor een paar jaar te willen 
vervullen. Verschillende mensen zijn gepolst en eind 2017 verklaarde Peter van 
den Akker, al langer actief op gebied van natuur en duurzaamheid, zich bereid 
om tot het bestuur toe te treden en in 2018 de voorzittershamer over te nemen.

Eind december bestond het bestuur uit 5 leden: Mirjam Ates-Snijdewind 
voorzitter, Peter van den Akker (als komend nieuwe voorzitter) Godfried Meijer 
secretaris, Michiel Houtzagers penningmeester, Daphne Teeling lid. Ambtelijke 
ondersteuning kreeg de stichting van Claudia de Kort van Holland Rijnland. 
Eind 2017 werd zij opgevolgd door Marcel Gordijn van HR. Contactpersoon bij 
de provincie was Hans Koot. De website wordt verzorgd door Rutger Lovers van 
Holland Rijnland.

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en 
reiskosten.

Ondanks volle agenda’s van bestuursleden, gezondheidsperikelen en periodes 
van afwezigheid door verblijf in het buitenland, heeft de stichting toch de 
uitvoering van onze strategische visie en fundingstrategie (zie jaarverslag 
2016) actief ter hand genomen. 

Meer hierover staat bij Activiteiten.

2. 



communicatie 

Door middel van twitter, de website, persberichten en het bijwonen 
van bijeenkomsten tracht de stichting haar naamsbekendheid te 
vergroten en informatie over acties/activiteiten bekend te maken.
De website www.landschapsfondshollandrijnland.nl is in 2017 2225 
keer bezocht door 1421 unieke bezoekers. 

Bezoek

doWnLoAdS top 7

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina´s

 januari 104 142 294
februari 130 176 366
maart 111 177 451
april 116 182 3341
mei 89 149 364
juni 81 118 202
juli 109 333 799

augustus 92 146 279
september 160 208 385

oktober 121 163 290
november 163 206 370
december 145 225 456

Totaal 1421 2225 7597

Download Aantal

Criteria 47
Statuten 12

Jaarrekening 2015 21
Jaarverslag 2015 13

Flyer boerenlandpaden 2
Jaarverslag 2016 37

Jaarrekening 2016 2
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www.landschapsfondshollandrijnland.nl
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AnBI-status 

De Stichting heeft in 2016 de ANBI-status verkregen. Dit betekent dat de Stich-
ting erkend is door de Rijksoverheid als een algemeen nut beogende instelling.

Maand X bekeken

Home 2.393
Projecten 170
Doe mee 130
Criteria 118

Over ons 109
Contact 87

Jaarverslag 71
Vrienden 37

Galerij 36
Nieuws 16

Uitslag fotowedstrijd Teylingen 15
Spaarvarkens voor boerenlandpaden 13

Boerenlandpaden 10
Geerpolder 6

pAgInA’S top 14
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    ActIVIteIten 2017

Activiteiten van de stichting t.b.v. het vergroten van ons fonds zoals digitaal 
doneren, donatie, sponsoring, adoptie

Voorjaar 2017 ligt er 58,9 km. aan boerenlandpaden in het gebied van 
contractpartner Coöperatie De Groene Klaver. Delen hiervan zijn verhard en in 
eigendom van gemeenten. Deze dragen zelf bijbehorende kosten. 
De agrarische delen van deze boerenlandpaden vallen qua beheerkosten onder 
de stichting. 
Om de beheerkosten van boerenlandpaden ook na 2021 te kunnen vergoeden 
spant de stichting zich in om donaties te verwerven en sponsoren te vinden. 
Ook adoptie van paden is mogelijk.
Op de website is de flyer te vinden waarin de mogelijkheden worden uitgelegd.

Op de website van de stichting kan sinds voorjaar 2017 gedoneerd worden.

Het aantal spaarpotjes bij boerenwinkels is in Zoeterwoude uitgebreid. De 
ervaring heeft geleerd dat spaarpotten bij niet-agrarische bedrijven, kantoren 
en banken niet tot resultaat leidt. De stichting zal zich daarom louter op 
boerenwinkels richten. Inmiddels is er ruim 200 euro opgehaald via de 
spaarvarkentjes. De grote spaarpot blijft in gebruik bij evenementen.

3.   
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De eerste adoptie van een boerenlandpad is inmiddels gerealiseerd. Het bestuur 
van de BIZ-Vereniging van bedrijventerrein Grote Polder te Zoeterwoude heeft 
voor 4 jaar het boerenlandpad in de polder met dezelfde naam geadopteerd. 
Bij twee gepolste bedrijven in de regio bleken de paden niet (meer) te passen 
in het sponsorbeleid. 

Met het bestuur van de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude is in 2017 een  
eerste contact geweest over adoptie van een boerenlandpad – dit wordt 
vervolgd in 2018.

Verder heeft de stichting zich verdiept in andere fondsen die mogelijk 
boerenlandpaden als project kunnen sponsoren, zoals Fondswerving Online. 
Doneren via een QRcode met sms laten we voorlopig rusten.



Samenwerking met andere partijen

•  De samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) in de Duin- en Bollenstreek wordt geactiveerd zodra de 
GOM in het stadium van uitvoering komt.

•  Met Groene Linten/LTO Noord is contact over het helpen aanleggen 
van meer bloemrijke bermen.   

•  Samenwerking met de Groene Motor ligt in het verschiet voor 
cofinanciering van projecten.

•  Met de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o. is 
contact over beheerkosten van paden in hun gebied. 

•  Met Kees Verdouw Gebiedsregisseur Groen voor Holland Rijnland 
PZH en Projectleider Mijn groen – Ons groen PZH.

•  Met Boerenlandgidsen Leidsche Ommelanden voor eventuele 
kennismakingswandelingen voor sponsoren of adoptief-
ondernemers.

•  Met de stichting Land van Wijk & Wouden is afgesproken om de 
handen ineen te slaan als er nieuwe uitgaven van de kaarten van 
de boerenlandpaden in de regio gemaakt worden. 

• Met V.A.N.L. Wijk en Wouden t.a.v. spaarpotten e.a. activiteiten.
•  Met de Agrarische Natuurvereniging Geestgronden zal worden 

samengewerkt aan concrete projecten indien dit voor beide 
partijen voordelen biedt.

•  Met Groene Cirkels / Bijenlandschap hebben we contact.
•  Samenwerking met Stichting Wandelnet voor LAW Limes 

Route. Op verzoek van de Stichting Wandelnet steunt het 
Landschapsfonds het initiatief van een Limes wandelroute van 
de Stichting Romeinse Limes Nederland. Er komt een Lange 
Afstands Wandeling (LAW) van Katwijk naar Nijmegen langs de 
noordgrens van het Romeinse Rijk. Een deel van de route zal over 
boerenlandpaden in Zoeterwoude lopen. De afgelopen periode 
heeft intensief overleg plaatsgevonden over het Zoeterwoudse 
deel met mogelijke overnachtingsplaatsen. Op 23 mei 2018 vindt 
bij Castellum Hoge Woerd in Utrecht de opening plaats van deze 
nieuwe wandel- en fietsroutes langs de Romeinse Limes. 
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Subsidieaanvragen 

Het Landschapsfonds heeft in 2017 drie subsidievragen ontvangen en twee 
verzoeken van SLA voor vergoeding beheer landpaden in de Vrouwgeestpolder 
Alphen en in Nieuwkoop. 

Het verzoek van Omroep BO (uit de Bollenstreek) om een tv/YouTube serie te 
co-financieren over natuur en wandelpaden in deze regio, heeft de stichting af-
gewezen vanwege de hoge bedragen per aflevering en het lage aantal kijkers. 

Het verzoek van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk voor 
cofinanciering bij een boekuitgave over de plantengroei in het gebied rondom 
Noordwijk heeft de stichting, hoe sympathiek het doel ook is, afgewezen omdat 
het niet voldoende bij de doelstelling van de Stichting aansluit. 

Het verzoek van Streekwinkel Boer en Goed bij Poort Groene Hart, voor cofi-
nanciering voor een ontdekkingskaart met opdrachten, heeft de stichting met 
€500,- gehonoreerd. 

Het verzoek van SLA voor vergoeding boerenlandpadbeheer Vrouwgeestpolder 
is voor €612,- per jaar voor 7 jaar overeengekomen. De andere subsidie wordt 
in 2018 bekeken.

Coöperatie De Groene Klaver heeft de toegezegde subsidie over 2017 ontvangen.
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    Financiën

De jaarrekening Landschapsfonds Holland Rijnland is opgenomen in bijlage 1 en 2

    

    
      Vooruitblik 2018

In 2018 zal de ingeslagen weg om meer inkomsten te genereren verder vervolgd 
worden. De spaarpotjes-actie zal doorlopen, evenals het zoeken naar sponsoren. 
Bedrijven en bedrijfsverenigingen zullen worden benaderd om hun interesse 
voor het adoptieprogramma te peilen. 
De Stichting Landschapsfonds zal ook in 2018 bij evenementen in de regio 
aanwezig zijn om, waar mogelijk, geld in te zamelen en de naamsbekendheid 
te vergroten. 
Op de website zal de mogelijkheid geboden worden om foto’s van de ‘mooiste 
en lelijkste plekken’ te plaatsen. Hier kunnen eventuele acties uit voortkomen. 

Daarnaast wil de stichting projecten co-financieren via de Stichting Groene Motor.

Mirjam Ates-Snijdewind
Wnd. secretaris

4.  

5.         
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 Bijlage 1
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 Bijlage 2

Beeld: Jp Witteman, Buro JP
Ontwerp: Susan kuipers, Suzo Graphic Design

http://www.burojp.nl/
http://www.suzodesign.nl/

