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     VOORWOORD

Een oer-Hollands landschap met koeien en schapen in de wei, bloeiende weides, oude 
boomgaarden, boerenheggen en sfeervolle wandelpaadjes, dat is wat het gebied van 
Holland Rijnland zo bijzonder maakt.

Om de schoonheid en rust van het platteland te behouden voor de volgende generaties 
hebben de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland eind 2014 het Landschapsfonds 
opgericht. Met als voornaamste doelstelling het onderhoud van de boerenlandpaden veilig 
te stellen voor een langere periode. Daarnaast ondersteunt het Landschapsfonds projecten 
die het landschap duurzaam ontwikkelen en aantrekkelijk houden voor bewoners, 
bedrijven en bezoekers.

Het jaar 2018 was een soort overgangsjaar. Vanwege een nagenoeg volledige
bestuurswisseling moesten we eerst met elkaar beleid en strategie opnieuw vaststellen: 
wat kunnen we doen, hoe gaan we het geld inzetten? Met een gerestylede website, een 
opgefriste campagne voor de boerenlandpaden en een nieuwe voucheractie voor de 
aanplant van hoogstamfruitbomen hebben we een gedegen nieuwe start gemaakt.

2019 start het bestuur op volle sterkte en kunnen we vaart gaan maken. 
We hebben er zin in! 

Peter van den Akker
Voorzitter Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland 

Beeld: JP Witteman, Buro JP, Marit Moerman, Sven van der Vlugt
Ontwerp: Susan Kuipers, Suzo Graphic Design
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   INLEIDING 

Over het Landschapsfonds Holland Rijnland
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland ondersteunt projecten die de waarde en de 
aantrekkingskracht van het landschap in het gebied van Holland Rijnland verbeteren. Denk 
aan het opknappen of onderhouden van zichtbare landschapselementen zoals bloemrijke 
akkerranden, een schuilhut, verschillende tanige knotwilgen op een rij, historische 
boerenhagen, wandelpaden over het boerenland, een oude boomgaard, een origineel 
broodhuisje of houten bruggetjes. 

Het Landschapsfonds is een zelfstandige stichting opgericht in 2015 door de provincie Zuid-
Holland en Holland Rijnland. De aanleiding vormde de aanleg van boerenlandpaden in het 
gebied van Holland Rijnland. De provincie en Holland Rijnland hebben voor de aanleg en 
het onderhoud van de paden geld beschikbaar gesteld. Het Landschapsfonds beheert het 
geld en zorgt samen met De Groene Klaver voor de uitvoering. 

Sinds 2017 kunnen ook andere projecten die het landschap behouden, verfraaien of beter 
toegankelijk maken, worden ondersteund. Agrariërs, eigenaren van landschapselementen 
en (vrijwilligers)organisatie kunnen fondsen aanvragen. 

In 2018 heeft het Landschapsfonds eenmalig een financiële bijdrage gekregen van 
Holland Rijnland vanuit het project ‘Zuidvleugel Zichtbaar Groener’. Met daarbij een 
inspanningsverplichting om het geld aan groenprojecten te besteden. 

De inzet van het Landschapsfonds sluit aan bij de doelstellingen van het Regionaal 
Groenprogramma Holland Rijnland, het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek 
en de provinciale Beleidsvisie Groen. Het Landschapsfonds werkt samen met het Groene 
Klaver Collectief, De Groene Motor en de Stichting Land van Wijk & Wouden. 

Het Landschapsfonds beschikt over de ANBI-status. 
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    HET BESTUUR 

Passie voor het Zuid-Hollandse landschap
Het bestuur heeft een passie voor het bijzondere Zuid-Hollandse landschap. Door het 
ondersteunen van projecten die het landschap verfraaien, willen de bestuursleden een 
bijdrage leveren aan het behoud van dit eeuwenoude, waardevolle boerenlandschap. 
Zodat inwoners en recreanten nu en in de toekomst volop kunnen blijven genieten van 
de rust en de schoonheid van het platteland in Holland Rijnland. 

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

2. 2.1  BESTUURSLEDEN

Eind 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter
Peter van den Akker, sociaal entrepreneur
Betrokken bij talloze projecten in de natuur, vaak als initiatiefnemer. 
Een praktische idealist die iets terug wil doen voor de maatschappij. 
“Ik merk dat de bioloog in mij steeds belangrijker wordt.”

Secretaris
Marcel Belt, hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van 
Delfland, programmamanager Leiden 2040. Heeft jarenlange 
ervaring op het gebied van groen, recreatie en gebiedsprocessen. 
“Ik sta erop dat we ons goed voorbereiden op de toekomst, zodat 
Holland Rijnland een prachtige streek blijft om in te wonen, te 
werken en te ontspannen.”

Penningmeester
Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap
Studeerde bos- en natuurbeheer in Wageningen. Vindt het 
veiligstellen en onderhouden van de schaarse maar o zo mooie 
natuur in Holland Rijnland ontzettend belangrijk. “De beste 
manier om het landschap te beschermen is om mensen ermee te 
verbinden.”

Bestuurslid
Arie Bergsma, bouwkundig ingenieur en partner bij 
architectenbureau Gaaga. Deed zijn opleiding in de Lucht en 
ruimtevaart. Ontwikkelde de bijenstal in de Oostvlietpolder. 
“Wist je dat een groene omgeving effect heeft op het menselijk 
brein?” Menselijke ingrepen in het landschap fascineren hem. En 
dan vooral de verbinding tussen ruimtelijke objecten en de natuur.

Bestuurslid
Marco Roos, coördinator hoger onderwijs, onderzoeker natuur 
Naturalis Biodiversity Center. Lid van de Leidse Milieuraad, 
verschillende denktanks, en adviescommissies die met natuur en 
milieu te maken hebben. Met als specialisatie biodiversiteit in en 
buiten de stad. Gaat actief op zoek naar geschikte projecten die 
kunnen worden uitgevoerd. “Graag zet ik mijn biologische kennis in 
voor de maatschappij.”
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    ACTIVITEITEN

Naamsbekendheid opbouwen, groenprojecten ondersteunen 
Het bestuur heeft in 2018 vier keer overleg gevoerd (9 februari, 18 mei, 24 september,  
22 november). Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen:
• Nieuwe website
• Restyling flyers boerenlandpaden
• Verdere verspreiding spaarpotten voor bijdragen boerenlandpaden
• Verschillende verzoeken aan het Landschapsfonds voor een bijdrage
• Besteding middelen vanuit project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)
•  Beheer en onderhoud boerenlandpaden, subsidie aanvraag Groene Klaver bij  

Provincie Zuid-Holland
• Actie voucher hoogstamfruitbomen i.s.m. De Groene Motor.
• Privacywet AVG
• Anbi-status
• Statutenwijziging
•  Mogelijkheden om zelf partijen te benaderen met een verzoek om subsidie te geven  

aan het Landschapsfonds (bijvoorbeeld Fonds 1818)

3.1  BESTUUR KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Prioriteit in 2018 was het werven van nieuwe bestuursleden. Met het overdragen van de 
voorzittershamer van Mirjam Ates aan Peter van den Akker en het wegvallen van Godfried 
Meijer was de bestuursbezetting wat smal geworden. Mirjam Ates was bereid haar vertrek 
uit te stellen totdat een nieuwe secretaris zou zijn benoemd. In de loop van 2018 is het 
bestuur op volle sterkte gekomen. Nieuwe mensen met verschillende achtergronden en 
netwerken zijn toegetreden.  

Het volledig nieuwe bestuur heeft vervolgens tijd ingeruimd om met elkaar missie, visie 
en plan van aanpak voor de komende jaren op te stellen. Ook is het secretariaat opnieuw 
ingericht met o.a. een algemene mailbox en telefoon en is een opstartbudget vastgesteld. 
Een begin is gemaakt met het verzamelen van e-mailadressen en het opzetten van een 
relatiebestand.

Projectmanagement, realisatie en aansturing van freelancers wordt gedaan door Stichting 
Leidse Ommelanden, waarvan Peter van den Akker de onbezoldige voorzitter is.

3.   2.2  STAKEHOLDERS

De belangrijkste stakeholders van het Landschapsfonds waren in 2018:
• Han Weber, lid van college van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland
• Hans Koot, senior beleidsadviseur Provincie Zuid-Holland
•  Nanning Mol, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, met de portefeuilles 

Bestuur en Middelen en Landschap en Groen
•  Loes Bakker, secretaris-directeur Holland Rijnland
•  Marcel Gordijn, strategisch adviseur bij Holland Rijnland, biedt ambtelijke ondersteuning 

aan het bestuur van het Landschapsfonds

2.3  BESTUURSWISSELINGEN IN 2018

Peter van den Akker heeft begin 2018 de voorzittershamer over genomen van Mirjam Ates, 
medeoprichter van het Landschapsfonds en voormalig wethouder van Zoeterwoude.

Op 18 januari kwam het verdrietige bericht dat Godfried Meijer, de toenmalige secretaris, 
was overleden. Mirjam Ates heeft vervolgens in 2018 de positie van secretaris ‘ad interim’ 
waargenomen. Op 22 november heeft Mirjam het bestuur verlaten.

Bestuurslid Daphne Teeling heeft per 21 september afscheid genomen nadat ze door 
persoonlijke omstandigheden niet aan haar bestuurstaken toekwam.

Nieuwe leden die in 2018 het bestuur hebben versterkt, zijn:
Arie Bergsma, bouwkundig ingenieur en partner bij architectenbureau Gaaga (per 24 
september), Marco Roos, coördinator hoger onderwijs, onderzoeker natuur Naturalis 
Biodiversity Center (per 24 september) en Marcel Belt, programmamanager Leiden 2040 
(per eind december). 

8
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3.2  COMMUNICATIE AANGESCHERPT

Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen 
is naamsbekendheid van en bekendheid met de activiteiten van het 
Landschapsfonds bij de verschillende doelgroepen. In 2018 is een start gemaakt 
met de professionalisering van de communicatie. 

• Er is een nieuwe eigentijdse huisstijl ontwikkeld. 
• Fotografen zijn op pad gegaan om aansprekende beelden te maken.
•  De website is volledig vernieuwd. De vormgeving is state-of-the-art, er zijn 

nieuwe teksten geschreven en nieuwe foto’s geplaatst. Begin 2019 is de website 
live gegaan.

•  Er is een Facebookpagina is gemaakt en een begin gemaakt met het werven van 
volgers. Doelstelling voor 2019 is het verhogen van het aantal volgers en likes 
voor de updates. 

• Een nieuwe flyer is ontworpen voor de actie ‘Steun de Boerenlandpaden’.
• In 2019 zal er een nieuwsbrief gaan verschijnen.

Via de Stichting Leidse Ommelanden zijn verschillende communicatie-
freelancers betrokken geraakt om het bestuur hierbij te ondersteunen, veelal 
tegen een charitarief. 

Annette Mol, Creanet – redacteur
Tim Remmel, Brein Online - online marketeer
Jan van Herp, Excepta – webbouwer
JP Witteman – fotograaf
Marit Moerman – natuurfotograaf 
Susan Kuipers, Suzo Graphic Design & Styling – vormgeving

3.3  CAMPAGNE BOERENLANDPADEN OPGEFRIST

Het Landschapsfonds is opgericht met als hoofddoel het beheer van de boerenlandpaden 
voor de komende jaren veilig te stellen. Om het budget voor het onderhoud blijvend aan te 
vullen, is in 2016 de actie ‘Steun het boerenlandpad’ ontwikkeld.  

Veel boeren stellen ruimhartig hun land open voor wandelaars door het agrarisch gebied. 
De boerenlandpaden en de overstapjes en bruggetjes in de route vragen echter regelmatig 
om onderhoud. Het Landschapsfonds biedt de betreffende agrariërs een bescheiden 
vergoeding. Wandelaars in het agrarische landschap wordt gevraagd een kleine bijdrage 
achter te laten in de spaarvarkentjes die op verschillende boerenerven aanwezig zijn.

In 2018 zijn de flyers over de boerenlandpaden vernieuwd en opnieuw – in de nieuwe 
huisstijl – uitgebracht. Agrariërs met een boerenlandpad of eigenaars van een winkel met 
streekproducten zijn benaderd met de vraag wandelaars te attenderen op de actie door een 
doorzichtig spaarvarkentje neer te zetten met daarbij wat flyers. Op de gerestylede website 
hebben de boerlandpaden een prominente plek gekregen. Negen routes zijn beschreven en 
daar waar mogelijk uitgewerkt voor GPS. 

In 2019 zullen interactieve digitale wandelkaarten worden ontwikkeld.

3.4  VOUCHERACTIE ‘BEHOUD HOOGSTAM FRUITBOMEN’ VOORBEREID

In samenwerking met De Groene Motor zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen voor een 
voucheractie, met als doel het behoud van de hoogstamfruitbomen. 
De hoogstam fruitboom maakt al lang deel uit van ons landschap, maar heeft heel veel 
terrein verloren aan de commercieel interessantere fruitboomrassen. De hoogstam wordt 
gewaardeerd als cultuurhistorisch sieraad in het 
landschap. Onvoldoende onderhoud gaat al snel 
ten koste van de vitaliteit van de bomen en 
de kwaliteit van het fruit. Agrariërs en 
particulieren die willen investeren in het 
aanleggen of onderhouden van hoogstam 
boomgaarden kunnen ondersteuning 
aanvragen bij het Landschapsfonds. 
De ondersteuning gaat in de vorm van 
vouchers voor een (vrijwilligers)project  
ter waarde van van 250, 500 of 1000 euro. 

De actie start op boomfeestdag,  
13 maart 2019.
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3.5   VERZOEKEN AAN HET LANDSCHAPSFONDS  
VOOR EEN BIJDRAGE

In 2018 zijn een beperkt aantal aanvragen bij het Landschapsfonds gedaan voor een 
bijdrage. De ambitie van het voltallige bestuur is om dit in 2019 flink te laten toenemen, 
onder andere door bijdragen voor hoogstam boomgaarden (zie 3.4) en kleinschalige 
landschapselementen. 

In 2018 is een bijdrage geleverd voor het aanplanten van een bloeiende boerenhaag en een 
bloemenberm bij de Lakenvelder boerderij in de Boterhuispolder in Leiderdorp. 
Aanvankelijk ingediende aanvragen voor behoud van de patrijs (door Natuurvereniging 
KNNV De Bollenstreek), belevingsroute Veldzicht Noordwijk (van steunpunt agrarisch 
Natuurbeheer) en een Boerenlandpad (DBS Noordwijk) bleken uiteindelijk niet 
noodzakelijk omdat deze al gerealiseerd konden worden met behulp van andere  
middelen/ sponsoren. 
Aan Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (SLA) is gevraagd meer informatie  
aan te leveren voor het beheer van een Boerenlandpad.

      VOORUITBLIK:  
 IN 2019 ACCENT OP REALISATIE EN UITVOERING

2018 was een overgangsjaar. Het samenstellen van een nieuw bestuur, het opnieuw 
inrichten van de organisatie, het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en het bouwen 
en inrichten van de nieuwe website kostten tijd en energie. Noodzakelijke activiteiten, 
voordat er verder gewerkt kon worden aan het realiseren van uitvoeringsprojecten, 
naamsbekendheid, fundraising en campagne voeren. 

2019 zal in het teken staan van realisatie en uitvoering. 

• De website is live en zal worden uitgebreid met een digitale wandelkaart.
•  De financiering van het beheer en onderhoud van de Boerenlandpaden zal hoog op de 

agenda blijven staan.
•  Museumpark Archeon zal optreden als partner van de voucheractie voor 

hoogstamfruitbomen: op 13 maart zal de eerste hoogstamfruitboom in de Middeleeuwse 
tuin van Archeon worden gepland.

•  Er zal een prijsvraag worden uitgeschreven voor een groot project voor 
landschapsverfraaiing. 

• Er komt een tweede voucheractie voor de financiering van kleine landschapselementen.
•  Uitbouwen van onze communicatie door: updates op onze website en Facebook-pagina, 

inzetten van Google AdWords, professionele fotowedstrijd, actief free publicity zoeken.
•  Zoeken naar mogelijkheden om onze naamsbekendheid te vergroten om kansen op 

aanvragen te vergroten. En actief aanvragen proberen te werven.

4. 

     JAARREKENING  
LANDSCHAPSFONDS HOLLAND RIJNLAND 2018

De Stichting Landschapsfonds Holland is op initiatief van Holland Rijnland en de 
provincie Zuid-Holland in 2015 opgericht. Doel van het fonds is het bevorderen van lokale 
initiatieven die bijdragen aan een mooier en aantrekkelijk landschap in de regio. Het 
Landschapsfonds heeft onder meer tot taak de instandhouding van de boerenlandpaden 
te financieren waarover afspraken met het Collectief de Groene Klaver zijn gemaakt. Het 
Landschapsfonds heeft in 2015 de ANBI status van de belastingdienst gekregen.

5.   
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Balans 31 december 2018

Meer jaren prognose 
Door middel van een SOK zijn er door het Landschapsfonds meerjarige financiële afspraken 
gemaakt over de instandhouding van boerenlandpaden met het Collectief de Groene 
Klaver en Stichting Landschapsfonds Alphen. De beoogde ondersteuning van de Groene 
Klaver betreft minstens 7 jaar met de ambitie deze tot 20 jaar te garanderen.

Boerenlandpaden Groene Klaver en omgeving  
Startbudget € 105.000,00

Op basis van de geprognotiseerde uitgaven blijkt dat zonder extra inkomsten de 
oorspronkelijke subsidie voor boerenlandpaden vanaf 2023 onvoldoende middelen heeft 
om uit te keren. Het bestuur heeft het voorstel gedaan een deel van de ZZG gelden hiervoor 
te reserveren zodat de uitbetaling tot eind 2024 gegarandeerd is.

Inkomsten
Restant opstartsubsidie Holland Rijnland € 47.820,00
Voorlopige subsidie ZZG Holland Rijnland € 156.060,00
Inkomsten spaarpotjes € 80,00
Adoptie boerenlandpad Bizz De Grote Polder € 4.000,00
Overig (actie voor digitaal doneren) € 0,20

€ 207.960,20
Uitgaven
Uitgave onderhoud boerenlandpaden p.m.
bankkosten (rekening e.d.) € -119,43
Investeringskosten verbeteren website e.d. € -6.422,85
Subsidie Hoogstamboomgaard € -2.448,28
Bestuurskosten (vergaderfaciliteiten e.d.) € -548,74

€ -9.539,30

Resultaat € 198.420,90

De uitgaven aan de boerenlandpaden zijn contractueel vastgelegd en worden jaarlijks 
aan De Groene Klaver gefactureerd. In 2018 heeft dat nog niet plaats gevonden vanwege 
afloop van het contract en onduidelijkheid over de bijdrage van de provincie wat betreft 
onderhoud boerenlandpaden de komende jaren. Er is wel een bedrag van 520 euro 
beschikbaar gesteld voor de aanvraag van de subsidie bij de provincie. 

In 2018 heeft het Landschapsfonds ingestemd met een subsidie aan Maatschap Wiligen 
Lakenvelderboerde voor projectplan Hoogstamboomgaard (28 november 2018) die is 
goedgekeurd en uitbetaald. 

Het bestuur heeft in 2017 ingestemd met een subsidie laarzenpad Vrouwengeestpolder 
van het Landschapsfonds Alphen (SLA) voor 612 euro per jaar. In 2017 en 2018 is daar geen 
factuur voor ontvangen. 

De BIZ Grote Polder heeft een bedrag van  
€ 4.000,- toegezegd voor de sponsoring 
van een wandelpad wat in 2018 is 
binnengekomen. 

Het bestuur heeft besloten 50.000 euro 
van de subsidie ZZG beschikbaar te  
stellen voor een Voucherregeling via  
De Groene Motor.

De bankkosten worden jaarlijks 
afgeschreven zonder dat daar 
renteopbrengsten tegenover staan. 

Staat van Baten en Lasten 2018

Activa Passiva
Liquide middelen  
Banksaldo Rabobank 

€ 380.231,23 Eigen Vermogen Bankkosten €-435,63

Bestuurskosten €-583,14  
Investeringskosten €-6.422,85

Verplichting onderhoud 
Boerenlandpaden

€ 82.368,00 

Subsidie PZH € 96.451,72
Restant opstart Holland 
Rijnland 

€ 47.820,00

Voorlopige ZZG Holland 
Rijnland

€ 156.060,00

Donatie R. Werwe € 683,13
bedrijf sponsoring Bizz 
Grote Polder

€ 4.000,00 

Spaarpotactie € 290,00
€ 380.231,23 € 380.231,23

jaar Groen Klaver co-financiering PZH SLA Alphen Saldo 
2016 € 11.316,00 € 93.684,00
2017 € 11.316,00 € 82.368,00
2018 € 11.316,00 € 1.224,00 € 69.828,00
2019 € 13.904,00 € 11.376,00 €  612,00 € 55.312,00
2020 € 13.904,00 € 11.376,00 €  612,00 € 40.796,00
2021 € 13.904,00 € 11.376,00 € 26.892,00
2022 € 13.904,00 € 11.376,00 € 12.988,00
2023 € 13.904,00 € 11.376,00 €-916,00
2024 € 13.904,00 € 11.376,00 €-14.820,00

n.b. de bedragen voor de groene klaver en SLA voor 2018 zijn (nog) niet uitgekeerd omdat daar nog geen factuur voor is ontvangen.




