Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Jaarverslag

2019

VOORWOORD

Het Landschapsfonds bestaat alweer vijf jaar!
Een enthousiast team van vijf ‘groene’ specialisten vormt het bestuur.
Het doel van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland is om het oer-Hollandse
landschap in de regio Holland Rijnland te behouden voor de volgende generaties en te
versterken. Het Landschapsfonds ondersteunt projecten die het landschap duurzaam
ontwikkelen en aantrekkelijk houden. Denk hierbij aan boerenlandpaden, bloeiende
weides en oude boomgaarden.
In het jaar 2019 is het bestuur op volle sterkte gestart met het genereren van meer
bekendheid door middel van een fotowedstrijd en een voucheractie voor de aanplant van
hoogstamfruitbomen. Verschillende initiatieven voor de versterking van het landschap
konden hierdoor worden ondersteund. In dit jaarverslag kunt u daar meer over lezen.
In 2020 trekt het Landschapsfonds deze lijn door met een breder inzetbare voucheractie
en een ‘challenge’ voor landschapsverbetering. Hierbij wordt voor het beste idee om ons
Hollandse landschap verder te verfraaien, een mooi bedrag van € 10.000,- uitgeloofd.
Peter van den Akker
Voorzitter Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland
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1. 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.
Door het ondersteunen ervan wil de Stichting een bijdrage leveren aan het behoud
van dit eeuwenoude, waardevolle landschap. Het Landschapsfonds vindt het
belangrijk dat inwoners en recreanten nu en in de toekomst volop kunnen blijven
genieten van de rust en de schoonheid van het platteland in Holland Rijnland. Door
medefinancieringsmogelijkheden kunnen initiatieven om het landschap te behouden
en versterken worden ondersteund. Hard nodig in deze tijd waar het landschap
onder druk staat door o.a. verstedelijking, biodiversiteitsverlies, energietransitie en
klimaatverandering!
Het Landschapsfonds is een zelfstandige Stichting opgericht in 2015 door de provincie ZuidHolland en Holland Rijnland. Inwoners, agrariërs, eigenaren van landschapselementen en
(vrijwilligers)organisaties kunnen fondsen aanvragen.
De inzet van het Landschapsfonds sluit aan bij de doelstellingen van:
• het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
• het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek
• de provinciale Beleidsvisie Groen en Visie Groenblauwe Omgeving (2019)
Het Landschapsfonds Holland Rijnland werkt samen met o.a.:
• het Groene Klaver Collectief
• De Groene Motor
• de Stichting Land van Wijk & Wouden
• Stichting Leidse Ommelanden
• Naturalis Biodiversity Centre
Het Landschapsfonds beschikt over de ANBI-status.
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 in 2019 en 2020 aan groenprojecten te besteden.
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2. HET BESTUUR
Passie voor het Zuid-Hollandse landschap
Het bestuur bestaat uit vijf specialisten
met elk hun eigen knowhow op het
gebied van natuur- en landschapsbeheer,
groeninitatieven en ruimtelijke
ontwikkelingen. De bestuursleden hebben
een passie voor het bijzondere ZuidHollandse landschap en zetten zich daarom
pro deo in voor het Landschapsfonds Holland
Rijnland. Het bestuur heeft in 2019 vier
keer overleg gevoerd (9 februari, 18 mei, 24
september, 22 november).

2.1 BESTUURSLEDEN
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
Peter van den Akker, sociaal entrepreneur.
Zet zijn rijke ervaringen uit zijn lange zakelijke carriere in voor
het Landschapsfonds. 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, bioloog en bestuurskundige.
Heeft jarenlange ervaring op het gebied van groen,
recreatie, water en ruimtelijke gebiedsprocessen, o.a. als
programmamanager bij de gemeente Leiden. Als Hoogheemraad
bij Hoogheemraadschap van Delfland zet hij zich dagelijks
in voor schoon, gezond en levend water. Tevens Bestuurslid
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. “Ik sta erop dat we ons goed
voorbereiden op de toekomst en alle uitdagingen, zodat Holland
Rijnland een prachtige streek blijft om in te wonen, te werken en
te ontspannen.”
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Penningmeester
Michiel Houtzagers, studeerde bos- en natuurbeheer
in Wageningen. Directeur van het Zuid-Hollands
Landschap (ZHL). 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.”
Na ruim 5 jaar van energieke inzet voor het
Landschapsfonds heeft per 1 januari 2020 Arjen Siebel
het stokje overgenomen van Michiel Houtzagers.
Bestuurslid
Arie Bergsma, bouwkundig ingenieur en partner bij
architectenbureau Gaaga. Deed zijn opleiding in de
lucht en ruimtevaart. Ontwikkelde een bijenstal in de
Oostvlietpolder. Menselijke ingrepen in het landschap
fascineren hem. En dan vooral de verbinding tussen
ruimtelijke objecten en de natuur.
Per 1 januari 2020 is Arie Bergsma vanwege drukke
werkzaamheden gestopt als bestuurslid. Hij blijft wel
betrokken bij het Landschapsfonds
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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2.2 STAKEHOLDERS
De belangrijkste stakeholders van het Landschapsfonds waren in 2019:
• Han Weber, lid van college van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland
(2011 t/m mei 2019)
• Hans Koot, senior beleidsadviseur Provincie Zuid-Holland
• Nanning Mol, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland,
met de portefeuilles Bestuur en Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie
(t/m 30 september 2019, Emile Jaench heeft beide rollen rol overgenomen)
• Loes Bakker, secretaris-directeur Holland Rijnland
• Marcel Gordijn, strategisch adviseur bij Holland Rijnland,
biedt ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het Landschapsfonds

2.3 VOORTGAANDE STAPPEN DOOR BESTUUR IN 2019
Het deels nieuwe bestuur (Marcel Belt, Marco Roos en Arie Bergsma zijn in 2019 gestart)
is in 2019 gestart met het opstellen van een missie, visie en plan van aanpak voor de
komende jaren. Door de kennis op het gebied van natuur en groen bij elk bestuurslid,
konden op een adequate manier stappen worden gezet . Tevens is in het grote netwerk van
de bestuursleden actief gekeken naar geschikte projecten die kunnen worden uitgevoerd.
Het bestuur is in 2019 actief ondersteund door Marcel Gordijn.

2.4 SAMENWERKINGEN
Het Landschapsfonds Holland Rijnland werkt samen met:
• Het Groene Klaver Collectief; zij ontvangen een jaarlijkse bijdrage voor het onderhouden
van boerenlandpaden
• De Groene Motor; deze organisatie zorgt voor de promotie en afhandeling van de
voucher-regeling
• De Stichting Land van Wijk & Wouden; promotie van de boerenlandpaden
• Stichting Leidse Ommelanden; deze stichting verzorgt een deel van het
projectmanagement, realisatie en de aansturing van freelancers. Peter van den Akker
is van deze stichting de onbezoldigde voorzitter.
• Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn; afstemming en samenwerking
rondom initiatieven, zoals de aanleg van hoogstamboomgaarden
• Naturalis Biodiversity Center; kennispartner
• Driebergen Accountants
• Verschillende communicatie-freelancers zijn aangetrokken om het bestuur hierbij
te ondersteunen, veelal tegen een charitatief tarief. Waaronder:
Suzo Graphic Design & Styling – vormgeving, JP Witteman – fotograaf,
Annette Mol - Creanet / redacteur, Tim Remmel – online marketeer,
Jan van Herp - Excepta / webbouwer, Irene Brouwer – redacteur
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3. ACTIVITEITEN

3.1 COMMUNICATIE & PROMOTIE
Bovenaan de prioriteitenlijst betreft communicatie staat de bekendheid die het fonds
biedt voor medefinanciering. Tevens willen wij de bekendheid van het Landschapsfonds bij
verschillende doelgroepen verder vergroten. Daarom is in 2019 de professionalisering van
de communicatie verder doorgevoerd.
• Website
Begin 2019 is de volledig vernieuwde website live gegaan, met een eigentijdse huisstijl,
nieuw geschreven teksten en aansprekende foto’s. Gedurende het jaar vonden regelmatig
activiteiten plaats om de website up-to-date te houden.
• Wandelkaarten
In 2019 is de website uitgebreid met digitale wandelkaarten. Daarnaast is een van de
wandelkaarten ook in geprinte versie uitgebracht
• Fotografie
Een fotograaf maakt regelmatig passende beelden.
• Social media
In 2019 is regelmatig content geplaatst op de Facebookpagina en Linkedin waardoor meer
bekendheid is verworven.
• Mediaandacht
Er zijn meerdere persberichten verzonden en opgenomen in de lokale kranten, onder
andere voor de start van de voucher-ronde en start van de chalenge. Van een aantal
uitgereikte vouchers zijn ook berichten gepubliceerd in de lokale kranten en soiale media.
Daarnaast zijn er berichten geplaatst in de nieuwsbrieven van partners zoals Groene
Cirkels en De Groene Motor.
• Email netwerk
Het al opgezette relatiebestand is verder vergroot
door het verkrijgen van juiste e-mailadressen
van ambtenaren met ‘groen’ als vakgebied en
geïnteresseerde inwoners.
• Communicatie rondom voucheractie
De voucheractie hoogstamfruitbomen is op
boomplantdag (13 maart) in de Middeleeuwse
tuin van Archeon gestart.
Het LHR was met een kraam aanwezig bij de Leidse
Hooidagen voor promoten voucheractie.
Daarnaast is een professionele fotowedstrijd
hoogstamfruitbomen gehouden om verdere
aandacht te genereren.
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland • Jaarverslag 2019
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3.3 BOERENLANDPADEN TEVENS GPS-ROUTES
Het Landschapsfonds is aanvankelijk opgericht met als hoofddoel het beheer van de
boerenlandpaden voor de komende jaren veilig te stellen. In 2017 is gestart met de actie
‘Steun het boerenlandpad’ om wandelaars te vragen een kleine bijdrage achter te laten in
de spaarvarkentjes die op verschillende boerenerven aanwezig zijn. Dit bracht te weinig op
en was tijdrovend voor bestuur en de plaatselijke agrariërs.
Deze actie is daarom in 2019 gestopt.

3.2 V
 OUCHERACTIE
‘HOOGSTAMFRUITBOMEN’ GESTART

In 2019 is meer de focus gelegd op de moderne wandelaar. Er is geïnvesteerd in het
ontwikkelen van interactieve digitale wandelkaarten. Tevens zijn de negen routes te
gebruiken voor GPS. Op deze manier kan de route op de telefoon gevolgd worden terwijl
men wandelt of fietst.
Op de website hebben de boerenlandpaden en de digitale mogelijkheden een prominente
plek gekregen. Daarnaast is ook een van de wandelkaarten op papier uitgebracht.
De financiering van het beheer en onderhoud van de Boerenlandpaden zal hoog op de
agenda blijven staan.

Tijdens de boomfeestdag op 13 maart 2019 is bij Museumpark Archeon in Alphen
aan den Rijn de voucheractie gestart, met als doel het behoud en de extra aanleg van
hoogstamfruitbomen. Deze actie wordt uitgevoerd door De Groene Motor.
Agrariërs en (vrijwilligers)organisaties die willen investeren in het aanleggen of
onderhouden van hoogstamboomgaarden kunnen ondersteuning aanvragen bij het
Landschapsfonds. Zo wil het Landschapsfonds dit historische sieraad in het landschap weer
nieuw leven inblazen.
De ondersteuning gaat in de vorm van vouchers voor een vrijwilligersproject: een
waardebon van 250 tot 1000 euro.
De volgende aanvragen voor een bijdrage zijn in 2019 besproken en uitgevoerd:
• Aanvraag Jos Turk, Zoeterwoude
• Aanvraag Jan en Gert-Jan de Graaf, Leiderdorp (2x)
• Aanvraag De Dyck, Woubrugge (3x)
• Aanvraag Mull, Warmond
• Aanvraag Derksen, Voorschoten
• Aanvraag Natuurspeeltuin, Voorschoten
• Aanvraag Heemtuin, Lisse (2x)
• Aanvraag Volkstuinvereneging Elsbroek, Hillegom
• Aanvraag Van Leeuwen, Zoeterwoude (3x)
• Aanvraag De Bult, Nieuwe Wetering
• Aanvraag Marecollege, Leiden
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3.4 OVERIGE ACTIVITEITEN
Verschillende overige activiteiten hebben plaatsgevonden. Enkele voorbeelden:
• Netwerken van de voorzitter bij verschillende organisaties
• Bestuurlijke contacten onderhouden
• Verbinding met Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (SLA)
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4. VOORUITBLIK:

IN 2020 REALISATIE EN UITVOERING

Het bestuur wil graag verdere stappen maken in de ontwikkeling, naamsbekendheid
en het uitbouwen van activiteiten. Het Landschapsfonds heeft een prachtig ‘product’ in
handen en wil dit met veel enthousiasme verder bekend maken bij het grote publiek.
Samen met organisaties, agrariërs en inwoners van Holland Rijnland kunnen er mooie
projecten uitgerold worden om ons Hollandse landschap verder te verfraaien en er op
deze manier van te blijven genieten. In 2020 moeten ook de middelen van de eenmalige
financiële bijdrage van Holland Rijnland vanuit het project ‘Zuidvleugel Zichtbaar Groener’
die het Landschapsfonds ter beschikking heeft gekregen zijn uitgegeven.
Het jaar 2020 zal in het teken staan van realisatie en uitvoering van het volgende:
• Een aanvullende, breder inzetbare voucheractie voor verfraaiing van het landschap
tot E 1.000,-. Denk hierbij 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.
• Een grotere actie genaamd ‘challenge’. Creatievelingen worden uitgedaagd met een
plan te komen voor een unieke natuurlijke, recreatieve en educatieve toevoeging aan
het landschap van Holland Rijnland. Bijvoorbeeld een bijzondere rustplek, uitkijkpunt,
informatiepunt of een ingreep om de biodiversiteit te verbeteren.
Het Landschapsfonds looft E 10.000,- uit voor het beste idee.
• De website uitbreiden met meer digitale wandelkaarten en eventueel papieren
wandelkaarten
• Onderzoek mogelijkheid financiering
aanplanten extra bomen met SLA
•De financiering van het beheer en
onderhoud van de Boerenlandpaden zal
hoog op de agenda blijven staan
• Ontwikkelen van bordjes bij
gerealiseerde initiatieven
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5. JAARREKENING

LANDSCHAPSFONDS HOLLAND RIJNLAND 2019

De Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland 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.
Balans 31 december 2019
Balans

per 31 december 2019

per 31 december-2018

€271.949

€380.231

Totaal activa
Vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen
Subsidie Provincie Zuid Holland
Uitgave onderhoud boerenlandpaden
Organisatiesubsidie Holland Rijnland

€ 271.949

€ 380.231

€ 6.254

€ 3.954

Subsidie ZZG Holland Rijnland
Subtotaal
Kortlopende schulden

€ 95.546
€ 68.663
€€ 100.485

€ 264.694

€ 96.452
€ 82.368
€ 41.397
€ 156.060

Nog te betalen kosten

€ 1.000

€-

Totaal passiva

€ 271.948

€ 380.231

Liquide middelen

€ 376.277
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Staat van Baten en Lasten 2019
Balans

per 31 december 2019

per 31 december-2018

Subsidiebijdragen
Organisatiebijdragen
Donaties
Bestedingen aan de doelstelling
Subsidie Provincie Zuid Holland
Onderhoud boerenlandpaden
Organisatiesubsidie Holland Rijnland

€-

€ 203.880

Subsidie ZZG Holland Rijnland
Subtotaal
Organisatiekosten

€ 906
€ 68.663
€€ 100.485

€ 264.694

€ 2.448
€ 82.368
€ 41.397
€ 156.060

Accountantskosten

€ 1.000

€-

Overige organisatiekosten

€ 437

€ 879

Subtotaal

€ 1.437

€ 879

Saldo baten en lasten

€ -109.283

€ 198.420

€ 2.300

€ 3.411

Subsidie Provincie Zuid Holland

€ -906

€ -2.448

Onderhoud boerenlandpaden

€ -13.705

€-

Organisatiesubsidie Holland Rijnland

€ -41.397

€ 156.060

Subsidie ZZG Holland Rijnland

€ -55.575

€ 41.397

Totaal passiva

€ 271.948

€ 380.231

Baten

€ 5.530
€ 6.254

€€ 4.290

€ 376.277

Bestemming saldo
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen

• De uitgaven aan de boerenlandpaden zijn contractueel vastgelegd en worden jaarlijks aan
De Groene Klaver gefactureerd.
• De bankkosten worden jaarlijks afgeschreven zonder dat daar renteopbrengsten tegenover
staan.
• De jaarrekening is gecontroleerd door Driebergen Accountants
Meerjaren 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 aan den Rijn. De beoogde ondersteuning van de
Groene Klaver betreft minstens 7 jaar met de ambitie deze tot 20 jaar te garanderen.
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