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Beste leden, 

Het is gezien het weer een apart jaar, een extreem warm en droog voorjaar en 

daar achteraan een natte zomer. We vreesden het ergste voor de 

weidevogelkuikens.We vroegen ons af of zij wel voldoende voedsel konden 

bemachtigen uit die droge en harde grond dit voorjaar. 

Uit de tellingen blijkt het allemaal mee te vallen. 

 

Ook blijkt weer uit de vogeltellingen hoeveel weidevogels er rond het tracé van 

de Rijnland route in de Papenwegsepolder en Stevenshofpolder broeden. 

We pleiten daarom dat er gekozen wordt voor de Churchill Avenue. 

 

Wat verder ook nog speelt in het Santvoorde gebied is het 

landschapsontwikkelingsplan (LOP) vanuit de gemeenten Wassenaar, 

Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. 

In dit plan staat een aantal punten waar we onze bedenkingen bij hebben. 

Bijvoorbeeld om rechtstreeks vanuit het stedelijk gebied het weidegebied in te 

wandelen. Wij moeten hier met zijn allen zorgvuldig mee omgaan. Santvoorde 

wil als alternatief wandeltochten organiseren, de voorbereidingen hiervoor zijn 

al in gang gezet. 

 

Gelukkig is het bestuur sinds de laatste ALV goed versterkt met drie 

gemotiveerde personen, Ed de Meijer heeft zich in de vorige nieuwsbrief al 

voorgesteld, Berry Janmaat en Arnold den Hollander zullen zich in deze 

nieuwsbrief voorstellen. 

 

Ik wens hun een prettige tijd toe als bestuurslid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Freek van Vliet 

voorzitter 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo, Ik ben Arnold den Hollander, 36 jaar en melkveehouder in Wassenaar aan 

het Ammonslaantje. 

Sinds een jaartje “loop ik mee” in het bestuur van Santvoorde en sinds de laatste 

ledenvergadering ben ik officieel tot het bestuur toegetreden. 

Het is een leuke club en ik hoop dit nog lang te kunnen voortzetten… 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Berry Janmaat (51 jaar). Als landbouwkundig ingenieur heeft de 

agrarische sector mij altijd geboeid. In mijn werk adviseer ik onder andere de 

agro-food sector in duurzaam ondernemen. Binnen de ANV Santvoorde spreekt 

het mij zeer aan om de relatie tussen boer en burger te versterken. Het agrarisch 

gebied is immers de voortuin van ons allen! In het Santvoorde-bestuur ga ik mij 

vooral bezig houden met de financiën, communicatie/PR en streekproducten. Ik 

hoop dat Santvoorde in de komende jaren nog veel leden erbij krijgt.   

 

 

 
 

 

Verlichte Polder Route       

Thea den Hollander/José Knepflé 

“Verlichte Polder Route” dit is een concept dat goed aansloeg bij het publiek, 

ook de laatste keer dat dit gehouden werd in en rond Maaldrift bij Wassenaar. 

Dat was in december 2009. En nu vragen de mensen er al weer naar. 

Thea den Hollander is op dit moment druk met het organiseren en het 

uitstippelen van een route en ditmaal in de Papenwegse polder en 

Stevenshofpolder. Enkele veehouders hebben al belangstelling. Ook de twee 

molens daar, de Zuidwijkse molen en de Stevenshofjesmolen komt het wel goed 

en dit is erg mooi natuurlijk, verlicht in het donker. Verder hopen we op de 

medewerking van alle bedrijven en het truckerscafé. We hebben goede moed dat 

het weer gaat lukken. Uw idee is welkom bij thea.denhollander@gmail.com  

Ook muzikanten zijn welkom!  

 

De verlichte polder route wordt gehouden op 27 december, derde Kerstdag, dit 

jaar is dat op een dinsdag.  

 

mailto:thea.denhollander@gmail.com
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Polderdag 2011 en 2012 
José Knepflé 

 

De Polderdag, die dit jaar voor de veertiende keer gehouden is, groeide in de 

loop van de jaren uit tot een grote en drukbezochte gebeurtenis. Traditioneel 

wordt de Polderdag gehouden op Hemelvaartsdag. Traditioneel is het ook 

prachtig weer. Dat is ieder jaar weer spannend, maar de weergoden zijn ons 

blijkbaar steeds gunstig gezind. Er worden routes uitgezet voor fietsers en 

wandelaars, deze routes voeren langs diverse boerenbedrijven en andere 

“groene” bedrijven. Deze bedrijven houden open dag en laten zien wat er aan 

werkzaamheden gebeurt en wat men er direct van de boer kan kopen.  

 

Dit jaar is er vanuit Hazerswoude een wandelroute van 4 uur uitgezet. En dit jaar 

zijn er 4 routes uitgezet: de fietsroute Hazerswoude, de fietsroute Koudekerk-

Leiderdorp-Kaag en Braassem, de fietsroute Zoeterwoude/Stompwijk en de 

fietsroute Santvoorde. De Polderdag is een initiatief van LTO-noord, Stichting 

Grote Polder Groene Hart en de 3 agrarische natuurverenigingen Santvoorde, 

Wijk en Wouden en Ade.  

 

Het is de eerste keer dat Santvoorde aan de Polderdag deelgenomen heeft met 

een eigen route. De veehouderijen Catharinahoeve (Freek en Gerda van Vliet) 

en Kasteelhoeve (Leo en Marjo Duivenvoorden) deden mee. Verder deden mee: 

Griffioen vaste plantenkwekerij; familie Niphuis, historische oude kerkewoning; 

Gerberakwekerij de Ruyter; Vlinders aan de Vliet; de Knipmolen; 

handelskwekerij De Gieter en biologische hobbytuinderij de Groentenhof. 

 

Vanaf 3 startpunten kon men langs alle bedrijven fietsen. Het eerste startpunt 

was bij de Catharinahoeve, het tweede bij “Het eiland van Ome Nick” en het 

derde bij café “De woelige baren” in Leidschendam. 

 

We kunnen dik tevreden zijn met het resultaat: de gehele dag waren er over de 

route fietsers te zien en de bedrijven kwamen volop in de belangstelling. En daar 

doen we het uiteindelijk ook voor: een beetje meer bekendheid bij de burger. 

 

Dit jaar was de route dus aan de kant van de Veursestraatweg. Volgend jaar, 

2012 hopen we ermee door te kunnen gaan en een route in een ander deel van 

het gebied van Santvoorde te kunnen uitzetten. 

Thea den Hollander was de grote organisator. Hulde! Voor 2012 heeft Arnold 

den Hollander de organisatie op zich genomen, i.s.m. de werkgroep recreatie 

van Santvoorde. 
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Alarm om de weidevogels! 
Aad Zonneveld 

Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels in de provincie Zuid-Holland. 

Om de weidevogels in het boerenland te behouden is niet alleen een verbetering 

nodig van het weidevogelbeheer, maar vooral van het leefgebied van 

weidevogels. De stand van weidevogels neemt jaarlijks verder af met 3 procent 

in de provincie Zuid-Holland. Dit terwijl het karakteristieke weidelandschap in 

Zuid-Holland altijd van groot belang is geweest voor de weidevogels. Nederland 

herbergt nog steeds ongeveer de helft van de Europese broedpopulatie van de 

grutto en 30 procent van de wereldpopulatie van de scholekster, een flink deel 

daarvan is te vinden in Zuid-Holland. Soorten als kemphaan en watersnip zijn 

helaas al uit ons boerenland verdwenen. Dit dreigt nu ook te gaan gebeuren met 

de grutto, scholekster en veldleeuwerik. Het is zorgelijk dat ondanks de 

inspanningen die veel boeren leveren met agrarisch natuurbeheer, de 

weidevogels toch aan het verdwijnen zijn.  

  

En hoe staat het met de weidevogels in Santvoorde? Een kort overzicht van 

het voorbije seizoen: 

De droogte in het voorjaar van 2011 is duidelijk van invloed geweest op de 

broed- en kuikenperiode. De broedresultaten geven een zeer wisselend beeld 

(van zeer goed tot slecht), zodat daaruit moeilijk conclusies te trekken zijn. Een 

beeld over meerdere jaren zal meer inzicht moeten geven.  

 

Een kort overzicht van de 6 mozaieken die Santvoorde kent:   

Ommedijkse polder 

Er zijn weinig broedparen/nesten vastgesteld, dus het resultaat van dit jaar is niet 

best te noemen. De situatie zal enkele jaren gemonitord worden en bij blijvend  

onvoldoende resultaat zal de aandacht uitgaan naar het aanbrengen van meer 

differentatie in het mozaïek. 

Oranjepolder 

Daar zijn veel broedparen en nesten vastgesteld. Er is last minute beheer 

toegepast op verzoek van een beheerder. De indruk is dat deze maatregel zeker  

heeft bijgedragen aan het broedsucces. Complimenten voor deze werkwijze. 

Papewegse polder noord 

De weidevogels vestigen zich over het algemeen gezien in 2 concentraties: ter 

weerszijden van de Nieuweweg. Langs de Leidse wijk Stevenshof zitten 

opmerkelijk veel broedvogels De potentie van de Papewegsepolder is blijvend 

hoog te noemen, gezien de aantallen broedvogels en beheerders. Het maaien van 

een groot aantal ha. tegelijk, dat een enkele keer is gesignaleerd, levert echter 

geen positieve bijdrage want dit ontneemt kuikens de kans om te vluchten. Ook 

maaien in de avonduren past niet omdat ouders met jonge vogels dan niet 

kunnen wegtrekken. 
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Het aantal kievit broedparen loopt terug met wel 10%. Tureluur en scholekster 

blijven op stabiele aantallen. Krakeend daarentegen sterke toename. Grutto zelfs 

10% toename. De broedparen gingen nogal laat aan de leg vanwege de droogte.  

Opgevallen is dat de broedparen kievit en scholekster met jongen het vee of de 

paarden opzochten, op weg naar voedsel.  

Papenwegse polder zuid  

Bij intensief graslandgebruik is een positief resultaat geboekt in aantallen 

broedparen en nesten. Opvallend is het zeer hoge percentage uitgekomen 

legsels.  

Raaphorst 

Belangrijk eendengebied, met name de krakeend is zeer talrijk 

vertegenwoordigd. De beheerder levert een positieve bijdrage aan de populatie. 

Duivenvoorde  

Algemeen beeld is dat van zuid naar noord de weidevogeldichtheid trendmatig 

toeneemt. Bijzonder is dat in het zuidelijk deel wulpen broeden. Zorgelijk is dat 

enkele grote clusters weiland op 1 dag gemaaid zijn. Plaatselijk zijn slechte 

resultaten geboekt op locaties die wel kansrijk zijn. Een beheersmaatregel zou 

hier kunnen helpen (uitgesteld maaien).  

 

De aanleg van grootschalige baggerdepots langs de Vliet lijkt ongunstig voor de 

weidevogels. Het kan namelijk leiden tot vernietiging van de natuurlijke habitat. 

 

 

 

Natuurbeheerplan 

Aad Zonneveld 

 

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuw Natuurbeheerplan gepubliceerd. Het 

plan biedt de grondslag voor gesubsidieerd natuurbeheer. Het gebied met de 

weidevogel beheermozaieken van Santvoorde is in het nieuwe plan opgenomen. 

Voor gesubsidieerd botanisch beheer in Santvoorde is in het plan geen ruimte 

gemaakt. Maar, helaas is intussen bekend geworden dat er vanwege bezuiniging 

geen geld voor wordt vrijgemaakt. 

Niettemin heeft Santvoorde gevraagd om aandacht voor dit beheer. De linten die 

de Veenwatering en de Dobbewatering van noord naar zuid vormen bieden 

goede kansen voor bloemrijke en kruidenrijke oevers. 
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Nota Waterkeringen Rijnland 

Aad Zonneveld 

 

Rijnland streeft naar een duurzamer beheer van de waterkeringen en heeft 

daarvoor beperkingen voor beweiding met grootvee op het oog. Een groot aantal 

belanghebbenden is het met dit voornemen niet eens en heeft daarvoor bij 

Rijnland de aandacht gevraagd. Ook Santvoorde heeft gevraagd of een 

dergelijke maatregel in ons gebied niet overtrokken is. De maatregel zou er in 

ieder geval toe leiden dat over grote lengtes afrasteringen op waterkeringen 

gezet moeten worden om vee te weren. Fraaier zal ons gebied daar niet van 

worden, bovendien leidt het tot verruiging van oevers enzovoort. 

Rijnland heeft de voorgenomen maatregel even in de ijskast gezet en gaat nu  

elders in het gebied proeven doen om vertrapping van waterkeringen te  

beperken door drinkbakken voor het vee te plaatsen. Na de proefperiode neemt  

Rijnland een besluit. 

 

 

 

Landschapsontwikkelingsplan 

Aad Zonneveld 

 

De drie gemeenten van het Pact van Duivenvoorde hebben de officiële aftrap 

gegeven voor belanghebbenden en initiatiefnemers van projecten binnen het 

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst en Weide (LOP). Voor ondernemers, 

stichtingen, overheden of particulieren, zal het LOP een inspiratiebron kunnen 

zijn voor ontwikkelingen die bijdragen aan het landschap van Duin Horst en  

Weide. Het LOP zal daarnaast een naslagwerk worden waarin de kwaliteiten van 

het landschap van Duin, Horst en Weide te vinden zijn. Voor de drie gemeenten 

wordt het ook een toetsingskader, om te bepalen of initiatieven werkelijk een 

positieve invloed hebben op het landschap.  

Onderwerpen die onder meer aan bod komen in het LOP zijn: het belang van het 

open agrarische weidelandschap, wat zijn kenmerkende landschapselementen, is  

er plaats voor natuurontwikkeling, beeldkwaliteit van erven, recreatieve 

mogelijkheden/landschapsbeleving/toegankelijkheid, overgangen van 

dorpsbebouwing naar buitengebied en het opheffen van ongewenste barrières. 

Vanuit Santvoorde wordt actief deelgenomen aan de verschillende 

bijeenkomsten. 
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Legaat 

José Knepflé 

 

Van Landschapsbeheer Zuidholland ontving Santvoorde een bedrag van € 1000 

uit het legaat van een persoon, die wenste dat dit besteed zou worden ten 

behoeve van vogels rondom de boerderij. 

 

Voor dit bedrag zijn gekocht nestkasten voor: 

Kerkuilen  

Ransuilenmanden  

Torenvalk 

Nestkastjes voor kleine zangvogels 

Kunstnestjes voor boerenzwaluwen en huiszwaluwen 

 

Hiervoor zijn vogelkenner Adri Remeeus (monitoring Santvoorde) en Martin 

van der Reep (kerkuilenwerkgroep Zoetermeer) geraadpleegd, die ook zelf de 

kerkuilkasten ophangt en ieder jaar nakijkt.  

 

Intussen is alles uitgedeeld voor zover de voorraad strekte; er zijn nog 5 

kerkuilkasten in voorraad.  

 

 
 

 

Voor de goede orde: waar er uilenkasten zijn, wordt niet aan het publiek verteld. 

Dit om ongewenst veel bezoek op uw erf te voorkomen. 
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Gratis advies tijdens najaarsactie ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’ 

Bestel nu Zuid-Hollands plantmateriaal tegen lage prijzen 

 

Bewoners van het Zuid-Hollandse landschap kunnen de komende herfst en 

winter weer gemakkelijk en tegen lage kosten authentiek, Zuid-Hollands 

plantmateriaal aanschaffen. Na inlevering van de bestellijst wordt het 

hoogwaardige plantmateriaal enkele weken later thuisbezorgd. Met de actie 

‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’ hoopt Landschapsbeheer Zuid-Holland 

op meer aanplant van streekeigen struiken en bomen.  

 

Verfraai uw woonomgeving met Zuid- Hollands groen 

Met knotbomen langs percelen, leilinden om de boerderij, hoogstamfruitbomen, 

streekeigen sierbomen en -struiken op het erf of jonge boompjes op een niet-

gebruikt stukje grond; op allerlei manieren kunt u uw boerderij, erf of tuin 

aanzienlijk verfraaien! Bovendien bieden deze inheemse bomen en struiken 

nieuwe kansen voor de natuur. Het hoogwaardige plantmateriaal is afkomstig van 

gerenommeerde kwekers en is gegarandeerd ziektevrij.  

 

Gratis plantadvies aan huis 

Landschapsbeheer Zuid-Holland adviseert gratis, telefonisch of aan huis, over 

welke soorten u het beste in uw omgeving kunt aanplanten. Ook over de aanplant, 

verzorging en bescherming van het nieuwe groen informeren wij u graag. Neem 

voor meer informatie contact op met uw regiomedewerker Marleen van der Lee 

op telefoonnummer (0182) 68 36 56. 

 

Plantmateriaal bestellen voor 28 oktober! 

Bewoners van het Zuid-Hollandse landschap kunnen plantmateriaal bestellen 

door op www.landschapsbeheerzuidholland.nl. de publicatie „Kies voor Zuid-

Hollands Groen‟ te bestellen, of alleen de prijs- en bestellijst te downloaden. 

Wanneer u geen toegang heeft tot internet, kunt u contact opnemen met 

Landschapsbeheer Zuid-Holland op telefoonnummer (0182) 68 36 66. De 

bestellijst kan tot uiterlijk vrijdag 28 oktober worden ingeleverd, het 

plantmateriaal wordt enkele weken later thuisbezorgd. 



-9- 

Subsidieregeling Kleine Landschapselementen 

Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de subsidieregeling Kleine 

Landschapselementen (KLE) de aanschaf van streekeigen plantmateriaal. Ga 

voor meer informatie over de KLE subsidie naar 

www.landschapsbeheerzuidholland.nl/projecten/maak-je-erf-goed of neem 

contact op met uw regiomedewerker Marleen van der Lee op telefoonnummer 

(0182) 68 36 56.  

 

De Streekmarkt in Oud Rijswijk 

Berry Janmaat 

De boerenmarkt in Oud Rijswijk heeft dit jaar voor het eerst plaatsgevonden. Op 

de markt waren veel streekproducten te koop en werden heerlijke ambachtelijke 

jams, sauzen, soepen, honings en chutney's aangeboden. Op de markt stonden 

iedere twee weken gemiddeld zes kramen. Producten uit de Groene klaver, 

Groen Goud en het Groene Hart waren sterk vertegenwoordigd. Het publiek 

waardeerde het zeer dat de producenten zelf de food-producten verkochten. Het 

verhaal achter het product en het directe contact met de producent wordt 

belangrijk gevonden. Daarnaast waarderen consumenten streekproducten steeds 

meer.  

Volgend jaar zal de boerenmarkt in Oud Rijswijk weer worden georganiseerd. In 

ieder geval tussen mei en oktober. Het is wel belangrijk dat de markt uitgroeit 

naar minimaal 15 kramen met zo'n gedifferenteerd mogelijk aanbod van streek- 

en/of boerenproducten. Ook Santvoorde is betrokken bij de verdere uitwerking 

van deze boerenmarkt.  

De gebiedskaart was het kroontje dat Santvoorde dit jaar de consumenten in Oud 

Rijswijk kon aanbieden.  

  

Keurmerk voor Zorgboerderij Oliehoek 
Sandra Oliehoek 

Op 23 mei j.l heeft Zorgboerderij Oliehoek het keurmerk: 

Kwaliteit laat je zien! gekregen. 

Dit keurmerk wordt uitgegeven door de Federatie Landbouw en Zorg. 

Dit keurmerk is sinds 15 februari 2011 verplicht door de branchevereniging. 

  

Op 3 september heeft Zorgboerderij Oliehoek een open dag gehouden met zo‟n 

1000 bezoekers. Deze belangstellenden bezochten de roofvogeldemonstratie en 

de kinderspelletjes. De zon liet zich van zijn beste kant zien en dat streelde de 

dag. De draaiorgelmuziek zorgde voor een gezellige noot. De imker van Rossen 

en kaasboerin Th. den Hollander deden goede zaken. De agrarische 

natuurvereniging en de Lakenvelderstands werden tevens bezocht. 

Kortom het was een heerlijke en drukke dag met veel gelach en bezigheden. 

Wat willen een zorgboer en zorgboerin nog meer?  

http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/projecten/maak-je-erf-goed
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Boerenlandsgidsen 

Berry Janmaat  

Veelzijdig Boerenland is het samenwerkingsverband van regionale stichtingen 

en verenigingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Agrarische 

natuurvereniging Santvoorde is aangesloten bij Veelzijdig Boerenland. 

Binnen dit samenwerkingsverband is het project 'boerenlandgidsen' opgestart. 

Ook in het Santvoorde gebied worden arrangementen uitgewerkt waarbij 

burgers onder leiding van een 'boerenlandgids' op pad gaan. Bezoek aan 

boerenbedrijven, interessante cultuur-historische plekken en kennis over het  

gebied worden allemaal in de arrangementen opgenomen. Met deze 

activiteit krijgt de burger de mogelijkheid om in een georganiseerde opzet meer 

te weten te komen over zijn/haar leefomgeving. Als de arrangementen bekend 

zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

 

 

De Boerenzwaluw vóór de grote trek 

José Knepflé 

Wanneer de Boerenzwaluwen weer van de boerderijen weg zijn, waar blijven ze 

dan? In de nazomer verzamelen ze zich in grote groepen en slapen bij elkaar in 

rietvelden. In Afrika zijn slaapplaatsen bekend waar ze met miljoenen zijn.  

In augustus en september zien we de zwaluwen nog vliegen boven weiden met 

vee en ook boven steden en bossen, insecten vangend. Ze vliegen nog een 

tijdlang in familieverband, het onderscheid tussen ouders en jongen is nog te 

zien aan de lengte van de staartveren, die bij de ouders langer zijn. ‟s Avonds 

strijken ze met tienduizenden neer in rietvelden. Een uur voor zonsondergang 

komen ze in grote wolken aanvliegen om uiteindelijk in één keer het riet in te 

duiken en een plekje uit te zoeken voor de nacht. 

In de buurt van deze slaapplaatsen zie je dan ook roofvogels, die uit zo‟n 

zwaluwwolk graag nog een hapje meepakken…. Ze duiken dwars door zo‟n 

zwaluwwolk heen, die dan 

uiteenwaaiert en zich dan weer sluit. Want in een dichte groep is de zwaluw het 

veiligst. Hoe dichter de groep, hoe moeilijker de roofvogel, meestal een valk, er 

een uit kan pakken. Rond half september zijn alle zwaluwen wel weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-11- 

                    
Resultaten weidevogelwacht Santvoorde nestbescherming seizoen 2011 

Ed de Meijer 

 

Dit jaar zijn de vrijwilligers van de Weidevogelwacht Santvoorde op een 10  tal 

bedrijven actief geweest. Het totaal aantal nesten dat gevonden is komt dit jaar 

hoger uit dan in 2010 ondanks het zeer droge voorjaar. Als we de resultaten 

bekijken dan komen het aantal uitgekomen legsels nagenoeg overeen met de 

resultaten over 2010 en 2009. Er zijn dit jaar in een deel van het gebied weer 

weidevogeltellingen gedaan, waarvan de resultaten in de loop van november 

beschikbaar komen. Omdat dit jaar niet op dezelfde percelen is geteld als de 

voorgaande jaren, vanwege de invoering van het nieuwe subsidiestelsel waarin 

sprake is van uitgestelde maaidata, zijn de gegevens niet helemaal vergelijkbaar.  

Aan de hand van de verschillende gegevens wordt een analyse gemaakt, waaruit 

duidelijk zou kunnen worden waaraan de verschillen toegerekend moeten 

worden. Zoals uit de tabel blijkt is het aantal waargenomen grutto‟s en 

scholeksters aanzienlijk toegenomen. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend. 

Hieronder de resultaten van het seizoen 2011(tussen haakjes resultaten 2010). 

 

Soort   totaal  bekend    uit    niet uit 

 

Grauwe gans    1  (1)      1    (1)     0     (1)        1       (0)  

Grutto    16  (9)        11    (9)     8     (8)            3       (1)     

Kievit              88  (91)      86   (89)    55    (64)         31    (25)    

Knobbelzwaan    1  (0)      1    (0)     0  (0)        1       (0)     

Krakeend     2  (4)      2    (4)     2  (4)        0       (0) 

Kuifeend     1  (0)      1    (0)     1  (0)        0       (0) 

Meerkoet                 17  (12)      16    (11)    14    (8)        2       (3)  

Scholekster             26  (11)      20    (11)    10  (9)          10      (2) 

Slobeend     2  (0)      2      (0)     2  (0)        0       (0)  

Tureluur     6  (2)      5    (2)     4  (0)        1       (0)  

Wilde eend     1  (2)      1    (2)       1  (1)        0       (1)  

  

Totaal           161   (132)      146   (129)   97   (95)         49     (34)       
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BUIZERD IS MIJN NAAM…..Mag ik mij even voorstellen. 

Jan Bergman 

Heeft u mij nog nooit gezien, gehoord heeft u mij ongetwijfeld. Hoog in de 

lucht, vaak met mijn partner, hoor je ons kenmerkend klagend gemiauw. Komt 

men in de buurt van ons nest, dan beginnen wij  opgewonden en miauwend 

boven de kruinen van de bomen te vliegen. Men rekent ons tot de grote 

roofvogels en wij komen voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van 

Azië. Wij zijn standvogels, dat wil zeggen dat wij in hetzelfde gebied 

overwinteren en broeden. Als het in het Skandinavië kouder wordt trekken de 

daar verblijvende buizerds naar warmere gebieden; in de winter kunnen ze dus 

tussen “onze” populaties worden waargenomen..   

 

                                        
 

Buteo Buteo 
 

Wij jagen in open land, maar maken ons nest (horst) in bosranden hoog in de 

bomen. Wij gebruiken ook wel eens ons horst van vorig seizoen, maar wij zijn 

toch wel bang voor parasieten, mijten, teken etc. dus bouwen wij een liever een 

ander onderkomen.  

Onze dames leggen in mei maximaal 4 witachtige eieren met bruine vlekken en 

vegen. De broedtijd is 28 tot 31 dagen. Het jong dat als eerste uit het ei komt, 

heeft de meeste overlevingskansen. Bij gebrek aan voldoende voedsel, sterft het 

zwakste kuiken en wordt uit het nest gegooid, ofwel gewoon door de rest van de 

familie opgepeuzeld. 

Verder houden onze kuikens het nest netjes. De uitwerpselen verdwijnen met 

kracht over de rand. Hoe verder ze van het nest gevonden worden, hoe ouder de 

jongen zijn. 

De jongen blijven 6 tot 7 weken in het nest. Buizerdjongen hebben typisch een 

witte bles op het achterhoofd. De maximale leeftijd: is 26 jaar in de vrije natuur, 
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in gevangenschap is dit wel 30 jaar (dan maar liever 26 jaar, want wij horen niet 

in een kooi!)  

In de vlucht zijn wij gemakkelijk te herkennen. Wij zijn langzame, maar 

uitstekende vliegers met onze brede vleugels en de korte, brede staart. Enkele 

vleugelslagen, kort zweven en cirkelen en dan weer een paar slagen. De kleur 

van onze verentooi is zo verschillend, dat het  

haast onmogelijk is ons duidelijk te herkennen. 

   

Onze prooi bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren, zoals mollen, muizen, 

kikkers,  reptielen en kleine vogels maar van het eten van aas (bijv. dieren als 

verkeersslachtoffers) zijn wij ook niet vies. Eigenlijk eten wij wat voorhanden 

is. In gebieden met bijv. veel konijnen is dit vaak ons hoofdvoedsel. Zelfs 

eekhoorns, hazelwormen, houtduiven en waterhoentjes staan op ons menu. 

 

                                    

 

 

 

De gebiedskaart van Santvoorde 
José Knepflé 

 

De tweede gebiedskaart is intussen verschenen en officieel gepresenteerd op de 

Polderdag, 2 juni. 

De uitgave ziet er iets anders uit dan de eerste uitgave, de layout is namelijk in 

overeenstemming gebracht met de kaarten die tegelijkertijd van 3 andere 

agrarische natuurverenigingen zijn verschenen: Wijk en Wouden; Ade en 

Geestgrond. Samen met Santvoorde vormen deze het samenwerkingsverband De 

Groene Klaver: de 4 verenigingen liggen in als een klavertje 4 rondom de stad 

Leiden. 

De kaarten vinden nog steeds gretig aftrek. 

Het bureau van de Stichting Wijk en Wouden blijft de coördinatie en 

subsidieaanvragen doen. Daar wordt ook gewerkt aan een “digitale” kaart. Dit is 

een kaart die we op een website kunnen openen en bewerken. Zodoende kunnen 

we de layout voor een volgende uitgave al online maken. Dit scheelt enorm veel 

werk. Het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk! 

Voor Santvoorde werkt Jan Visser hieraan mee. 
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De naam ‘Santvoorde’  

José Knepflé 

 

De naam Santvoorde is samengesteld uit 2 termen die kenmerkend zijn voor de 

bodem alhier. 

Sant:  

In ons gebied liggen vele zandhorsten (hoge zandstroken) langs de 

veengebieden. De bedrijfsgebouwen van onze veehouderijen zijn gebouwd op 

dit zand en de weiden zijn te vinden op de veengebieden. 

Voorde: 

Een voorde (Middelnederlands: vort of vorda), is een doorwaadbare plaats,  

- in een beek of rivier 

- bij een brugconstructie waar het water in periodes met hoog water gedeeltelijk    

over heen stroomt.  

- een plaats waar men tussen de zandduinen door het strand kan bereiken 

- een begaanbare strook door het veen zoals Eexterzandvoort.  

- een in het land inspringend, inlopend gedeelte van een zee 

- baai, bocht, inham, inwijk  

Net als een brug heeft een voorde vaak een eigen naam: bijvoorbeeld 

Duivenvoorde. 

Verscheidene plaatsnamen in het Nederlandse taalgebied herinneren aan een 

oude voorde: Zandvoort, Amersfoort;  

Hoe komen wij nu aan de naam Santvoorde?  

Deze naam is een samenstelling van de 2 bodemkenmerken en vertelt ons dus 

over de bodemsoorten die we hier aantreffen; de naam duidt delen aan van het 

gebied waarin wij werkzaam zijn: de Horsten en het landgoed Duivenvoorde. 

 

 

 

DOELSTELLING EN WERKGEBIED VERENIGING 

Santvoorde is een Agrarische Natuurvereniging van boeren en burgers. Haar 

werkterrein is het veenweidegebied dat begrensd wordt door de bebouwing van 

Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Leiden, Voorschoten en 

Leidschendam/Voorburg.  

Het doel van de vereniging is dit open weidegebied groen en onbebouwd te 

houden, de agrarische natuur te beschermen en de toegankelijkheid te vergroten. 

Daartoe probeert zij landbouw, natuurbeheer en zorg voor landschap en milieu 

duurzaam te laten samengaan. 

Het bestuur bestaat uit boeren (A-leden) en burgers (B-leden) en iedereen kan 

lid worden! 

Lidmaatschap per jaar: A-leden € 25 en B-leden € 20 per jaar. 
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BESTUUR SANTVOORDE PER MAART 2011 

 

Freek van Vliet, voorzitter, A-lid 

Papelaan west 97, 2254 AH Voorschoten, 071-5613280 / 06-45946177 

gerda.v.vliet@hetnet.nl   

 

Aad Zonneveld, vicevoorzitter, A-lid 

Trompweg 14, 2253XP Voorschoten, 070-5313738 / 06-18300413 

ajmzonneveld@zonnet.nl  

 

Willem Koops, secretaris/penningmeester, B-lid 

Agrippinastraat 1, 2275 VA Voorburg, 070–3992317 

willemkoops@cs.com  

 

Arnold den Hollander, A-lid 

Ammonslaantje 40, 2241 BR Wassenaar, 070–5112139 

 

José Knepflé, B-lid 

Seringenstraat 17, 2313 VR Leiden, 071–5141382 

jose.knepfle@planet.nl  

 

Ed de Meijer, B-lid 

Frederik Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten, 071-5616094 

eddemeijer@casema.nl  

 

Ir. Berry Janmaat, B-lid 

Julianalaan 1, 2243 HT Wassenaar, 070–3601096/06-54744998 

b.janmaat@dekeuning.nl  

 

ANV Santvoorde 

p/a/ Willem Koops 

Agrippinastraat 1 

2275 VA Voorburg 

070–3992317 

willemkoops@cs.com  

 

www.anv-santvoorde.nl  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 27171211 

Postbankrekeningnummer: 7867829 t.n.v. Vereniging Santvoorde 
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