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UITNODIGING
Lezingenavond	  Santvoorde

 
Onderwerp:	   agrarisch	  natuurbeheer	  'Santvoorde-‐gebied'	  in	  de	  toekomst
Wanneer:	   woensdag	  25	  september
Waar: Boerderij	  De	  Raaphorst,	  Raaphorstlaan	  18	  in	  Wassenaar

zie	  ook	  www.deraaphorst.nl
Tijd: van	  19.45	  -‐	  21.30	  uur
 
Er	  gaat	  veel	  veranderen!
Het	  agrarisch	  natuurbeheer	  zal	  op	  een	  andere	  manier	  worden	  uitgevoerd	  vanaf	  2016.	  Er
worden	  allerlei	  initiatieven	  genomen	  om	  goed	  voorbereid	  te	  zijn.	  Santvoorde	  is	  daar	  bij
betrokken.	  Maar	  wat	  is	  onze	  visie	  en	  ambitie	  op	  het	  gebied	  van	  agrarisch	  natuurbeheer?
 
Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  leden	  meedenken.	  Deze	  avond	  gaan	  we	  een	  start	  maken	  om	  te
komen	  tot	  een	  gebiedsvisie	  voor	  Santvoorde.	  Wat	  wordt	  de	  rol	  van	  de	  individuele	  boer	  en	  de
Agrarische	  Natuurvereniging	  in	  de	  nieuwe	  aanpak.
 
Nadrukkelijk	  zijn	  de	  boeren	  leden	  uitgenodigd.
 
Wij	  stellen	  het	  op	  prijs	  als	  u	  zich	  uiterlijk	  19	  september	  aanmeldt	  bij	  het	  secretariaat.
eddemeijer@casema.nl of 06-11607058
 
Van de voorzitter
Terugdenkend aan de algemene ledenvergadering van april, zag ik een goedgevulde zaal met
vooral betrokken leden. Die meer dan behoorlijke opkomst zal mede te maken hebben gehad
met de presentatie van Sam Botermans, die een oehoe op zijn schouder torste. Totdat een van de
aanwezigen hardop vroeg waarom de actieve veehouders zich maar weinig laten zien,
betrokkenheid zou toch juist door hen getoond moeten worden?
Het antwoord ligt bij de A leden zelf. Santvoorde is geen dingetje van het bestuur maar van de
leden. Zij hebben het immers voor het zeggen. Of speelt er slechts wat gemakzucht op dit front?
Toch heeft de spreker wel een punt. De kernactiviteiten van de ANV komen in beweging door
de vernieuwing van het rijksbeleid. Daarin zal de ANV moeten meebewegen. Door te laten zien
wat wij de maatschappij kunnen leveren aan prestaties op het vlak van landschapsbeheer,
natuurbeheer en recreatie. Dat vraagt om een actieve houding. En betrokkenheid. Anders gaat er
een kans voorbij. Grijpt u als boer die kans door een bijdrage aan de discussie te leveren? Het
gaat om uw eigen belangen!
 
Ontwikkelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Op landelijk niveau is men bezig met de noodzakelijke professionaliseringsslag en de kosten die
daarmee gepaard gaan. En er wordt onderhandeld over het budget dat het Rijk voor agrarisch
natuurbeheer wil uittrekken. Honderd miljoen euro per jaar voor maximaal 100



natuurbeheer wil uittrekken. Honderd miljoen euro per jaar voor maximaal 100
natuurcollectieven is de gedachte. Dat klinkt op zich goed, maar de sturing voor het beheer gaat
toch wel duidelijk in de richting van zogenaamde kerngebieden. Terwijl toch 40% van het
huidige agrarisch natuurbeheer zich buiten de kerngebieden afspeelt. Ook bij ons komt de
kerngebieden discussie nog voorbij, dus rekenen we ons nog niet rijk.
 
Voor ons gebied is de zogenaamde vergroeningseis (pijler 1) uit het nieuwe beleid niet van
groot belang. Alle bedrijven beschikken over permanent grasland en voldoen daarmee dus al.
Het agrarisch natuurbeheer wordt per 2016 betaald uit pijler 2 en hier moeten de ANV’s hun rol
pakken om het beheer goed te regelen. Dat betekent dat er een gebiedsofferte gemaakt moet
worden. Daarvoor is nog 2 jaar tijd beschikbaar. Maar er moet nog veel werk verzet worden om
een acceptabel aanbod op tafel te leggen!
De gedachte is om in Groene Klaver verband de gebiedsofferte gestalte te geven. Alleen een
collectieve deelname wordt namelijk geaccepteerd. De voorbereidingen zijn in gang gezet. De
ANV heeft u daarbij nodig, en u dus de ANV. Dus zoekt u de ANV op bij de lezingenavond
aanstaande 25 september?
 
GLB Nieuwsbrieven
Door Veelzijdig Boerenland (Veelzijdig Boerenland is het samenwerkingsverband van
verenigingen en stichtingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.) worden regelmatig
nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op het gebied van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid uitgegeven.
Hieronder is een link aangebracht met de reeds verschenen specials.( Rechter muisknop
hyperlink openen)
 
GLB special 7, juli 2013
GLB special 6, juni 2013
GLB special 5, maart 2013
GLB special 4, februari 2013
GLB special 3, december 2012
GLB special 2, november 2012
GLB special 1, oktober 2012
 
Groene Klaver
Het Boerenlandgidsenproject wil maar moeilijk landen. Alles lijkt goed geregeld, kijk maar eens
op de website www.boerenlandgiden.nl, maar de vermarkting stagneert. Er is extra personele
inzet op het boekingsbureau gezet maar helaas loopt het niet storm met de boekingen. We
hebben er geen duidelijke verklaring voor.
 
De gebiedsofferte die in het kader van het GLB opgesteld moet worden roept een aantal vragen
van organisatorische en inhoudelijke aard op.
Organisatorisch: hoe gaan we het doen? Krachten bundelen via een collectief is noodzakelijk,
maar hoe ziet er dat dan uit? En wanneer is de organisatie voldoende op zijn taak berekend?
Inhoudelijk: wat gaan de ANV’s aan diensten aanbieden? Weidevogelbeheer, landschapsbeheer
en Groene en Blauwe diensten? Ook recreatieve diensten? Wel of niet in samenwerking met
Staatsbosbeheer en andere terreinbeheerders?
We gaan daarop antwoorden proberen te geven. Door met u in gesprek te gaan, met de ANV’s
in de regio en met professionele ondersteuning door Veelzijdig Boerenland.
 
Blauwe diensten
De inzet van De Groene Klaver is om na een twee jaar durende dialoog met de waterbeheerder
Rijnland te komen tot een concreet afspraken set. Het gaat dan om de diensten ecologisch
slootschonen, baggeren met de baggerspuit, aanleg bufferstroken, natuurvriendelijke oevers en
aanleg van kleinschalig open water.
 
 

Verlichte	  Polderroute	  2013
 

Dit	  jaar	  wordt	  op	  zondagavond	  29	  december	  de	  Verlichte	  Polderroute	  georganiseerd.
Later	  in	  het	  jaar	  wordt	  bekend	  welke	  route	  is	  samengesteld.

 
Agrarische	  gebouwen	  en	  objecten	  worden	  verlicht.	  Vele	  activiteiten	  worden	  georganiseerd	  voor	  het



Agrarische	  gebouwen	  en	  objecten	  worden	  verlicht.	  Vele	  activiteiten	  worden	  georganiseerd	  voor	  het
hele	  gezin.	  Denk	  hierbij	  aan	  bezoek	  stallen,	  dieren	  kijken,	  koek	  happen	  en	  veel	  meer.

Speciaal	  dit	  jaar	  worden	  geplastificeerde	  balen	  beschilderd	  door	  kinderen.	  Deze	  balen	  worden	  als
schilderijen	  verlicht	  langs	  de	  route	  geplaatst.

 
Vergeet	  deze	  datum	  niet,	  zet	  het	  alvast	  in	  uw	  agenda!

 
 

Van de webmaster
De A-leden van Santvoorde hebben interessante bedrijven. Maar nog staan deze niet allemaal op
de website. Hierbij roep ik u op om eens op de website te kijken: u hebt de kans om uw bedrijf
goed neer te zetten op de website van Santvoorde. Er is een pagina voor uw bedrijf beschikbaar.
We zetten graag een portret van uw bedrijf neer. En een link naar uw eigen website is zo
gemaakt.
 
De website wordt actueel gehouden en gelinkt aan vele andere, ook wordt eraan gewerkt om de
bereikbaarheid op het internet te vergroten.
 
Benut deze kans! Mail naar de webmaster en spreek af hoe u uw bedrijf gaat laten zien!
E-mail: jose.knepfle@kpnmail.nl

 
 

Inventarisatie weidevogelgegevens 2013
In opdracht van het bestuur van de ANV Santvoorde heeft het natuuronderzoeksbureau van
Adri Remeeus een Weidevogelinventarisatie van de weilanden tussen Den Haag, Katwijk en
Leiden uitgevoerd.
 
De inventarisatie had tot doel een beeld te verkrijgen van de aanwezigheid en verspreiding van
territorium houdende weidevogels op de agrarische gronden binnen het werkgebied van de
ANV Santvoorde.
Zo’n gebiedsdekkende inventarisatie is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de
financiële vergoedingen verbonden aan de Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Door
het nemen van gerichte maatregelen, zoals het beschermen van de nesten en het instellen van een
rustperiode, waarin percelen niet bewerkt of gemaaid mogen worden, hoopt men ervoor te
zorgen dat de weidevogels de tijd krijgen om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te
brengen. De pakketten worden voor een periode van zes jaar afgesloten.
 
 
Geïnventariseerde polders
 
onderstaande tabel
Geïnventariseerde polders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broedvogeloverzicht 2013
In de weilanden van ANV Santvoorde werden in totaal dertien doelsoorten en SOVON
weidevogelsoorten als broedvogel vastgesteld. Van deze soorten staan er zes op de Rode Lijst
van bedreigde en/of kwetsbare vogelsoorten. Te weten: Slobeend, Zomertaling, Wintertaling,



van bedreigde en/of kwetsbare vogelsoorten. Te weten: Slobeend, Zomertaling, Wintertaling,
Grutto, Tureluur en Visdief. Daarnaast werden nog zeven andere broedsoorten in het
onderzoeksgebied aangetroffen, namelijk Krakeend, Kuifeend, Bergeend, Knobbelzwaan,
Scholekster, Kievit en Wulp. Een overzicht van het aantal territoria van de doelsoorten, uitgebreid
met SOVON Weidevogelsoorten’ is in onderstaande tabel opgenomen
 
Soort 2007 2010 2013
 
Krakeend 102 186 144
Zomertaling     2    0    1
Wintertaling     2    0    2
Slobeend  18   11    9 
Kuifeend   31   50  64
Bergeend   ng   ng    9
Knobbelzwaan   ng   ng   16
Scholekster 165 211 121
Kieviet 302 404 272
Grutto   91 113              103
Wulp     5     7     6
Tureluur   74 102   76
Visdief     0     1     2
Veldleeuwerik     0     0     0
Graspieper     1     0     0
Gele Kwikstaart    0     0     0
Totaal 785            1085              825
 
Voor het totale rapport wordt verwezen naar de website van de ANV: www.anv.santvoorde.nl
 
Digitaal:
Deze nieuwsbrief is digitaal verzonden aan de leden. De leden die hun (gewijzigde) email adres nog niet hebben doorgegeven  aan het
secretariaat is de nieuwsbrief nog op papier verzonden. Om kosten en werk te besparen willen we overgaan op het digitaal verzenden
van uitnodigingen, nieuwsbrieven etc. Zorg dat uw emailadres tijdig bekend is bij het secretariaat!
 
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
Secretariaat p/a  E.C. de Meijer, Frederik Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten, Tel: 071- 5616904, Mobiel: 06-11607058
Email: eddemeijer@casema.nl, Website: www.anv-santvoorde.nl  
Bank: ING 7867829, Inschrijvingsnummer KvK: KvK Haaglanden 27171211


