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1. Inleiding
De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde (hierna
te noemen Santvoorde) presenteert in dit document
een eigen visie voor hun werkgebied. Een visie, waarbij de agrarische bedrijvigheid centraal staat. In deze
visie zijn de drie hoofdfuncties van het gebied,
(1) landbouw, (2) natuur- en landschap en (3) recreatie omschreven vanuit de gedachte dat het agrarisch
gebruik de drager is. Welk toekomstbeeld is daarvoor
belangrijk en welke maatregelen zijn nodig om die
toekomst mogelijk te maken? In de volgende drie
hoofdstukken geeft Santvoorde daar antwoordt op.
De visie is geen einddocument, maar een document
in ontwikkeling. In de loop van de tijd zal in overleg
met gebiedspartijen en met de eigen leden de visie
mogelijk bijstelling behoeven. Voorop staat dat het
agrarisch natuurbeheer kwaliteit toe voegt aan het
ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014

gebied en de agrarische bedrijven ondersteunt bij
een economisch rendabele bedrijfsvoering.
Het werkterrein van de Agrarische Natuurvereniging
Santvoorde beslaat een (deels) open agrarisch gebied met natuur en landschapswaarden dat onderdeel uitmaakt van het strandwallenlandschap en
eveneens van het landschapstrio Duin-Horst-Weide.
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Santvoorde ligt eveneens temidden van de drukke

eromheen. In allerlei ruimtelijke plannen wordt dat

landschapswaarden van het gebied te benoemen en

Randstad tussen Den Haag en Leiden / Katwijk. De

belang evenals de landschappelijke kwaliteit van

de unieke kenmerken ten opzichte van andere gebie-

grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door

de open polder in combinatie met de meer beboste

den voor het voetlicht te brengen.

de Vliet, aan de westelijke zijde door de duinen.

landgoederen onderstreept. Tegelijkertijd is in die-

Santvoorde maakt deel uit van de overkoepelende

zelfde plannen of visies op het gebied de agrarische

Tot slot is het onderwerp communicatie een be-

organisatie de Groene Klaver, de vier agrarische na-

functie als drager van die kwaliteiten onvoldoende

langrijk onderdeel van de visie. Teneinde draagvlak

tuurverenigingen1  rond Leiden.

onderkend en is de recreatieve toegankelijkheid als

te behouden en meer belangstelling te genereren

Het gebied van Santvoorde bezit bijzondere kwalitei-

belangrijk aandachtspunt bestempeld. Santvoorde

voor de kwaliteiten van het gebied en het gewenste

ten omdat het een overgangsgebied is van de duinen

ziet deze elementen als essentieel voor de toekomst.

agrarisch beheer is communicatie over het gebied
noodzakelijk. In het laatste hoofdstuk wordt een

naar het Groene Hart en gekenmerkt wordt door een
opeenvolging van strandwallen en strandvlakten

ANV Santvoorde

vertaalslag gemaakt naar actiepunten waar Sant-

parallel aan de kust. Het open (veen)weidegebied is

Santvoorde heeft een 30-tal A-leden met een agra-

voorde zelf en in samenwerking met gebiedspartijen

een van de laatste stukken open agrarisch gebied in

rische vorm van bedrijvigheid en een 70-tal B-leden,

invulling aan willen gevenu

dit deel van het Randstad en het enige gebied, waar

burgers met betrokkenheid bij het gebied. Het

een doorsteek van de kust naar het Groene Hart nog

merendeel van de agrarische leden heeft een bedrijf

aanwezig is. De betrekkelijk kleinschalige verkave-

waarbij graslandbeheer een belangrijk onderdeel

ling, de afwisseling van open polders en bosscha-

van de bedrijfsvoering is.

opeenvolging van  boerderijen op de randen van de

Deze visie is tevens de onderlegger voor een zoge-

strandwallen zorgen voor een bijzonder en aantrek-

naamd “aanbod” in het kader van het nieuwe Euro-

kelijk landschap.

pese landbouwbeleid, gericht op vergroening van de
landbouw.  Groene en blauwe (maatschappelijke)

Overheden van de omringende gemeenten, regio

diensten zullen daar een belangrijke rol in moeten

en provincie zijn alle doordrongen van het belang

spelen. De verandering van de Europese Landbouw-

van het gebied als groene enclave voor de steden

regels maakt het noodzakelijk om de natuur- en

1) ANV Santvoorde, ANLV Geestgrond, VANAde en ANVL Wijk en Wouden
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ges en andere landschapselementen en de fraaie

2. Agrarische bedrijvigheid
De huidige situatie

Het gebied van Santvoorde bestaat uit open grasland

worden geteeld en op welke wijze agrarische bedrij-

visie onderstrepen dat voor het in stand houden van

vigheid bijdraagt aan de kwaliteit van het landschap.

dit landschap een actief agrarisch beheer op economisch rendabele bedrijven essentieel is.

binnen een begrenzing van fraaie landgoederen met

Overzicht van de geïnventariseerde delen van werkgebied ANV Santvoorde exclusief
de weilanden tussen het Haagsche Bosch, Reigersbergen en Marlot.
DVP1
Duivenvoordse-Veenzijdse polder deelgebied 1;
PWP
Papenwegse Polder (zuidelijke deel)
DVP2:
Duivenvoordse-Veenzijdse polder deelgebied 2
R&V:
weilanden Rust & Vreugd
DVP3:
Duivenvoordse-Veenzijdse polder deelgebied 3
TWP:
Huis ter Weerpolder
RHP:
Raaphorsterpolder (onderdeel van de Duivenvoordse-Veenzijdse polder)
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opgaand bos en kleinere bosschages. De polders zijn

In het gebied van Santvoorde is de verkaveling voor

voornamelijk veenpolders op de oude strandvlak-

de agrarische bedrijven niet ideaal: een boven-

b.

ten en voor een klein deel rivierkleigronden in het

gemiddeld aantal kavels per bedrijf waarvan een

De agrarische bedrijven kunnen alleen voortbestaan

stroomgebied  van de Oude Rijn. Dichter tegen de

deel op afstand. Een meerderheid van de (melk)

als het gebied als geheel blijft bestaan. De kriti-

binnenduinrand aan en in de rand van de landgoe-

veehouderijbedrijven heeft een neventak ontwik-

sche ondergrens voor de omvang van het gebied is

deren is nog sprake van enige open grond bollen- en

keld: kaasmaken en aan huis verkopen, educatieve

bereikt. Het is nu al zo, dat uitbreiding van bedrijven

bloementeelt. Een groot deel van de grond is in han-

activiteiten aanbieden, zorgfaciliteiten in combinatie

in de praktijk alleen mogelijk is als een collega ermee

den van een klein aantal (grote) landgoedeigenaren

met melkvee en recreatieve activiteiten. Daarnaast

ophoudt. Andere ruimteclaims, waarbij agrarische

en particuliere grondeigenaren. De graslanden zijn

maakt voor een groot deel van het gebied agrarisch

grond wordt onttrokken aan het huidige areaal, zijn

verpacht aan gevestigde (melk)veehouderijbedrijven.

natuur- en landschapsbeheer onderdeel uit van de

uitermate ongewenst. Daarnaast is het voor de di-

Daarnaast zijn er paardenactiviteiten in het gebied

bedrijfsvoering. Alles bij elkaar wordt de kwaliteit

versiteit binnen de agrarische bedrijfsvoering nodig,

vertegenwoordigd. Zowel fokbedrijven, pensionfa-

van het gebied gevormd door de afwisseling van

dat verbreding van  bedrijfsactiviteiten (via  maat-

ciliteiten als hobbymatig houden van paarden. Ook

agrarisch grasland (met koe in de wei) met de land-

werk) toelaatbaar moet zijn. Het gebied heeft een

kleinschalige schapenhouderij en loonbedrijf activi-

schappen van de landgoederen, een hoge weidevo-

dusdanige kleine omvang, dat grootschalige (melk)

teiten maken deel uit van het gebied. Deze diversi-

gelpopulatie in delen van de polders en een actief

veehouderij, zoals elders in Nederland in ontwik-

teit in bedrijvigheid vormt een belangrijke kwaliteit

agrarisch bedrijfsleven met een grote diversiteit aan

keling is, in het gebied van Santvoorde voor slechts

van het gebied. Op korte afstand van de stad is een

nevenactiviteiten. Het feit, dat in dit gebied sprake is

een enkel bedrijf is weggelegd. De meeste bedrijven

keur aan agrarische bedrijvigheid te zien. De be-

van agrarische bedrijvigheid met een aantal natuur-

zullen de ontwikkeling zoeken in verbreden van de

zoeker (en bewoner) van het gebied kan op korte

lijke en omgevingsgerelateerde handicaps heeft

agrarische activiteiten met groene en blauwe dien-

afstand van zijn huis/ logeeradres zien waar de melk

gezorgd voor de diversiteit in het landschap met

sten, toevoegen van niet-specifiek agrarische activi-

vandaan komt, hoe bollen en vollegrondsbloemen

bijbehorende natuurwaarden. Santvoorde wil in deze

teiten zoals zorg of educatie en recreatie of zorgen

9

Toekomst voor het agrarische bedrijf
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a.

teit zijn alleen haalbaar als het agrarisch gebruikte

en is voor een veengebied als dit minder gewenst.

Voor een goed graslandbeheer in dit gebied met

(gras)land niet wordt “vervuild” door recreatief

Verhoging van het peil voor het hele gebied is echter

natuur- en landschapswaarden is weidegang

medegebruik op perceelniveau. Het vee is gebaat

vanuit agrarisch oogpunt ongewenst. Daarmee

onmisbaar. De diversiteit in beheer als gevolg van

bij een zekere rust op het land, de vogels en andere

wordt het draagvlak van de zode te zeer aangetast

de huidige kavelindeling draagt bij aan de weidevo-

kleine diersoorten willen niet verstoord worden door

en zal de productie achterblijven.

gelpopulatie en botanische kwaliteit. Overleg met

menselijke betreding, gras en planten gedijen bij

de landgoedeigenaren/ natuurorganisaties in het

een lage toegankelijkheid. Voorlichting en educatie

Voor de weidevogels is een hogere waterstand op

gebied kan ertoe leiden, dat het graslandbeheer

over de agrarische bedrijven is een belangrijk middel

sommige percelen echter wel belangrijk. Een maat-

nog meer wordt toegesneden op versterking van

om bezoekers en omringende bewoners bewust te

regel op perceelsniveau zou een goede bijdrage

de vogelstand. Een van de maatregelen daarbij is de

maken van de onverenigbaarheid van een goed gras-

kunnen leveren aan het versterken van de weidevo-

inzet van ruige mest. Een dergelijke maatregel moet

landbeheer en een hoge weidevogelstand met men-

gelpopulatie.

wel passen bij de bedrijfsvoering en vergt mogelijk

selijke betreding. Gerichte excursies kunnen voorzien

Essentieel voor het behoud van de specifieke kwa-

investeringen in stalsoort, mestopslag en machines.

in in een kennismaking met de agrarische bedrijfstak

liteiten als weidevogelgebied is het beheer als

Een grotere botanische kwaliteit en het versterken

en de bijzondere natuur- en landschapswaarden van

(productie)grasland. Santvoorde wil in overleg met

van de weidevogelpopulatie is realiseerbaar door

het gebied.  Sommige agrarische bedrijven investe-

het Hoogheemraadschap Rijnland onderzoeken

aangepast maaien opde perceelranden. Denk daarbij

ren al in schoolbezoek voor basisschoolleerlingen uit

welke maatregelen voor de agrariërs wel inpasbaar

aan het vrijhoudenvan twee meter slootkant. Ook

Wassenaar en Voorschoten. Santvoorde onderzoekt

zijn. Denk aan maatregelen om de waterkwaliteit te

een andere wijze van maaien (van binnen naar

of ook schoolbezoek uit de meer stedelijke wijken

verhogen of maatregelen, waarbij lokaal een grotere

buiten, mozaïekbeheer) draagt bij aan vergroting

erom heen voor kennis en begrip kan zorgen. Deze

diversiteit in natuurkwaliteit wordt bereikt. Een van

van de natuurwaarden, maar vergen extra inzet bij

aspecten van het agrarische bedrijf vormen natuur-

de mogelijkheden richt zich op de intensiteit van het

de bedrijfsvoering. Deze extra inspanningen kunnen

lijk ook een kans om recreatie op een laag-intensieve

sloten schonen. Bekend is dat de waterkwaliteit en

onderdeel uitmaken van een toekomstig “aanbod”

manier onderdeel te laten zijn van de agrarische

daarmee plant- en diersoorten in het water gebaat

voor natuur- en landschapsbeheer in het kader van

bedrijvigheid.

zijn met een lagere (een keer per 2 jaar in plaats

het nieuwe EU landbouwbeleid.

ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014
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van elk jaar)  frequentie van schonen. Een dergelijke

Waterstand

maatregel leidt tot minder arbeid en dus lagere

Beperkt recreatief medegebruik

De waterstand is een ander belangrijk punt van

kosten. Hetzelfde geldt voor andere methodes van

Deze kwaliteiten in vogelstand en planten diversi-

aandacht. Een lager waterpeil zal niet haalbaar zijn

baggeren.

11
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voor een aanvullend inkomen buiten het bedrijf.

De Veenzijdse- of Duivenvoordsepolder

Onderhoud landschapselementen

landschap en voor een hoge vogelpopulatie door

aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers en

De agrarische bedrijven kunnen zich ook richten op

middel van de productie van gras voor hun vee (wei-

bieden de mogelijkheid om mensen “uit de stad”

onderhoud van landschapselementen zoals bermen

degang en maaien). De agrarische bedrijvigheid op

te laten beleven waar ons voedsel vandaan komt.

en bosschages en zelfs aan landgoedonderhoud.

zich vormt daarnaast een belangrijke kwaliteit van

Daarvoor is een relatief ongestoorde bedrijfsvoering

De kennis van het gebied, ervaring in groenonder-

het gebied. Economisch rendabele bedrijven zorgen

op perceelniveau van groot belang u

houd  en de aanwezigheid van onderhoudsmaterieel

voor een levendig buitengebied, vormen een grote

vormen een aantrekkelijke optie voor mogelijke  
opdrachtgevers ( niet-agrarische eigenaren, overheden etc.). Daarnaast bieden ook maatschappelijke
ve van de bijenstand, kansen voor versterking van de
agrarische bedrijven.
Lakenvelders van zorgboeredrij Oliehoek. Dit Oud-Hollandse koeienras wordt gehouden voor de vleesproductie

De Schenk of Scheisloot is een echte veenafwatering en functioneert op polderpeil. De bodem is venig, vandaar dat deze zwanen
hier voldoende voedsel vinden om hun jongen groot te brengen

De Veenwetering is boezemwater. De wetering ligt geografisch op
de grens van Horst en Veenweide. De bodem van de wetering is
zandig, dat in tegenstelling tot de Schenk ende Dobbewatering die
een veenbodem hebben

Een enkel agrarisch bedrijf maakt kaas en verkoopt
dat (mede) aan huis, enkele andere agrarische bedrij-

Focus/ Maatregelen/ Acties
•

hiervoor benaderen;
•

belang van het gebied als agrarische productiegebied verder onderstrepen, door zichtbaar te maken
dat agrarische producten (kaas, bloemen en planten,
eieren, vlees)  in de directe omgeving van de stad
verkrijgbaar zijn. Deelname aan streekmarkten kan
daaraan bijdragen.
In de Papenwegse- en Duivenvoordsepolder broeden nog aanzienlijke hoeveelheden grutto’s en andere weidevogels

ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014

De kwaliteit van het gebied wordt grotendeels
Ook erfvogels als boerenzwaluwen vinden bij de oude boerderijen
voldoende nestgelegenheid
(foto: Lucia van den Boogaard)
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Als na de uitgestelde maaidatum het weer geschikt is, moeten we
voorkomen dat de hele polder in een keer wordt kortgemaaid

bepaald door het huidige agrarische gebruik door

In overleg met Hoogheemraadschap Rijnland en andere grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer, Duivenvoorde, De Horsten en Twickel zoeken naar mogelijkheden voor waterkwali-

ven bieden andere producten aan op bedrijfsniveau.
Santvoorde en de inliggende bedrijven zullen het

Verbreding van de agrarische bedrijvigheid in maatwerk stimuleren; overheden actief

teitsverbetering; de samenwerking met deze partijen versterken.
•

Toepassen bemesting door middel van meer ruige mest; dit vereist mogelijk aanpassing in
de agrarische bedrijfsvoering;

•

Gezamenlijk promoten van het gebied als waardevol agrarisch gebied; educatie over het
belang van agrarische bedrijvigheid voor het behoud van het gebied;

•

Uitbreiden van de agrarische bedrijvigheid met groene diensten;

•

Maatschappelijke diensten ontwikkelen, die èn iets toevoegen aan de agrarische bedrijvigheid èn de kwaliteit in het gebied versterken;

•

Promoten van agrarische producten uit het gebied.

de boeren. Die zorgen voor het behoud van het open

13
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diensten, zoals inzaaien van overhoekjes ten behoe-

Krakeend
Zomertaling
Slobeend
Wintertaling
Kuifeend
Kwartelkoning*
Scholekster
Kluut*
Bontbekplevier*
Kievit
Kemphaan*

DVP1
DVP2
DVP3
Raaphorst

1

Duivenvoorde
Papenweg ‐ Zuidwijk

1

18
2

18
12

2

20
19

4
1

8
2

1

4
48

2

18

5
1

Papenweg zuid
Oranjepolder

1
8

2
6

Knippolder
Oostdorper

2

1
1

1

1

6

3
3

1
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144

9

64

9

1
1

21
13

5

1
1

4
2

Totalen per
gebied

Visdief

Tureluur

Grutto

Wulp

Kievit
19
9

1

4

Scholekster

Knobbelzwaan

9
6

1

1

. Overzicht van de SAN/SNL1 doelsoorten
*soorten ontbreken als broedvogel in het werkgebied van ANV Santvoorde

1
4

2

Ruijgelaan/Zonneveld
Ommedijksche
Rust & Vreugd
Reigersbergen/Marlot
Totaal
2

Bergeend

Kuifeend

Slobeend

Krakeend

Deelgebied

Zomertaling

Wintertaling

Resultaten uit het weidevogelmonitoringsonderzoek 2013

Doelsoorten SAN weidevogelbeheer
Watersnip*
Grutto
Wulp
Tureluur
Visdief
Zwarte Stern*
Veldleeuwerik*
Graspieper*
Gele Kwikstaart*
Paapje*
Grauwe Gors*

7
2

8
1

44
17

18
9

17
7

2
37

5
101

53

32

11
302

3
8

12
18

2
10

5

21
56

6
2

10
11

1

3
1

23
17

3

7

1

13

5
3

9
1

1

27
8

3

9

16 121 272 6

1

86
39
2

138
69

16
103 76

SAN - Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
SNL - Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer
1

2

825
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Overzicht per polder van de vastgestelde territoria van de SAN/SNL- en Sovon Weidevogelsoorten
Papenweg-Zuidwijk is afkorting voor Papenwegse en Zuidwijkse polder (zie polderkaart pagina 8)

3. Agrarisch natuurbeheer

aanwezig. Versterking van de populaties vraagt om
een heroriëntatie in het natuur- en landschapsbeheer en meer diversiteit in de maatregelen. Mogelijk
is ook een forsere inspanning nodig om het aantal

a. Huidige situatie

het behoud van de huidige natuur- en landschappe-

Naast een aantrekkelijk landschap biedt het gebied

lijke kwaliteiten van Santvoorde.

van Santvoorde een divers palet aan dier- en plan-

De bijzondere kwaliteiten van het gebied kunnen al-

tensoorten. De verschillende polders, waaronder

leen blijven bestaan als er voldoende mogelijkheden

de Duivenvoordse en Veenzijdse polder, de Papen-

zijn voor fauna om zich te verplaatsen (binnen het

wegse en Zuidwijkse polder, de Oranjepolder en de

gebied en van en naar het gebied) en als er voldoen-

Ommedijkse polder, zijn een belangrijk gebied voor

de rustgebieden zijn, waar reguliere betreding door

weidevogels en andere kleine fauna (zie ook het

mensen niet is toegestaan.

geeft Santvoorde meer pijlers waarop het agrarisch

lijke faunapassage in het kader van de aanleg van de

b. Toekomst voor het agrarisch natuurbeheer

kelijk niet dat de weidevogels minder belangrijk

Rijnland route 1). De aanwezige fauna in de polders

Cruciaal voor het behoud van het gebied is dat de

is gebaat bij de rust van het gebied (o.a. doordat het

bestemming van het gebied en van de gronden

niet toegankelijk is voor recreanten) en op foerageer-

waarop agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd

en broedmogelijkheden die de polders bieden. Agra-

niet wijzigt. De weidevogels zijn nu een belang-

risch natuurbeheer versterkt deze kwaliteiten van

rijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer. De

het gebied. Door onder andere uitgestelde maaidata,

vraag is echter onder welke omstandigheden de

niet te dicht langs de randen maaien en het (laten)

weidevogels in het gebied aanwezig blijven (rapport

markeren van nesten dragen alle agrarische onder-

Remeeus 2). Niet alleen in de Papenwegse polder

nemers (in meer of mindere mate) bij aan agrarisch

en Zuidwijkse polder maar ook in delen van de

natuurbeheer (weidevogels) in het gebied. De agra-

Duivenvoordse en Veenzijdse polder en de Omme-

rische functie in het gebied is van groot belang voor

dijkse polder zijn lokaal grote aantallen weidevogels

rapport van  Buro Bakker uit 2008 over een moge-

weidevogels en de soortenrijkdom te vergroten.  
Een grotere diversiteit versterkt de positie van het
gebied (meerdere kwaliteiten aanwezig, grotere
biodiversiteit, meer kans op behoud financieringsstromen). Aandacht voor waterkwaliteit, biodiversiteit, landschappelijke waarden en botanisch beheer
natuurbeheer kan steunen. Dit betekent uitdrukworden. Het betekent wel dat andere elementen
belangrijker worden. Het agrarisch natuurbeheer
moet de waarden van het gebied versterken zoals de
landschappelijke diversiteit en rust van de polders,
waardoor fauna de kans krijgt om zich te ontwikkelen, te verplaatsen en voort te planten.
Om de diversiteit verder te vergroten wil Santvoorde
beginnen met kleine maatregelen op bedrijfsniveau
die bijdragen aan versterking van het agrarisch
natuurbeheer. Vanuit het toepassen van kleine
maatregelen kan uitgebouwd worden naar grotere

1) Mogelijke faunapassage in het kader van de aanleg van de Rijnland route, 2008, Buro Bakker

beheermaatregelen. Botanisch beheer aan de randen  

2) Weidevogelinventarisaties van de weilanden tussen Den Haag, Katwijk en Leiden, 2013 Natuuronderzoeksbureau Remeeus

en een andere wijze van maaien zijn mogelijkheden
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Weidevogelbeheer

De Ommedijksepolder e.o.

De kaswetering zorgt voor de afwatering naar de Oude Rijn. Hier
varen zomers ook recreatieboten naar de dorpshaven van Wassenaar

De Ommedijksepolder is een rivier-kleipolder vlak achter de duinen.
Ook hier foerageren en nestelen veel weidevogels

De moderne loop- ligboxenstal van Den Hollander. Op dit bedrijf
heeft de melkrobot het handwerk in de melkput vervangen

voor diversiteit van het agrarische natuurbeheer.

overheden als door bemiddeling voor uit te voeren

beheer voor weidevogels ook richten op andere

Ondanks bezwaren voor de agrarische bedrijfsvoe-

onderhoud door agrarische bedrijven.

vormen van  agrarisch natuurbeheer, zoals: water-

ring is het de moeite waard om een proefproject op

Een te grote ganzenpopulatie zorgt voor kale gras-

kwaliteit, botanisch beheer, biodiversiteit en land-

te zetten voor botanisch beheer en het van binnen

landen en vormt tevens een bedreiging voor de wei-

schappelijke waarden. Santvoorde kiest ervoor om

naar buiten maaien, waardoor weidevogels gespaard

devogels. Hierover is overleg met de in het gebied

daarnaast (nog) sterker in te zetten op het behoud

kunnen worden. De uitkomsten zullen uitwijzen of

aanwezige Wild Beheereenheden (WBE’s)  en de FBE

van de weidevogels in het gebied door aanvullende

de maatregelen effectief zijn en welke vergoeding

Zuid Holland.

maatregelen.

daarvoor nodig is.  Een evaluatie kan laten zien of

Door verandering in financieringsstromen (EU land-

deze maatregelen wellicht verder uitgerold kun-

bouwbeleid) is het niet meer vanzelfsprekend dat de

•

nen worden in het gebied. Een tweede mogelijk-

huidige vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer

Alternatieve financieringsconstructies naast of in

heid betreft het lokaal toepassen van plas-dras op

in alle gebieden blijven bestaan. Santvoorde wil de

de plaats van de EU financiering zijn noodzakelijk

percelen. Dat vergroot de botanische rijkdom en de

natuur en landschapskwaliteit behouden of zelfs

om de kwaliteit van het gebied in stand te kunnen

overlevingskans van weidevogels. Tot slot kan ook

versterken als onderdeel van de agrarische bedrijfs-

houden. Santvoorde wil daarvoor de mogelijkheden

mozaïekbeheer een rol spelen bij versterking van het

voering. Zij zet daarvoor in op twee mogelijkheden

van een Gebiedsfonds in combinatie met bijdra-

aantal weidevogels.

voor financiering:

gen van derden onderzoeken. De maatschappelijke

Andersoortige financiering

Het landgoedkarakter van het gebied met landgoedbossen en verspreide landschappelijke elementen

Maaldrift; boerderij Nellesteijn heeft naast 80 koeien en jongvee
ook een ambachtelijke kaasmakerij

ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014

Ammonslaantje; boerderij Den Hollander. Een historisch woonhuis
voor met een moderne stal er achter
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Oostdorperweg; op de grens met Wassenaar wordt de bodem weer
zandig en is daarom geschikt voor bollenteelt

•

Duidelijke speerpunten ten behoeve van

afwisselend gebied met weidevogels en een grote

aanbod in een gebiedscollectief

diversiteit aan botanische waarden kan daarmee

draagt sterk bij aan de bijzondere natuur- en land-

De visie behelst een aantal duidelijke speerpunten;

vertaald worden in een systeem van financiële bij-

schapskwaliteiten. Verrommeling van het gebied

zij dient immers mede als onderlegger  voor de offer-

dragen en waardering van derden.

door slecht onderhoud en  ongewenste opslag van

teaanvraag van het Europese landbouwgeld.  Sant-

Onder dit aandachtspunt kan Santvoorde zich ook

houtige gewassen vormen een bedreiging van het

voorde zal als deelnemer in een gebiedscollectief

inzetten om compensatiemaatregelen voor de aan-

weidegebied. De landschappelijke kwaliteit wordt

mede vorm geven aan een ‘aanbod’ waarin duidelijk

leg van de Rijnland route ten goede te laten komen

ook geweld aangedaan door ongebreidelde uitgroei

wordt omschreven welke maatregelen in het gebied

van dit gebied. Een aanpak als de IODS rond de aan-

van bosschages. Santvoorde wil een actieve rol

bijdragen aan de vergroening van de landbouw.

leg van de verlengde A4, waarbij een groot aantal

spelen bij het tegengaan hiervan; zowel door overleg

Maatschappelijke diensten spelen hierin ook een

flankerende projecten kon worden geëffectueerd,

met betrokken eigenaren en verantwoordelijke

rol.  Santvoorde zal zich dus naast agrarisch natuur-

kan als voorbeeld dienen.

17
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waardering voor een duurzaam en prachtig groen en

Het bovenstaande resulteert in een Agrarische Natuurvereniging die van een relatief passieve rol naar
een voortrekkers/ aanjagersrol transformeert op het
gebied van agrarisch natuurbeheer. Santvoorde wil

Focus / Maatregelen / Acties
•

de bodemstructuur, komen de mineralen uit de mest door de langzame afbraak van het

gezichtsbepalend worden op het gebied van agra-

mestproduct gedoseerd ten goede aan de plant en wordt ook de botanische diversiteit

risch natuurbeheer in de regio. En beleidmakers/

verbeterd. De inzet van ruige mest vereist echter ook een andere bedrijfsvoering van de

bestuurders/plannenmakers en bezoekers van het
gebied moeten dit kunnen herkennen, en op den
duur ook erkennen. Als de agrarische bedrijven actief

agrariërs.
•

Een andere maatregel, die de natuurwaarde ten goede kan komen, is het opzetten van het
waterpeil in een beperkt aantal kleinere sloten. Deze maatregel heeft weinig invloed op

bijdragen aan de eerdere genoemde kwaliteiten

de productie van gras, maar leidt wel tot een grotere diversiteit in planten en meer vogels.

biedt het de kans om zich sterker te profileren als
hoeder van het gebiedu

Een nieuwe vorm van toegevoegde waarde is de inzet van ruige mest. Daarmee verbetert

Plas-dras leidt ook tot minder predatie;
•

Een set van maatregelen ontwikkelen waardoor natuur en landschapswaarden worden
versterkt, zowel gericht op de weidevogelpopulatie als op botanische diversiteit en waterkwaliteit;

•

Het onderzoeken van alternatieve financieringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een gebiedsfonds; de overigens ongewenste aanleg van de Rijnland route benutten voor compensatiegeld voor agrarisch natuurbeheer.

•

De communicatie rond maaidata verbeteren door de inzet van moderne communicatie-

ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014

middelen, bijvoorbeeld een App.
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bieden de mogelijkheid om de “doorsnede” door het

Het gebied kent ook een aantal grote publiekstrek-

duinen. Het gebied is in ruime mate doorsneden

gebied te maken per fiets en lopend. Doordat deze

kers aan de kant van de duinen; de wandelgebieden

door fiets en wandelmogelijkheden. De bekendheid

mogelijkheden en de  “aanrijroute” vanuit de steden

Meijendel en de Pan van Persijn, enkele kleinere

van die routes en de mogelijkheden om vanuit de

onvoldoende bekend is, bestaat het beeld, dat het

landgoedparken en wandelgebieden in en aan-

steden Leiden en Den Haag daar te komen kan ver-

Het gebied heeft een grote recreatieve aantrekkings-

gebied moeilijk toegankelijk is. Het  padennetwerk

sluitend aan de kern van Wassenaar en Den Haag

der verbeterd worden. Bovendien kan de bekendheid

kracht voor fietsers, wandelaars en ruiters. Er is zelfs

en de verschillende recreatieve mogelijkheden zijn

(Haagse Bos, Reigersbergen en Clingendaal/ Oos-

van het gebied als agrarisch productiegebied worden

beperkte waterrecreatie in de Kaswatering. De af-

aantrekkelijk weergegeven op de toeristische kaart

terbeek). Daarnaast zal er ook in de Duivenvoorde

vergroot. Het is belangrijk, dat de (toekomstige)

wisseling van landgoedbossen, open weidegebieden,

van Santvoorde. De promotie en verspreiding van de

Corridor tussen Voorschoten en Leidschendam weer

stedeling weet heeft van de voedselvoorziening en

fraaie cultuurhistorische bebouwing, waaronder

verschillende fiets- en wandelroutes kan beter.

een fraai landschap met recreatieve waarde ont-

kennis kan nemen van de agrarische bedrijfsvoering.

agrarisch erfgoed, afgewisseld met dorpsbebouwing

Santvoorde zal hier actief op inzetten.

staan als de glastuinbouwlocaties zijn verdwenen.

Den Haag en Leiden hebben de gelegenheid “in hun

Kortom er is veel te genieten in het werkgebied van

achtertuin” die verbinding te laten zien. Het begrip

a.

Huidige situatie

maken het gebied zeer geliefd bij de eigen inwoners

ANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014
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en die van de omringende steden. Het gebied kent

Daarnaast biedt Santvoorde in samenwerking met

Santvoorde. Het open weidegebied heeft echter als

stadslandbouw krijgt daarmee een extra beteke-

veel mogelijkheden tot fietsen, zowel via specifieke

de Stichting Horst en Weide, Staatsbosbeheer, de

hoofdfunctie agrarische bedrijvigheid met natuur-

nis. Deelname aan streekmarkten, foldermateriaal

fietspaden langs het agrarisch gebied en door de

Haagse AVN en IVN excursies aan, waarbij het ge-

en landschapswaarde en heeft uit dien hoofde een

bij de boerenland/ biologische winkels in Den Haag

landgoederen als door de aanpalende villawijken.

bied te voet onder leiding van een gids kan worden

zekere bescherming nodig.

en Leiden, open dagen, en in algemene zin meer

Ook voor wandelaars is er ruime keus in wandel-

verkend. Ook voor de Ommedijkse polder geldt dat

routes. Vanuit de landgoederen Duivenvoorde en

de polder op de fiets en lopend kan worden verkend,

Voor de leden van Santvoorde is het gebied voldoen-

langrijke elementen. Tevens kunnen de activiteiten

de Raaphorst, beiden publiek toegankelijk (met een

zowel de doorsteek van de duinen naar de A44 via

de bekend en is landschap en agrarisch gebruik van-

in het samenwerkingsverband “boerenlandgidsen”

kaartje), kan het afwisselende landschap van open

de Oostdorperweg/ Kokshoornlaan en Hogeboomse-

zelfsprekend. Voor de inwoners van de regio is het

verder uitgebouwd worden. Door middel van de ar-

weidegebied en landgoedbossen worden beleefd.

weg als dwars door het gebied over het fietspad

dat (nog) niet. De recreatieve waarde van het gebied

rangementen die op de website boerenlandgidsen.

Ook aan de kant van Leidschendam bestaat de mo-

naar het Valkenburgse meer. Alleen aan de kant

ligt mede in het agrarisch gebruik. Deze meerwaar-

nl worden aangeboden, leren stedelingen op een

gelijkheid om het gebied te verkennen via het laar-

van het voormalige vliegveld is het gebied weinig

de moet beter zichtbaar gemaakt worden.

aantrekkelijke manier het gebied van Santvoorde

zenpad van Staatsbosbeheer of via het wandelpad

toegankelijk, hetgeen bij realisering van de nieuwe

langs het spoor aan de kant van de stedelijke bebou-

wijk Valkenburg op termijn zal veranderen. Ook in de

b. Toekomst

mogelijk om de arrangementen verder uit te breiden

wing. De Papenwegse polder is voor de wandelaar

Ommedijkse polder worden excursies aangeboden.

De kwaliteit van het gebied ligt in de afwisseling

en te diversifiëren.

beperkt toegankelijk vanuit de woonwijk Stevens-

Dit onderdeel wordt voor het hele gebied verder

tussen agrarische bedrijvigheid en fraaie landschap-

hof. Zowel de Papenlaan als de Horst en Voordelaan

ontwikkeld.

pelijke elementen als landgoederen, parken en

publiciteit voor het agrarisch bedrijf zijn hierin be-

kennen. Samen met de leden van Santvoorde is het

21

Santvoorde zal het recreatieve aspect van het gebied
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4. Recreatie

Langs de verlichte polderroute

en van het agrarisch bedrijf meer onder de aandacht

heid aanwezig gericht op paarden. De ontwikkeling

(bijvoorbeeld tractoren van agrariërs). Het is niet de

brengen zonder daarbij de rust en stilte van het

van een beperkt aantal ruiterpaden draagt bij aan

bedoeling om de toegankelijkheid te vergroten door

open weidegebied verloren te laten gaan. Focus voor

de aantrekkelijkheid van de aangeboden paarden-

meer bezoekers vrij toe te laten in het weidegebied.

jongeren/ scholieren kan hierbij een doelstelling zijn.

activiteiten in het gebied, maar zorgt tevens voor

Dat verdraagt zich niet met de agrarische bedrijvig-

Santvoorde wil ook samen met de landgoedeigena-

een betere scheiding met overige weggebruikers

heid noch de natuurwaardenu

ren onderzoeken of er op beperkte schaal nog wanweidevogelpopulatie in gevaar komt of de agrarische
bedrijvigheid wordt belemmerd. Honden van bezoekers en vee van grondgebruikers zijn om meerdere
redenen geen goede combinatie. Voor Santvoorde
en de overheid ligt hier een voorlichtings- en opvoedende taak.
Santvoorde wil er bij de overheden op aandringen
om  meer aandacht te geven aan parkeermogelijkheden voor automobilisten met een fiets achterop

Focus / Maatregelen / Acties
•

over de agrarische bedrijvigheid; daarbij gebruik maken van sociale media;
•
•
•

gangspoort kunnen worden ontwikkeld. Santvoorde
wil dat graag met gemeenten, NS en recreatie-organisaties ondersteunen.
Tevens kunnen de mogelijkheden voor ruiterpaden
worden onderzocht. In het gebied is veel bedrijvigANV-Santvoorde gebiedsvisie 2014
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Jaarlijkse buitenactiviteit organiseren (zoals de verlichte boerderijenroute of de jaarlijkse
fietstocht) en daar in brede kring over communiceren; een eerste stap daarin was de advertentie in het blad van de Haagse Natuurvereniging; aansluiting zoeken bij thema-activiteiten van anderen (denk aan natuurmarkt van Haagse milieuorganisatie, biodiversiteit

de ANWB ( in wiens directe invloedssfeer dit gebied

ningen in aansluiting op de treinstations als toe-

Jongeren informeren via schoolbezoek over het agrarische bedrijf; inzet (bestaand) lespakket
agrarisch erfgoed;

Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking  met

Eerder is al eens aangegeven, dat informatievoorzie-

Gebruik maken van verschillende verwante websites zoals DuinHorstWeide (Pact van Duivenvoorde), de Groene Klaver en IVN  voor gezamenlijke programma onderdelen;

en voor wandelaars die niet uit het gebied komen.

ligt) en/of de lokale/regionale wandelverenigingen.

Uitbouwen van de excursieaanpak; zowel voor de natuurliefhebber als bij wijze van educatie

symposium van de AVN, etc);
•

Jaarlijkse boerenmarkt/ eten bij de boer/ schoolontbijt of iets dergelijke ontwikkelen, waardoor het agrarisch product onder de aandacht wordt gebracht;

•

Boerenlandgidsen verder uitbouwen;

•

Samen met overheden faciliteren van bezoekers van buiten door startplekken voor wandelen
en fietsen te creëren. Niet het intensiveren van recreatiemogelijkheden op perceelsniveau,
maar de aanwezige mogelijkheden beter laten aansluiten bij de bezoeker (parkeergelegenheid, informatievoorziening, App ontwikkelen).

23
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delmogelijkheden zijn toe te voegen, zonder dat de

Nevenactiviteiten op de boerderij

5. Wat gaan we doen?

Lammetjesdag
op Nellesteijn

motie van het gebied en voor versterking van de
gebiedskwaliteit is daarom cruciaal. Behoud van
natuur- en landschapswaarden in het gebied en

Deze visie is tot stand gekomen ter voorbereiding op

bied en over de activiteiten, die de vereniging en

veranderingen in het Europese landbouwbeleid en

de verschillende leden ondernemen.

als inbreng voor de verschillende ruimtelijke plannen
heid verdient het om extra belicht worden. Sant-

Als Santvoorde weten welke richting je op wil is

voorde wil met de visie de eigen standpunten aan

één ding, er komen is een tweede. Om aan de visie

de hand van een strategisch document nadrukkelijk

uitvoering te geven zullen de leden in de toekomst

naar voren brengen. Tevens dient de visie een voor-

meer gezamenlijk optrekken, niet zozeer in de

trekkersrol te vervullen en de eigen leden te inspi-

individuele bedrijfsvoering maar wel in de ontwik-

Educatie met schoolklassen

reren tot concrete acties en afspraken. Drie thema’s

keling van het gebied als geheel. Om als agrarisch

•

Vergaderruimtes

zijn aan de orde gekomen in de vorige hoofdstukken:

bedrijf in het gebied succesvol te (kunnen) blijven

•

Kinderfeestjes

agrarische bedrijfsvoering, agrarisch natuurbeheer

ondernemen, moet het belang van het gebied en

•

Paardenstalling

en recreatie. In die hoofdstukken is benoemd welke

de aanwezigheid van agrarische bedrijven ook bij

•

Excursies

kant Santvoorde in de toekomst op wil gaan met

andere partijen erkend worden. Deze insteek heeft

•

Kamperen en Logies etc.

beleid en uitvoering en met welke maatregelen de

twee kanten:

toekomstvisie kan worden bereikt. In dit hoofdstuk

•

als geheel vertegenwoordigt meer waarde dan

gezien en geeft Santvoorde aan hoe deze richting

de som der afzonderlijke bedrijven;  

24

verkenning van mogelijkheden om de agrarische

belang:

bedrijvigheid te versterken ten behoeve van een

•

Samenwerking zowel binnen de vereniging als

gebiedsaanbod in het kader van de EU subsidie-

met overige gebiedspartijen;

mogelijkheden.

•
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promotie van het gebied als geheel; het gebied

worden deze thema’s als samenhangend geheel
•

Communicatie over de kwaliteiten van het ge-

promoten,  te beschermen tegen ongewenste invloe-

Onderlinge samenwerking van de leden voor pro-

25

infrastructurele ontwikkelingen en om de agrarische
bedrijvigheid te versterken.
De agrarische ondernemers van Santvoorde weten
uitstekend hoe zij hun bedrijf kunnen promoten
en hun activiteiten en producten voor het voetlicht
kunnen brengen. Een gezamenlijke aanpak versterkt
de potentie om een grotere markt te bereiken en
een groter publiek te interesseren. Het agrarische
natuurbeheer en de verbrede landbouwactiviteiten kunnen bij veel diverse doelgroepen onder de
aandacht worden gebracht. En daarmee ook het
belang en de waarde van de agrarische bedrijven
(en agrarisch natuurbeheer) voor het behoud van de
natuur- en landschapswaarden in het gebied. Het
voorbeeld van de website  Groene Hart Logies kan de
inspiratie zijn voor een website “Slapen in Santvoorde /Duin- Horst-Weide” waar ook andere activiteiten
op worden benoemd.
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Samenwerken

bereikt kan worden. Twee speerpunten zijn van groot

van het vermogen om gezamenlijk het gebied te
den als oprukkende verstedelijking, recreatiedruk en

voor het gebied. Het belang van agrarische bedrijvig-

•

r
Farm-fai
ten
Voorscho

behoud van de agrarische bedrijfsvoering hangt af

Communicatie

Doelgroepen

Heldere uitgangspunten zijn de eerste stap in een

Het is belangrijk de verschillende doelgroepen waar

gelijkheden  is buitengewoon belangrijk: om in de

succesvolle gebiedspromotie; de voorgaande hoofd-

de communicatie zich  op richt, te onderscheiden.

toekomst draagvlak te behouden voor de kwaliteiten

stukken bieden daarvoor voldoende aanknopings-

Om jongeren te bereiken zal gebruik worden ge-

van het gebied kan ingezet worden op meer educa-

punten. Tevens moeten de doelen voor de commu-

maakt van andere communicatiemiddelen dan

tieve activiteiten in het gebied. Educatie kan zowel

nicatie helder zijn. Het aantrekken van bezoekers in

bijvoorbeeld het bereiken van de beleidmakers in

het gebied en het promoten van de kwaliteiten van

het gebied. Santvoorde zal zich goed beraden welke

het gebied vragen om een doordachte aanpak. Aller-

doelgroepen belangrijk voor het gebied zijn en

eerst wordt aangegeven welke doelgroepen kunnen

waarom. De communicatie wordt dan specifiek ingezet. Hierbij kan ook onderscheid worden gemaakt in

een aantal acties benoemd. Tot slot worden ook een

de belangrijkheid van de doelgroep. Dit kan fluctue-

aantal acties benoemd die de vereniging versterken

ren in de tijd. Stel dat er door stedelijke ontwikkeling

en een grotere inzet van vrijwilligers vragen.
Om de verbrede landbouwactiviteiten te promoten,

en

uct
d
o
r
p

k
Stree

bedreigingen voor het gebied ontstaan, dan is een

doelstelling
Samenwerken bij
natuurbeheer
Draagvlak

Beïnvloeding

stedelijke ontwikkeling de urgentie om het gebied te
beschermen onder de aandacht brengt. Afhankelijk

Haag, Leiden of Zoetermeer. (Buitenlandse) Bezoe-

van de doelgroep zullen ook verschillende commu-

kers zijn vaak erg gevoelig voor lokale producten en

nicatiemiddelen ingezet worden om de doelgroep te

beleving van het buitengebied. Hoe meer bezoekers

bereiken. Dit kan variëren van een presentatie voor

in het gebied (uiteraard met goede regulatie) des te

een select gezelschap tot meedoen aan discussies

overtuigender kan Santvoorde aan beleidsmakers  

via twitter op verschillende relevante websites.

duidelijk maken dat natuur en landschap in het ge-

Een eerste inventarisatie van doelgroepen heeft het

bied hoog gewaardeerd worden en daarom behou-

volgende opgeleverd:  

Gebiedsbekendheid

Activiteiten promoten

Omringende steden, exclusieve
verbanden (expat womens club,
wijk‐verenigingen aangrenzende
wijken)
Breed publiek, VVV

Bescherming gebied

Wandel‐, fiets‐ en visclubs, AVN,

Versterken weidevogels

den moeten blijven.

Educatie

26

beleidsmakers

logisch gevolg dat Santvoorde bij betrokkenen bij die

wil Santvoorde  actief inzetten op een stad als Den
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Doelgroep
Landgoedeigenaren,
vrijwilligersplatforms voor
buitenwerk
Ondernemersplatforms,
serviceclubs, inwoners, politieke
partijen

Haagse Vogelbescherming, lokale
natuurclubs
Scholen, jeugdverenigingen,
historische verenigingen

Een van de hierboven benoemde communicatiemo-

communicatieactiviteiten
Gerichte informatie,
jaarverslag, uitwisseling van
data
Digitale nieuwsbrief,
promotie/ sponsoring van
Santvoorde, korte flyer ( 1 A4),
twitter
Toekomstvisie, feiten en
cijfers, digitale discussiefora
Streekmarkt, lezingen, kaart
van Santvoorde,
tentoonstelling
Nieuwsbrief, websites, lokale
krant, App. met routes, kaart
van Santvoorde, koe‐alert
Wandelevenement, excursies,
open dagen, artikelen in
vaktijdschriften
Lokale “birdpix”, promotie
tellingen
Lesbrief, lammetjesdag,
schoolbezoek, lezingen
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op jongeren als volwassenen gericht zijn. Op dit
moment worden enkele bedrijven al regelmatig bezocht door schoolklassen uit de omgeving. Het is de
moeite waard om te onderzoeken of dit uitgebreid
kan worden naar scholen uit de stedelijke omgeving.
Educatie en voorlichting aan zowel jongeren als volwassenen draagt bij aan het begrip voor de bijzondere omstandigheden in het gebied. Door voorlichting ontstaat er tevens meer begrip dat niet het
gehele gebied door bezoekers betreden kan worden,
omdat e.a. samenhangt met de kwaliteiten zoals de
rust, openheid en flora en fauna van het gebied.

Vrijwilligers
Naast de A- en B-leden van Santvoorde heeft de
vereniging ook een groep van vrijwilligers die zich
inzetten voor weidevogelbeheer en het geven van
excursies. Santvoorde beraadt zich op de inzet en
uitbreiding van het aantal vrijwilligers. De vrijwilligers worden momenteel vooral betrokken bij het
agrarisch natuurbeheer en geven van voorlichting en
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worden onderscheiden. Daarna wordt per doelgroep

Doelgroepen / Communicatie / Acties

de inzet van de vrijwilligers te verbreden. Santvoorde
verweegt om sterker in te zetten op gebiedspromotie met behulp van een nieuwe werkgroep van
vrijwilligers. Wel moet voorafgaand goed nagedacht
worden over de ondersteuning die hierbij nodig is
vanuit de vereniging. Het huidige vrijwilligersbestand behoeft versterking om in de toekomst de

Focus / Maatregelen / Acties
•

Communicatie is belangrijk; duidelijk meetbare doelen aangeven gericht op verschillende doelgroepen; inzet van toepasselijke middelen.

•

Inventarisatie van (communicatie)kansen die met een kleine inspanning direct opgepakt kunnen worden. Kunnen de leden binnen hun eigen netwerk het gebied van

ambitie te realiserenu

Santvoorde op een eenvoudige manier onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld
het plaatsen van updates over de vereniging op Linkedin/Facebook ?
•

Streven naar verdergaande samenwerking van de (agrarische) leden om het gebied
te promoten.

•

agrarisch  landschap met natuurkwaliteiten wil  behouden en versterken door inzet van een aantal maatregelen.
De focus ligt op de volgende speerpunten:

Zorgdragen dat de planologische bescherming in stand blijft voor de bestemming
agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden.

•

Uit de voorgaande hoofdstukken komt naar voren, dat Santvoorde het belang van een groen, open en afwisselend

De mogelijkheden onderzoeken om educatie in de klas verder uit te bouwen, wellicht

•

bedrijvigheid. Zonder boeren gaat een groot deel van zowel de landschappelijke als natuurwaarden verloren.
•

Samenwerking intensiveren met terreinbeheerders en landgoedeigenaren voor de
promotie van het gebied.

•

Focussen op mogelijke medestanders als ondernemersverenigingen, een Rotary club,
Lions Club,  scouting, hardloopvereniging (waaronder expats), Womens club, andere

•

Bredere inzet van vrijwilligers en aantrekken van meer vrijwilligers.

•

Mogelijkheden onderzoeken om studenten met een relevante studie te betrekken bij
Santvoorde of bijvoorbeeld voor het inzetten van gebiedspromotie.

Onderstrepen dat de natuurwaarden (weidevogels en andere kleine fauna) samenhangen met het gebruik van het grasland voor veebedrijven.  
Diezelfde natuurwaarden, samen met het agrarische gebruik, verdragen geen intensief recreatieve toegankelijkheid op perceelniveau.

•

Meer betrokkenen en vrijwilligers kunnen eveneens bijdragen aan alternatieve financiering van de landschapselementen en het versterken van de
natuurwaarden. Santvoorde zal, mogelijk in combinatie met Groene Klaver, onderzoeken of een gebiedsfonds zoals in Midden-Delfland en elders
kan zorgen voor extra middelen om de  beoogde natuurkwaliteit te bereiken.

•

De A-leden van Santvoorde kunnen door een gezamenlijke inspanning nagaan welke kleine maatregelen op bedrijfsniveau tot versterking van de
weidevogelpopulatie kan leiden. Een stevige weidevogelpopulatie is een pluspunt in het kader van het nieuwe EU landbouwbeleid.

•

De A-leden van Santvoorde kunnen in overleg met het Hoogheemraadschap, met de landgoedeigenaren en natuurorganisaties onderzoeken
welke natuur en waterkwaliteiten versterkt kunnen worden en welke bedrijfsmatige inspaninningen daarvoor nodig zijn. Op die manier kan een

organisaties gericht op expats.
•

De nabijheid van grote steden maakt het mogelijk om voedselvoorziening en stad aan elkaar te verbinden. Educatie en productpromotie zorgen
voor draagvlak en voor het behoud van de bedrijven.

meer inzetten op basisscholen in de stedelijke omgeving.
•

Santvoorde wil de kracht van het gebied benadrukken door een duidelijk accent te leggen op het toekomstbestendig houden van de agrarische

“aanbod” in het kader van het landbouwbeleid worden ontwikkeld.
•

Samen met gemeenten en regio benadrukken dat binnen het gebied een ruim aanbod aan wandel- en fietsmogelijkheden aanwezig is. Dit moet
beter onder de aandacht gebracht worden van de omringende bewoners. Startpunten voor wandelen en fietsen kunnen sterk worden verbeterd.

•

Meer informatie over het gebied op moderne wijze verspreiden. Nieuwe doelgroepen benaderen voor ‘exclusieve’ uitjes (Visvereniging voor een
water excursie, Haagse Natuurvereniging voor een vleermuisexcursie, Vrienden van Den Haag voor een tocht langs het cultuurhistorisch bijzondere boerderijenlint). Een ieder moet ervan doordrongen raken, dat dit gebied bestaat en zijn kracht ontleent aan de combinatie van agrarisch
gebruik en grote landgoederen.
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excursies in het gebied. Wellicht is het mogelijk om

6. Conclusies en speerpunten
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En nu.... aan de slag !
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