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Geachte leden, 
  
De bestuurswisseling van afgelopen voorjaar ligt al weer een tijdje achter ons. Ik 
herinner me dat we die wisseling met een jaar hadden uitgesteld omdat er enkele 
belangrijke zaken definitief afgerond moesten worden. Met de kennis en 
ervaring van de bestuurders die we op dat moment in huis hadden. De oprichting 
en het op gang brengen van De Groene Klaver, waarin de gebiedscoördinatie 
van het collectief weidevogelbeheerplan is belegd, en de totstandkoming van 
een beheermozaïek voor Santvoorde zijn daarvan voorbeelden. Het goede 
nieuws is dat het nieuwe bestuur kan terugzien op een bevredigend resultaat. 
 
Het broedseizoen 2012 kwam door het koude voorjaar laat op gang. Vanuit de 
vereniging is nauwer dan voorheen contact gehouden met de beheerders. Ed de 
Meijer en veldmedewerker Corrie van der Helm hebben alle bedrijven bezocht 
en kansen op verbeteringen op bedrijfsniveau besproken. Ook zijn de bedrijven 
schriftelijk door het bestuur benaderd om het naleefgedrag op het afgesproken 
beheer te verbeteren waar dat nodig is. Het zijn activiteiten die er aan bij kunnen 
dragen dat de resultaten van het collectief weidevogelbeheer nog beter worden. 
Dat levert niet alleen maatschappelijke waardering op, op termijn betaalt 
kwaliteit zich altijd uit. 
  
Minder goed nieuws van de laatste tijd is dat, zeer tegen het belang van de regio 
in, de provincie toch heeft besloten tot aanleg van de Zoeken naar Balans variant 
van de Rijnland route. Een gevolg daarvan is dat een brede strook belangrijk 
weidevogelgebied langs de Stevenshof zal verdwijnen. En vanaf 2014 
plaatsmaakt voor asfalt en verkeerslawaai. Wat nog enige moed geeft op een 
betere oplossing, is dat er onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheid van een 
geboorde tunnel. Reden om het collectief verzet tegen de aantasting van het 
open gebied nog niet op te geven. 
  
Een goed punt van de gemeenten van het Pact van Duivenvoorde is dat het 
gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP) er nu ligt. Dat plan beschrijft 
de kwaliteiten van ons gebied en het biedt een kader hoe met deze kwaliteiten 
om te gaan. Belangrijk is dat gebiedspartijen de gemeenten kunnen aanspreken 
op behoud van die kwaliteiten. De werkelijkheid is dat we helaas nog met enige 
regelmaat zien dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Tijdens de 
laatste Algemene Ledenvergadering werd daar door verschillende personen nog 
eens terecht op gewezen. Dat betekent dat we nog altijd de vinger aan de pols 
moeten houden. 
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“De vinger aan de pols houden” geldt ook voor onze verenigingsdoelstellingen.  
Met de ontwikkeling van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
komen de activiteiten van de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) zeker in 
een ander daglicht te staan. Wordt natuur- en landschapsbeheer een 
vanzelfsprekend onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering? En wat kan de 
ANV dan betekenen? Een boeiend thema dat de komende tijd de aandacht zal 
vragen. 
  
Ik wens u veel leesplezier toe in deze nieuwsbrief.  
Vergeet u niet om 8 september in uw agenda te noteren, de ledendag van 
Santvoorde bij de fam. Duivenvoorde aan de Veurseweg? 
  
Aad Zonneveld 
voorzitter  
 
 
 
 
 
 
Door omstandigheden zijn de resultaten van het weidevogelbeheer 2012 nog 
niet beschikbaar. Binnen een maand kunt u deze wel inzien op onze website 
www.anv-santvoorde.nl  
 
 
 
 
 
 
 
Het pamflet over de Rijnland Route, dat u vindt op pagina 11, is door 
Santvoorde toegezonden aan de provinciale en nationale beleidsmakers (de 
vaste Tweede Kamercommissie Milieu en Infrastructuur). 
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WELKOM aan onze leden! 
 
Op zaterdag 8 september aanstaande organiseert Santvoorde van 10.00 tot 17.00 
uur voor haar leden en genodigden een Open Dag op de Kasteelhoeve, 
Veurseweg 348,  2252 AJ te Voorschoten. 
Via de website van Santvoorde, maar ook direct komt u op 
www.boerderijdekasteelhoeve.nl  
 
Deze gezellige dag staat in het teken van proeven, leren en genieten van het 
platteland. Boerderij-bezoek, natuurwandelingen, vele stands met 
streekproducten en informatie over natuurbeheer en recreatiemogelijkheden op 
het platteland, workshops pompoen-versieren, het springkussen 'circus' en vele 
andere activiteiten maken deze dag tot het visitekaartje van onze vereniging 
Santvoorde. 
Het exacte programma vindt u vanaf 5 september op onze website. 
Natuurlijk is er ook een terras waar een heerlijk kopje koffie, thee of limonade 
kan worden genuttigd. Om 12.00 uur wordt een boerenlunch geserveerd. 
Hiervoor moet men zich wel inschrijven (via onze website). Om 16.00 uur 
sluiten we de dag af met een borrel.  
 
Er staat de komende tijd best veel te veranderen op het gebied van natuur-, 
weidevogelbeheer en agrarische gebiedsontwikkeling. Het is van belang dat 
wij daarvan vooral onze leden op de hoogte stellen en met elkaar 
discussiëren over de toekomst.  
Onze leden zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om op deze opendag 
onze  'Santvoorde-stand'  te bezoeken. 
Tot ziens op de 8e september! 
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Lekker weg rond Leiden  
www.lekkerwegrondleiden.nl  
 
Op deze website vindt u leuke activiteiten in het buitengebied in de regio rond 
Leiden. Voor wie van fietsen houdt, van wandelen of lekker relaxen in de 
natuur. Voor wie een kinderfeestje, of met z'n tweeën op stap wil gaan: hier 
vindt u alle mogelijkheden ook vanuit Santvoorde. 
 
 
 
Streekmarkt 15 september Leidschendam 
 
Op zaterdag 15 september wordt in de Damstraat in Leidschendam een grote 
markt georganiseerd. Een onderdeel van deze gezellige markt is de 'streekmarkt'. 
De Groene Klaver is ook met een stand aanwezig. Gebiedskaarten, om te 
wandelen en te fietsen, en vele andere informatie folders en flyers over ons 
buitengebied zijn hier verkrijgbaar. 
 
 
 
Boerenlandgidsen 
www.boerenlandgidsen.nl 
 
Een unieke gelegenheid op het boerenland echt te beleven! 
De boerenlandgids, neemt u mee naar plaatsen waar u anders niet komt, vertelt 
mooie verhalen en laat u het boerenland rond leiden (ook Santvoorde) in al haar 
facetten ontdekken, beleven en proeven. De boer ontvangt u op het bedrijf en 
geeft een 'doorkijk' op het boerenbedrijf en de activiteiten. Bijna 50 gidsen staan 
klaar om u te ontvangen en hun verhaal te doen. 
 
 
 
Lezingenavond Santvoorde 
 
Op woensdagavond 24 oktober organiseert Santvoorde een lezingenavond op 
Buitengoed Hagenhorst. Op deze avond gaan we discussiëren over het vitaal 
houden van het platteland. Binnenkort kunt u op de website meer lezen over het 
programma. 
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Polderdag 2012        
 
De 'Polderdag' fietsroute van en door de Agrarische Natuur Verenigingen 
rondom Leiden met de Stichting Wijk en Wouden wordt jaarlijks op 
Hemelvaartdag georganiseerd. 
 
Op donderdag 17 mei 2012 vond dit evenement voor de 15e keer in het gebied 
van Wijk en Wouden en voor de 2e keer in het gebied van Santvoorde plaats. 
Een fietsroute van circa 20 km langs agrarische bedrijven in het historische 
landschap. Nadat in de maanden vooraf de route was uitgestippeld en de diverse 
bedrijven benaderd waren om op die dag een kijkje te laten nemen in hun 
onderneming, werd op 17 mei op de boerderij van de familie Post in Leiden aan 
de Vlietweg, op een ludieke wijze het startsein gegeven voor de 4 uitgezette 
routes. 
Op veel startpunten kon men de routekaart kopen met daarop aangegeven de  
bedrijven die bezocht konden worden en hun specialisme. In totaal waren er 
meer dan 3000 (fietsers) deelnemers! Een geweldig aantal, al die mensen die een 
kijkje kwamen nemen op het platteland.  
  
De route van Santvoorde ging langs Stevenshofjesmolen (enige honderden 
bezoekers), via het Oegstgeestse bloemenbedrijf Van Raversbergen naar het 
pontje in Valkenburg (zo´n 470 personen over gezet ). Vandaar naar de 
uitkijktoren naar de Zonneveldslaan. Hier konden de boerderij van Marius van 
Leeuwen en de rozenkweker Slootweg worden bezocht. Daarna ging de route 
richting Wassenaarseweg. Naast Moerkerk plantencentrum, bij groente- en 
fruitwinkel Van Duyn, kon men genieten van een vers geperst sapje. Op de 
Mientlaan was Festina Lentetuin geopend. Bij kaasboerderij Nellesteijn kon 
men de boerderij en de kaaswinkel bezoeken. Daarnaast was een echte 
ambachtelijke ijskraam aanwezig. Bij diverse andere bedrijven op de route kon 
men genieten van koffie, lekkere hapjes en drankjes. Muziek werd verzorgd 
door een Shantykoor en een dixieland-orkestje. 
 
Al met al een zeer geslaagde dag waarmee de relatie stad en platteland maar 
weer eens werd versterkt. Misschien zien we u volgend jaar Hemelvaartdag ook 
op één van de Polderdag routes. 
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Landschapselementen 
 
In de nieuwsbrief van maart 2012 staat een foto van een hek, dit hek vindt de 
wandelaar in de Horsten. Vaak stuit je in het boerenbuitengebied op mooie en 
ambachtelijk gemaakte dingen. Die willen we aan elkaar laten zien. 
Hebt u zoiets in uw vizier gehad, mail uw foto naar 
jose.knepfle@.kpnmail.nl en u hebt een kans op plaatsing in de volgende 
nieuwsbrief!    
 
 
 
 
 

 
Hek in Twente                                                                             foto Jan Bergman 
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Ontwikkelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee 
pijlers: de marktordening en de plattelandsontwikkeling.  
 
De marktordening  
Het GLB heeft tot doel om binnen de EU agrarische ondernemers een redelijke 
levensstandaard te bieden en consumenten te voorzien van kwaliteitsvoedsel 
voor een eerlijke prijs. Het beleid was er op gericht om de zelfvoorzienendheid 
voor de productie van basisvoedingsmiddelen te subsidiëren om daarmee 
betaalbare prijzen voor de cunsument te garanderen en de landbouw 
levensvatbaar te houden. Begin jaren tachtig leidde dit tot grote overschotten. In  
de jaren negentig wijzigde het beleid. Er kwamen productiebeperkingen om 
overschotten te voorkomen en meer aandacht voor milieuvriendelijk produceren. 
Boeren krijgen rechtstreekse inkomenssteun om hun inkomen op peil te houden, 
maar de koppeling tussen die steun en hun productie wordt nu losgelaten.   
 
De plattelandsontwikkeling 
Het plattelandsontwikkelingsbeleid is gericht op het voortbestaan van het 
platteland zoals we dat kennen. Boeren kunnen hierin een rol spelen, en om hun 
inkomenssteun te behouden moeten zij zich daarom houden aan een aantal 
normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn (cross 
compliance).  
 
De overheid vindt dat de komende jaren de inkomenssteun steeds sterker 
gekoppeld moet worden aan het realiseren van deze maatschappelijke waarden. 
Het landbouwbeleid zal in de nabije toekomst meest gericht worden op boeren 
en plattelandsondernemers die actief zijn in gebieden waar dat zonder steun niet 
mogelijk is. En die publieke diensten leveren die anders verloren zouden gaan of 
die prestaties leveren op het gebied van bijvoorbeeld landschap, 
natuur/biodiversiteit en waterbeheer. Voor het leveren van deze diensten aan de 
samenleving moeten zij dan een passende beloning krijgen.  
 
Rol Agrarische Natuurverenigingen 
De koepelorganisatie van de Agrarische Natuurverenigingen in westelijk 
Nederland, Veelzijdig Boerenland, orienteert zich samen met de andere koepels 
in ons land op een veranderende rol voor de ANV’s met de komst van het 
nieuwe beleid. 
 
Let op: bij het Santvoorde secretariaat is een uitgebreide Nieuwsbrief van 
Veelzijdig Boerenland over beleidsontwikkeling- en uitvoering op te vragen. 
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2 nieuwe B-leden bedrijven  
 
Chateau Deux Filles 
 
Uit interesse bezocht wijngaardenier Dick van Straalen in 2000 voor het eerst 
een wijngaard in Nederland. Het bezoek aan deze wijngaard in Middenbeemster 
maakte veel indruk op hem. En al gauw besloot hij - als hobby- een wijngaard te 
beginnen. In 2001 plantte hij z'n eerste druiven en tot zijn grote genoegen deden 
ze het goed. De eerste oogst (Marechal Foch, Leon Millot en Triomph Alsace) 
in 2002 wordt dan ook gezien als het begin van de wijngaard. In 2003 plantte hij 
er Palatina muskaatdruiven bij. Op de wijngaard in Voorschoten staat een kleine 
kas. Hierin heeft hij Frankenthaler staan. Van deze druif maakt hij een heerlijke 
rosé. Langs de wijngaard staat een rij doornloze bramen, die elk jaar veel 
vruchten geven. Na een paar jaar jam en sap gemaakt te hebben, kreeg hij het 
idee om er wijn van te maken. Dick heeft een recept gevonden en daarmee 
maakt hij zoete bramenwijn. Chateau Deux filles is sinds kort lid van 
Santvoorde. 
Voor meer informatie: www.chateaudeuxfilles.nl 
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Festina Lentetuin 
 
Deze tuin aan de Mientlaan in Katwijk bestaat uit een kwekerij, bezoektuin en 
pluktuin. Sinds 2001 worden bijzondere tuinplanten gekweekt. Niet-alledaagse 
planten die je in het tuincentrum bijna nooit tegenkomt. Oorspronkelijk is een 
groot deel van het assortiment eenjarig, of gedraagt zich in ons klimaat als 
zodanig. Maar een steeds groter aantal bijzondere vaste planten is in het 
assortiment opgenomen. Voorwaarde is wel dat ze iets extra moeten hebben. 
zoals langdurige bloei, lekker geurend, groenblijvend en natuurlijk; niet overal 
verkrijgbaar. Festina Lente Tuin is onlangs lid geworden van Santvoorde. 
 
Voor meer informatie: www.festinalentetuin.nl 
 
 
 
 
 
 

 
Scharlei, een oude tuinplant                                                        foto José Knepflé 
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WINTERTALING is mijn naam…. Mag ik mij even voorstellen? 
Jan Bergman 
In de Nieuwsbrief van juli 2009 stelde de Zomertaling , een andere tak van onze 
familie, zich aan de lezers voor. Toch wil ik ook laten zien, dat wij 
wintertalingen er mogen zijn. Zonder mijzelf op de verenborst  te kloppen, vind 
ik de mannelijke leden van mijn  familie kleurrijker, door dit prachtkleed zijn 
wij probleemloos te herkennen. De dames van de talingenfamilies lijken  
veel op elkaar. Een echte kenner zal het verschil wel  kunnen zien. 
 
Men rekent ons tot de kleinste (ongeveer 35 cm van snavelpunt tot en met de 
staart) van de grondeleenden. U weet wel, grondelen is rechtop in het water 
staan met de kop diep in het water om voedsel te zoeken (zaden van 
waterplanten, waterinsecten en -larven, slakjes etc. ) 
Om op onze verenpracht terug te komen:  naast het overwegend grijze verenpak 
vallen de kleuren van onze donkere kop op; kastanjebruin met donkergroene 
oog- en oorstreek. Verder hebben wij een witte streep aan de zijkanten en een 
gele vlek op de onderstaart. 
 
Die “winter”- en “zomer”- aanduidingen hebben weinig te maken met 
seizoenen. De achteloze voorbijganger zal denken dat de Zomertaling zich 
alleen in de zomer manifesteert en wij alleen in de winter. Daarvan is niet alles 
waar. Onze broedgebieden liggen in de noordelijke delen van Europa en 
wanneer wij incidenteel toch in Nederland broeden, dan blijven we in de winter  
een beetje in de buurt. En als er al gebroed wordt dan ligt het nest goed verstopt 
op de grond, in de buurt van water. 
De legtijd is van april tot  juni. De dames van de familie broeden de 8 tot 11 
eieren (gelig-grijs tot lichtgroen) uit in 21 tot 23 dagen.    
 
In de winter krijgen de achterblijvers gezelschap van doortrekkers uit het 
Noorden van Europa. Komt daar misschien de naam “winter”-taling vandaan? 
 
Anas crecca crecca   
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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, Valkenburg, Leiden, Voorschoten, 
Leidschendam en Voorburg. 
Santvoorde wil dit open weidegebied groen en onbebouwd houden, de 
agrarische natuur beschermen en de toegankelijkheid vergroten. Om dat te 
bereiken moeten landbouw, natuurbeheer en zorg voor landschap en milieu 
samengaan.  
A-leden zijn boeren en B-leden zijn burgers en iedereen kan lid worden! 
A-leden betalen € 25 per jaar en B-leden € 20. 
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BESTUUR ANV SANTVOORDE 2012 
Aad Zonneveld, voorzitter, A-lid 
Trompweg 14, 2253XP Voorschoten, 070-5313738/06-18300413 
amzonneveld@zonnet.nl  
 
Arnold den Hollander, vice-voorzitter, A-lid 
Ammonslaantje 40, 2241BRWassenaar, 070-5112139 
a.denhollanderwassenaar@gmail.com  
 
Ed de Meijer, secretaris, B-lid 
Frederik Hendriklaan 41, 2252KH Voorschoten, 071-5616904 
eddemeijer@casema.nl  
 
Berry Janmaat, penningmeester, B-lid 
Julianalaan 1, 2243HT Wassenaar, 070-3601096/06-54744998 
b.janmaat@dekeuning.nl  
 
WEIDEVOGELWACHT 
(samenstelling volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief) 
Ed de Meijer, coördinator 

 
WERKGROEP RECREATIE 
Thea den Hollander, Wieke Alting, Petra Botman, Arnold den Hollander, 
Berry Janmaat, coördinator 
 
 
Postadres ANV Santvoorde 
Frederik Hendriklaan 41 
2252KH Voorschoten 
071-5616094 
eddemeijer@casema.nl  
 
 
 
www.anv-santvoorde.nl  
webmaster: José Knepflé, jose.knepfle@kpnmail.nl  
 
Kamer van koophandel: 27171211 
Rekeningnummer: 7867829 tnv penningmeester Vereniging Santvoorde 
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Als lid van Santvoorde ontvangt u twee keer per jaar een nieuwsbrief, 
krijgt u veel informatie over de boerderijen in de omgeving, waar u altijd 
welkom bent en krijgt u de kans om mee te doen aan 
weidevogelbescherming en activiteiten op de bedrijven. 
 
 
A-leden zijn bedrijven die weidevogelbeheer op hun grond toepassen. 
 
B-leden zijn overige groene bedrijven en burgers. 
 
 
 
 
 
 

IK SCHRIJF MIJ IN ALS LID VAN SANTVOORDE 
 
NAAM: 
……………………………………………………………………………………
…….. 
 
A/B-LID: 
……………………………………………………………………………………
…… 

(A = AGRARISCH LID € 25 B = BURGERLID €20 PER JAAR) 
 

ADRES: 
…………………………………………………........................................... 
 
TELEFOON: 
……………………………………………………………………………………. 
 
E-MAIL: 
……………………………………………………………………………………
……. 
 
IK WIL MEEDOEN AAN: 

O WERKGROEP RECREATIE/PR 
O WEIDEVOGELWACHT 
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