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www.anv-santvoorde.nl  
 

De website is vernieuwd, maar door een computerprobleem bij onze 
webredactie thuis kon er nog geen informatie op worden gezet. Het probleem is 

inmiddels verholpen en we gaan er de komende weken mee aan de slag! 
 

 
 
Beste leden, 
Bij het schrijven van dit voorwoord is het een prachtige zonnige lentedag. 
De weidevogels zijn al erg actief, en de eerste volle kievit nesten zijn alweer 
gemarkeerd door onze vrijwilligers. Door de goede weersomstandigheden zijn 
ook de voorjaarswerkzaamheden op het land, zoals bemesten, slepen en rollen 
op tijd klaar, en krijgen we weer rust in de polder. 
Dit willen we graag zo houden. Daarom hebben wij een bezwaarschrift 
ingediend tegen het Landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.) van de gemeenten 
Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Hierin staat o.a. een plan 
voor fiets- en wandelpaden dwars door de polder tussen Leiden en Den Haag. 
Dit mag nooit gebeuren. Dat zou het einde betekenen van de rust in onze laatste 
stukjes polder. Wij zijn hierover met de betreffende wethouders in gesprek. 
 
Om een alternatief te bieden zijn wij gestart met georganiseerde wandeltochten, 
dit doen wij samen met Staatbosbeheer, het IVN Leiden en de stichting Horst en 
Weide. De eerste excursie is 11 maart al gehouden en was een groot succes. 
Voor de agenda van deze excursies kunt u binnenkort op de agenda van onze 
site kijken. 
 
Ook zijn we bezig met het project boerenlandgidsen, dit gaat zich afspelen in het 
hele gebied van de Groene Klaver. Er worden diverse arrangementen 
samengesteld van fiets- of wandeltochten met een bezoek aan de boerderij 
voorzien van b.v. koffie of lunch. Het streven is om dit voorjaar hiermee te 
starten. 
 
Zoals u ziet is er nog veel werk aan de winkel, en zoeken wij nog nieuwe 
bestuursleden om al dit werk voort te zetten. Mijn taak als voorzitter zit er bijna 
op, maar ik zal mij in blijven zetten voor dit mooie gebied. 
 
Het ga u allen goed! 
 
Freek van Vliet 
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CONTRIBUTIE 2012 
 

Wij verzoeken u de contributie 2012 ANV Santvoorde over te maken op de 
ING-rekening van de vereniging. 
 
 
CONTRIBUTIE 2012 
 
Lidmaatschap    Boeren A-leden   25 euro 
Lidmaatschap    Burgers B-leden  20 euro 
 
Overmaken op rekeningnr: 7867829 ANV Santvoorde te Voorburg o.v.v. 
contributie 2012 
 
 
 
 
 

OPROEP 
 
De werkgroep recreatie van de vereniging Santvoorde is op zoek naar nieuwe 
leden. De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen en organiseert 
verenigingsactiviteiten voor haar leden en voor het publiek. Een voorbeeld is de 
Open Dag. U kunt informatie inwinnen bij Berry Janmaat (06-54744998). 
 
 
 
De vereniging is op zoek naar nieuwe weidevogelvrijwilligers. Zij zorgen 
ervoor dat nesten worden opgezocht en zonodig worden gemarkeerd zodat bij 
het maaien de nesten ontzien kunnen worden. Enthousiaste nieuwe vogelaars 
zijn van harte welkom. U kunt informatie inwinnen bij Ed de Meijer  
(06-11607058). 
 
 
 
In het bestuur van de vereniging is nog plaats voor nieuwe bestuurders. Als het 
interessante werkgebied van Santvoorde en het bestuurlijk werken aan een 
vitaal platteland u aanstaat, neem dan eens contact op met Aad Zonneveld  
(06-18300413). 
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ACTIVITEITEN 
 
  5  mei    Streekmarkt Doezastraat Leiden 
17  mei    Polderdag (www.polderdag.nl ) 
24  juli    Toeristenmarkt Katwijk 
 
8 september Open Dag Santvoorde  
 
24 oktober Lezingen-avond 'vitaal platteland'  
 

Kijk ook eens op www.lekkerwegrondleiden.nl  
 
 
 
 

TIP 
 

Geef eens de Groene Kaart van Santvoorde aan iemand  cadeau! 
 
De Groene gebiedskaart van Santvoorde staat boordevol interessante informatie 
over het veenweidegebeid tussen Den Haag, Wassenaar, Voorburg-
Leidschendam, Voorschoten, Leiden, Valkenburg en Katwijk. Mooie fiets- en 
wandelroutes, boerderijwinkels en andere bezienswaardigheden. 
 

De Groene Kaart is gratis te bestellen bij het secretariaat, zie colofon. 
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Polderdag 2012: Van Eigen Erf  
Hemelvaartsdag – 17 mei 2012 
 
De polder in, de boer op! Wandel of fiets mee op 17 mei. Boeren, tuinders en 
molenaars zetten met Hemelvaartsdag de deuren van hun bedrijf open. Fiets of 
wandel één van de routes en geniet van de lente, doe leuke activiteiten en ontdek 
je buitengebied. 
 
Ieder jaar met Hemelvaartsdag vindt de Polderdag plaats in het Land van Wijk 
en Wouden. In 2012 is dat op 17 mei, voor de vijftiende keer. Je kunt kiezen uit 
vier fietstochten in het buitengebied tussen Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, 
Leidschendam- Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Leiden. Daarnaast is er  
een wandelroute door Hazerswoude. De routes voeren je langs de prachtige 
natuur en historie van het platteland zo dicht bij de stad. Ervaar het voorjaar in 
de polder! Bezoek een molen, geniet van de bloeiende slootkanten en de 
landelijke geur. Hoor koeien loeien en weidevogels roepen. Langs de routes op 
boerderijen en kwekerijen worden allerlei activiteiten georganiseerd. 
 
Vogelwerkgroepen geven uitleg over de weidevogels die volop broeden in de 
weilanden en een boer demonstreert hoe volgens eeuwenoude traditie 
boerenkaas wordt gemaakt. Luister naar muziek en proef een stukje kaas. Ook 
voor kinderen is er genoeg te doen. Ga samen een kijkje nemen in de stal en laat 
je kind ravotten in de hooiberg.  
 
Kosten € 3,- per persoon, kinderen gratis. 
De startpunten zijn open van 10.00 tot 13.00 uur. 
 
Startpunten: 
Hazerswoude 
• Café de Egelantier 
Raadhuisplein 1, Hazerswoude-Dorp 
• Restaurant De Heeren Hoogwerff 
Burgemeester Colijnstraat 1a, Boskoop 
• VVV ‘Het Brugwachtertje’ 
Pieter Doelmanstraat 19, 
 
Alphen aan den Rijn 
• Akkerbouwbedrijf H.J. Spruijt 
Noordeinde 120, Waddinxveen 
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Koudekerk/Leiderdorp 
• NME centrum Weidezicht 
Parkzicht 100, Leiden (bij de kinderboerij) 
• Informatiecentrum HSL-A4 
Bospolder 11, Leiderdorp 
• Hortus Botanicus Leiden 
Rapenburg 73, Leiden 
• Café de Hoek 
Dorpsstraat 50, Koudekerk aan den Rijn 
 
Zoeterwoude/Stompwijk 
• Café de Meester 
Zuidbuurtseweg 57/58, Zoeterwoude-Dorp 
• Brasserie Cronensteyn 
Vlietweg 2, Leiden 
• Café De Oude Sluys 
Leidschendam, Sluiskant 26, Leidschendam 
• Minicamping De Drie Morgen 
Voorweg 155, Zoetermeer 
• Eetcafé Aswieta, 
Dr. van Noortstraat 194, Stompwijk 
• Schenkerij De Boomgaard, 
Landwinkel Sonneveld 
Omleidingsweg 2, Benthuizen 
• Hortus Botanicus Leiden 
Rapenburg 73, Leiden 
 
Valkenburg/Wassenaar/Voorschoten 
• Restaurant De Tender 
J.Pellenbargweg 2, Valkenburg 
(bij het Smalspoormuseum) 
• Restaurant ’t Regthuys 
Plein 18, Wassenaar 
• Hortus Botanicus Leiden 
Rapenburg 73, Leiden 
• Het Wapen van Voorschoten 
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Even terugkijken naar de Verlichte Polder Route 2011 
 
Thea den Hollander 
 
 
 

 
 
 
Was u er ook bij op 27 december 2011? Ja? Dan heeft u vast net als honderden 
anderen genoten van de Verlichte Polder Route. Zo nee, dan heeft u wat gemist. 
Het heeft altijd heel wat voeten in de aarde voor zo een gebeuren plaats kan 
vinden. Na maanden voorbereiding van de werkgroep recreatie en dankzij veel, 
heel veel medewerking van velen, is die dag weer een groot succes geworden. 
Langs een groot deel van de route waren honderden kaarsen ontstoken. Dat was 
een schitterend gezicht. Het weer was uitzonderlijk mooi: een zachte en droge 
dag in een erg natte wintertijd. Daardoor was o.a. het ritje op de wagen 
getrokken achter de tractor naar de Zuidwijkmolen voor velen een openbaring 
van de schoonheid van de Papenwegse polder. De wandelroute langs de 
Veenwetering was een verrassing. En op de deelnemende bedrijven hebben 
velen genoten van alle informatie over het vee en de bedrijfsvoering. 
Niet alleen de boeiende informatie maar ook de leuke attracties en heel veel 
zelfgemaakt lekkers zorgde ervoor dat veel kinderen met hun (groot)ouders 
genoten en voldaan naar huis gingen. 
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Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer SNL 

De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde neemt samen met drie andere 
agrarische natuurverenigingen via het collectieve beheerplan Leidse Regio deel 
aan de subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland. Agrariërs in 
het gebied hebben in 2011 een contract afgesloten voor zes jaar waarin onder 
andere gekozen kon worden voor legselbeheer, uitgestelde maaidata en 
kruidenrijk grasland . Allemaal met het doel om de weidevogels te beschermen 
in de periode van broeden en het grootbrengen van de jongen. De agrariërs 
worden daarbij ondersteund door de weidevogelvrijwilligers van Santvoorde. Zij 
zorgen ervoor dat de nesten worden opgezocht en zonodig gemarkeerd zodat bij 
het maaien de nesten ontzien kunnen worden. Dat doen ze al vele jaren  met veel 
enthousiasme. Op een aantal bedrijven  is niet altijd meer een of meerdere 
vrijwilligers actief terwijl dat juist wel gewenst is. Enthousiaste nieuwe 
vogelaars zijn van harte welkom. 

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer SNL  (Uitvoering) 

Bij de vereniging zijn de laatste tijd een aantal vragen binnen gekomen over de 
uitvoering van de subsidieregeling. Hieronder staat in het kort aangegeven 
waaraan de aanvraag moet voldoen en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. 

Aanvraag 

Om voor uitbetaling van uw subsidie in aanmerking te komen, vraagt u in het 
SNL ieder jaar uitbetaling van uw subsidie aan. Ook als u meedoet in een 
collectief beheerplan. U doet dit via de Gecombineerde opgave in de periode 
van 1 april tot 15 mei. De opgave is voor de Landbouwtelling, mestwetgeving 
en de aanvraag voor de Bedrijfstoeslag en andere subsidies van het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

Dit jaarlijkse betaalverzoek is onder meer verplicht voor alle Europese subsidies 
die gekoppeld zijn aan een perceel. U stuurt uw betaalverzoek samen met de 
opgave voor 15 mei in. 

Peildatum 

De subsidie wordt uitbetaald  aan degene die op 15 mei – de peildatum - van het 
beheerjaar het gebruiksrecht heeft over de beheereenheid. Dit is de laatste dag 
dat de Gecombineerde opgave kan worden verstuurd. 
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Wanneer krijgt u betaald?  

U krijgt eerst een beslissing op uw betaalverzoek binnen tien weken na 1 januari 
van het jaar volgend op het beheerjaar. Deze beslissing kan één keer met tien 
weken worden verdaagd. Daarna ontvangt u binnen zes weken de eerste 
uitbetaling.  
De tweede tot en met vijfde betaling krijgt u telkens een jaar later, eveneens na 1 
januari en na het betaalverzoek via de Gecombineerde opgave. U dient dus elk 
jaar een betalingsverzoek te doen voor 15 mei van het voorafgaande jaar. De 
Dienst Regelingen beslist namens de provincie of uw betaalverzoek wordt 
goedgekeurd. 
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Vernieuwingen in het weidevogelbeheer 
 
Santvoorde heeft besloten zich in te spannen voor een verbetering van het 
collectief weidevogelbeheer. Het collectief beheerplan zoals dat in 2012 tot 
stand is gekomen voldoet aan de eisen van voldoende groot beheersareaal, 
voldoende aantallen (broedparen) weidevogels per oppervlakte-eenheid en een 
kwalitatief voldoende mozaiek (afwisseling in beheer). We hebben een goed 
plan en het mozaiek voor de Papenwegse/Zuidwijkse polder wordt zelfs als 
bijzonder van kwaliteit gezien.  
Op het vlak van de beheersinspanning valt echter nog winst te behalen voor de 
weidevogels. En dat wil het bestuur stimuleren door last-minute beheer en een 
actievere rol van Santvoorde, om de beheerders tegemoet te komen en te helpen 
bewuste keuzes te maken.  
 
Last minute beheer 
De mogelijkheid van last-minute beheer doet zich voor in de situatie dat een 
beheerder eigenlijk wil gaan maaien, maar dat in het belang van de aanwezige 
broedvogels tijdelijk uitstel nodig is. Op zo’n moment wordt in goed overleg 
met de beheerder gekozen voor het uitstellen van de maaidatum, voor een korte 
periode. Voor dit uitstel wordt een vergoeding toegekend als tegemoetkoming in 
de kosten. Santvoorde wil actief en in samenspraak met beheerders zoeken naar 
kansen die zich in het gebied voordoen. De werkwijze is dat een beheerder 
Santvoorde kan benaderen maar ook dat een beheerder door Santvoorde wordt 
benaderd om mee te doen. 
 
Een pro-actieve rol van Santvoorde 
Santvoorde zet sinds jaar en dag vrijwillige weidevogelwachters in. Zij nemen 
de beheerders veel werk uit handen door de nesten van weidevogels te 
localiseren, te beschermen en te administreren. De verantwoordelijkheid voor de 
beheersinspanning die de vrijwilliger verricht, blijft bij de beheerder zelf. Vanuit 
het collectief beheer kan Santvoorde nog verder behulpzaam zijn of er 
voldoende en op een juiste wijze kan worden gelocaliseerd, beschermd en 
geadministreerd.  
Een bedrijfsveldbezoek is een manier om de aandachtspunten in kaart te brengen 
en de beheerder van dienst te zijn de verantwoordelijkheid voor het beheer zo 
goed mogelijk in te vullen. 
De werkwijze is dat een gekwalificeerd veldmedewerker contact met de 
beheerder opneemt en samen met hem doorloopt of alle aspecten van het 
weidevogelbeheer voldoende aandacht krijgen. Ook zal verkend worden of er 
kansen zijn voor last-minute beheer. 
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Onze veldmedewerker is mevrouw Corrie van der Helm uit Zoeterwoude. Corrie 
is al jaren actief voor de zustervereniging ANV Wijk en Wouden en heeft 
ervaring met dit werk. Zij kent ons gebied inmiddels al aardig. Zij kent het 
collectief beheerplan. Zij weet wat er aan afspraken ligt en zij houdt contact met 
Ed de Meijer, onze coordinator voor de weidevogelwacht. 
 
Voor de goede verstandhouding met de beheerders is het van belang te weten 
dat inzet van onze veldmedewerker is geen controle instrument is. Een 
beheerder wordt juist geholpen bij het maken van keuzes om zijn eigen 
verantwoordelijkheid invulling te geven.  
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Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide 
 
Santvoorde heeft aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 
Pactgemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg na 
publicatie van het plan een reactie gestuurd. De kern van die reactie is hieronder 
verwoord.  
Het LOP DHW onderscheidt een aantal unieke natuur-, cultuur- en 
landschapswaarden. De unieke aaneenschakeling van landschappen aan elkaar is 
een belangrijke kwaliteit. En voor Weide worden unieke natuurwaarden 
geschetst zoals bijvoorbeeld onze soortenrijke weidevogelgebieden. Maar ook 
dat Weide strategisch ligt, als groene buffer tussen de stedelijke agglomeraties 
van Leiden en Den Haag. En een contrast vormt met de verdichte omgeving 
rondom, en daarmee ook een kleinschalig en dus kwetsbaar polderlandschap 
vormt. De opstellers van het plan hebben de waarden mooi onder woorden 
gebracht. 
Maar DHW heeft als gebied een probleem volgens deze opstellers: het is niet 
goed herkenbaar als groot groengebied en het functioneert niet goed. Daarom 
wordt aan een integraal toekomstbeeld gedacht en de daarbij behorende 
interactie met het voornamelijk omringende stedelijk gebied. 
Positief daarin vindt Santvoorde we dat op een groot aantal punten wordt ingezet 
waarin wij onze doelen als Agrarische natuurvereniging herkennen. Zoals 
verbreding in de agrarische sector, die kan worden gezocht in maatschappelijke 
en ecologische dienstverlening en bijvoorbeeld recreatie. Als kanttekening 
daarop vermelden wij dat geen al te hoge verwachtingen gekoesterd kunnen 
worden bij de concrete invulling daarvan op het boerenerf. Op maar enkele  
boerderijen kunnen bijvoorbeeld streekproducten verkocht worden of 
maatschappelijke zorgdiensten worden aangeboden. En zeker niet alle bedrijven 
zijn geschikt of geschikt te maken voor verbrede activiteiten. Het voert dus te 
ver om in algemene termen te kunnen spreken van “meer vitaliteit” op het 
platteland of  “meer economisch rendement” voor de agrarische bedrijven. Nog 
daargelaten dat bestaande regelgeving al forse beperkingen oplegt aan de 
mogelijkheden en dus kansen. 
 
Het is juist dat de opstellers van het LOP aandacht hebben besteed aan de 
bedreigingen die het gebied kent. De �arrières�e ligging van bijvoorbeeld de 
weidegebieden, die is ontstaan door stedelijke bebouwing, wegen en een 
spoorweg, betekenen grote �arrières in ecologische verbindingen. En waar nog 
rust en ruimte is –noodzakelijk voor bijvoorbeeld de instandhouding van de 
weidevogelpopulaties- staat deze onder grote druk. 
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Uit het Uitvoeringsprogramma van het plan lonkt het perspectief, dat het slechts 
een kwestie van tijd is en het wordt “genieten” voor fietsers, wandelaars, 
dagjesmensen en recreanten. Om het gebied als parklandschap in te gaan. Over 
bijvoorbeeld nieuwe wegen en paden, die vanuit de “poorten” het gebied in 
gaan. En de agrarier profiteert daar dan weer van want hij kan op deze 
doelgroepen inspelen door bijvoorbeeld streekproducten aan te bieden en 
recreatieve arrangementen te verzorgen. 
 
De werkelijkheid van deze plannen zal echter ook een schaduwkant laten zien. 
Nieuwe wegen en paden door het kwetsbare weidegebied betekenen met 
zekerheid dat het met een aantal kernwaarden gedaan is. 
Menselijke aanwezigheid zal namelijk per definitie leiden tot verstoring van 
rust, stilte en veiligheid voor dieren. Zeker als er honden mee komen, of 
bromfietsen, zullen de weidevogels, hazen en andere dieren verdwijnen. Nu 
broeden er veel soorten weidevogels en de ervaring leert helaas dat waar mensen 
verschijnen er niet meer gebroed wordt. 
Het open weidegebied is al kleinschalig. Het LOP onderkent deze 
kleinschaligheid, met inbegrip van haar kwetsbaarheid. Verdere opdeling met 
nieuwe paden en wegen betekenen versnippering, verstoring van de openheid en 
als vervolg op gebruik worden rust en stilte in het landschap definitief verleden 
tijd. 
 
Het zogenaamde Duivenvoordeberaad (Horst en Weide, Staatsbosbeheer, 
Twickel, Horst en Voorde en Santvoorde) is, kort gezegd, bepaaald geen 
voorstander van het idee om “poorten” re realiseren bij Mariahoeve en 
Stevenshof. Om van daaruit met nieuwe verbindingen het weidegebied 
“toegankelijk te maken”, wat dus onomkeerbaar leidt tot aantasting van 
belangrijke kernwaarden. 
 
Dat betekent niet, dat wij stellen dat het gebied “op slot” gehouden moet 
worden. Als goed alternatief zien wij, om het gebied te kunnen beleven van de 
kenmerkende natuur- en landschapswaarden, dat er georganiseerde wandelingen 
en dergelijke mogelijk worden gemaakt onder begeleiding van deskundigen die 
het gebied goed kennen. Inmiddels is uitwerking van deze gedachte in een 
concreet plan in gang gezet. 
En als het gaat om invulling van recreatie op het platteland kan worden gedacht 
aan arrangementen die in het kader van het project Boerenlandgidsen van De 
Groene Klaver worden ontwikkeld. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
bestaande infrastructuur. Ook daarvoor is inmiddels een project in gang gezet 
door De Groene Klaver, een initiatief van de samenwerkende agrarische 
natuurverenigingen in de Leidse regio. 
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Hoe gaat het nu verder? De zienswijze van Santvoorde en de mondelinge 
toelichting daarop worden meegenomen naar de gemeenteraden, tezamen met 
alle andere reacties. De gemeenteraden zullen zich de komende periode over de 
plannen en de zienswijzen uitspreken. 
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Graspieper is mijn naam, mag ik mij even voorstellen?  
Jan Bergman 
 
Wij graspiepers lijken sterk op de veldleeuwerik, wij zijn bijna net zo groot en 
hebben nagenoeg dezelfde kleur. Allen onze snavel is dunner en is de staart 
langer.  
Net als de leeuwerik hebben wij een zogenaamde zangvlucht, dwz wij stijgen of 
vliegen zingend omhoog en laten ons daarna met gespreide vleugels en staart 
weer zaken om te landen. 
 
Wij graspiepers houden van open terrein, zoals vochtig grasland, moerassige 
heide en kwelders. Wanneer men denkt één van ons in een boom te zien, dat 
heeft men te maken met de boompieper, want dit familielid leeft voornamelijk in 
gebieden met bomen. 
Als men naar de borstveren op afbeelding kijkt, denkt men  met een zanglijster 
te doen te hebben, maar wij zijn zo groot of zo klein als bijv. een huismus. 
Onze poten zijn bruinachtig/roze met een lange nagel aan de achterteen. 
 
In mei en juni hebben wij het druk met de (vaak) twee legsels. Ons nest 
verstoppen wij goed in het gras en bekleden dit met mos en grasstengels. Het 
bebroeden van de 5 tot 6 eitjes is een taak die uitsluitend door de dames wordt 
uitgevoerd. Dit broeden duurt ongeveer twee weken en de jongen worden daarna 
nog ongeveer twee weken in het nest gevoerd. 
 
Het voedsel bestaat uit kleine dieren/insecten uit het weidegebied. 
 
Half augustus houden wij het hier voor gezien en  trekken dan naar warmere 
streken en  
- afhankelijk van het weer – komen wij in het voorjaar weer terug.   
 

                   
 
Anthius pratensis 
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WANDELONTSLUITING DUIVENVOORDSE-VEENZIJDSE POLDER 
De gezamenlijke visie van de Stichting Horst en Weide, Staatsbosbeheer, de 
Stichting Twickel, de Stichting Horst en Voorde en de Agrarische 
Natuurvereniging Santvoorde (hieronder het Duivenvoordeberaad genoemd) 
1. Het Duivenvoordeberaad verwacht veel van een doorgetrokken laarzenpad 

in de periode van 15 juli tot 1 maart. Dit pad zou moeten beginnen bij de 
knik van het huidige laarzenpad (NW-punt van het Middenbos). Vervolgens 
wordt de Schenk overgestoken en daarna een doorsteek gemaakt naar de 
Veenwatering. 
Voor de ontwikkeling van dat doorgetrokken laarzenpad liggen echter ten 
westen van de Veenwatering barrières (zoals eigendomsrechten); 
oplossingen daarvan liggen niet binnen handbereik. 

2. Een eventuele ontsluiting vanuit de wijk Kerkehout (vanaf de Verlengde 
Wittelaan) tot aan de Veenwatering, eveneens alleen in de periode van 15 
juli tot 1 maart, zou onderzocht kunnen worden. Bij de Veenwatering buigt 
de wandelaar in noordelijke richting af en kan via het land van Nell (thans 
Staedion)worden teruggekeerd naar Kerkehout. Afbuigen in zuidelijke 
richting langs de Veenwatering is onwenselijk, omdat het tot de volgende 
nadelige effecten zal leiden: 
a. verstoring van grote aantallen watervogels (in diverse soorten), die het 

meer vooral in het winterhalfjaar als  rustgebied gebruiken; 
b. verstoring van concentraties weidevogels die zich hier voor het 

broedseizoen al in februari/maart verzamelen. 
3. Het Duivenvoordeberaad is duidelijk in zijn afwijzing van ontsluitingen 

rechtstreeks vanuit de stedelijke bebouwing in Leiden (Stevenshof) en Den 
Haag (Mariahoeve) direct (de meest weidevogelrijke en kwetsbare gedeelten 
van) het gebied in. Een belangrijke overweging daarbij is, dat (ervaringen 
elders hebben dat onomstotelijk aangetoond) dergelijke ontsluitingen 
onontkoombaar en onomkeerbaar verworden tot bromfiets- en 
mountainbike-paden, hondenuitlaatplekken, ongewenste recreatievormen 
etc. , nog even afgezien van de vervuiling die dit met zich meebrengt. 

4. Deze stellingname betekent overigens niet dat die kwetsbare delen voor het 
publiek op slot moeten. Het Duivenvoordeberaad ziet namelijk veel heil in: 
a. excursies onder leiding van mensen, die deze terreinen echt goed kennen 

en waarbij kan worden ingegaan op alle aspecten van de natuur, alsmede 
op de belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van 
deze terreinen; 

b. het betrekken van vrijwilligers bij bosonderhoud. De praktijk heeft 
namelijk geleerd dat als mensen zo betrokken worden, het hun een  
meerwaarde geeft als ze met de boswachter en een vogelman of andere 
deskundige het normaal afgesloten gebied in mogen. 
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Het Duivenvoordeberaad werkt dit (excursies en bosonderhoud) inmiddels 
uit in een plan dat al in 2012 geïmplementeerd zou kunnen worden; er wordt 
daarbij gedacht aan één excursie per maand, in verschillende delen van het 
gebied. 

Den Haag, 14 oktober 2011 
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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, 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 
Pinksterbloemlaan 8, 2381 JR Zoeterwoude, 071–5141382 
jose.knepfle@kpnmail.nl  
 
Ed de Meijer, B-lid 
Frederik Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten, 071-5616904 
eddemeijer@casema.nl  
 
Berry Janmaat, B-lid 
Julianalaan 1, 2243 HT Wassenaar, 070–3601096/06-54744998 
b.janmaat@dekeuning.nl  
 
 
 
ANV Santvoorde  m.i.v. 12 april 2012 
p/a Frederik Hendriklaan 41 
2252 KH Voorschoten 
071-5616094 
eddemeijer@casema.nl  
 
www.anv-santvoorde.nl  
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 27171211 
Postbankrekeningnummer: 7867829 t.n.v. Vereniging Santvoorde 
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Als lid van Santvoorde ontvangt u 2x 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. 

 
 

 
IK SCHRIJF MIJ IN ALS LID VAN SANTVOORDE 

 
 
 
 
NAAM: …………………………………………………… 
 
A/B-LID: …………………………………………………. 

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

ADRES: …………………………………………………... 
 
TEL: ………………………………………………………. 
 
Mobiel: ……………………………………………………. 
 
@: …………………………………………………………. 
 
 
IK WIL MEEDOEN AAN: 

 
O WERKGROEP RECREATIE/PR 
O WEIDEVOGELWACHT 

 



 


