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ANV Santvoorde Jaarplan 2016

1.Voorwoord door de voorzitter

Met de komst van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) wordt het
toch een serieuze krachtproef, of de achteruitgang van de weidevogelstand een halt kan worden
toegeroepen. Als de voortekenen niet bedriegen, zie ik de toekomst toch wel met het nodige
vertrouwen tegemoet.

Op de eerste plaats wordt nu ingezet op die gebieden, waar de kansen voor weidevogels het grootst
zijn. Dit is niet alleen het gevolg van de inzet van agrarisch natuurbeheer, vaak zijn het ook natuurlijke
omstandigheden waardoor weidevogels een plek verkiezen om zich te vestigen om hun kroost groot te
brengen. Tegelijkertijd heeft agrarisch natuurbeheer wél zin: weidegang, ruige mest, mozaïeken en zorg
van de agrariër maken bij elkaar dat de broed- en leefgebieden aantrekkelijk en beschermd voor de
kwetsbare populaties. En daar zitten toch de beste garanties voor een toekomst voor de weidevogels.

Tegelijk, moet ik bekennen, heeft de inzet op alleen kansrijke gebieden ook een keerzijde: ondanks
inspanningen van agrariërs is er een aantal gebieden niet meer opgenomen in het provinciale
Natuurbeheerplan. Niet omdat zij het niet goed gedaan hebben, maar omdat het aantal broedparen door
de ondergrens was gezakt. Zoiets is jammerlijk, het raakt ook aan het draagvlak van ondernemers in het
gebied als het gaat om bereidheid tot en betrokkenheid bij agrarisch natuurbeheer.

Op het beschermen van de weidevogels is nu de inzet ook scherper in beeld: de contracten met de
agrariërs vragen om inzet én resultaat, de monitoring in het veld wordt concreter voelbaar met bezoek
van veldmedewerkers en met controles op bereikte resultaten. Deze werkwijze gaat laten zien waar het
goed gaat, maar ook waar het beter kan en moet.

Kortom, 2016 staat in het teken van het nieuwe stelsel en dat zal voor ieder die buiten actief is voor de
vereniging niet ongemerkt blijven. Ik wens alle betrokkenen daarbij veel succes toe!

2. Visie ANV Toekomst agrarisch natuurbeheer, vereniging

“Gebiedsvisie Santvoorde”

In het jaarverslag over 2015 is aangegeven dat een aantal speerpunten uit de gebiedsvisie is
doorgeschoven naar latere jaren omdat een grote transitie plaatsvond in het totale agrarische natuur- en
landschapsbeheer. 2016 wordt het jaar van het blijven uitdragen van onze visie op het gebied van
Santvoorde en mede invulling en uitvoering geven aan de vele plannen en projecten die op ons
afkomen. Dat zijn in de eerste plaats de invulling van de stadsrand van Leiden in het kader van de
uitwerking van de Rijnlandroute, maar ook de invulling van de Duivenvoordecorridor waar we in beide
gevallen blijven inzetten op een agrarische invulling met nadruk op natuur- en landschapsbeheer.

Ook de realisatie van het nieuwe Agrarische Natuur en Landschapsbeheer (ANlb2016) zal dit jaar ook
van onze vereniging nog de nodige inspanning vragen om een nog betere invulling te geven aan het
weidevogelbeheer en andere activiteiten die daarop aansluiten zoals het bijenlandschap en de aandacht
voor huisvesting van vleermuizen in de nabijheid van stallen.

3. SNL

Doordat een aantal bedrijven nog vallen onder de oude SNL regeling zullen we voor de zogenaamde



Doordat een aantal bedrijven nog vallen onder de oude SNL regeling zullen we voor de zogenaamde
doorlopers dit jaar in samenwerking met de coöperatie de nodige activiteiten ontwikkelen om deze
bedrijven zo veel mogelijk te brengen onder het nieuwe regiem. Daartoe wordt overleg met de
provincie gevoerd om het nieuwe Natuurbeheerplan 2017 uit te breiden met een aantal gebiedjes waar
de subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer 2017 op van toepassing wordt verklaart.

4. Vereniging De Groene Klaver

De verenigingsstructuur van De Groene Klaver zal voorlopig, dit jaar, in stand blijven. De meeste
activiteiten zijn inmiddels bij de Coöperatie De Groene Klaver U.A. ondergebracht. Of dit zo zal
blijven, wordt in een later stadium bekeken, waarbij wordt beoordeeld of de vereniging De Groene
Klaver wordt ontbonden, of nieuw leven wordt ingeblazen.

5. Coöperatie De Groene Klaver U.A.

De coöperatie De Groene Klaver U.A. is vorig jaar opgericht met als doel het (doen) beheren van
agrarische natuur en landschappen en waterbeheer.

De activiteiten van de coöperatie beperken zich niet tot het weidevogelbeheer, maar wil zich verder
profileren op het gebied van duurzame landbouw en biodiversiteit. Dit jaar wordt in samenwerking met
de Groene Cirkels een bijenproject gestart dat zeven jaar lang agrariërs de mogelijkheid bied om
stroken en overhoekjes bijvriendelijk in te richten en te beheren.

6. Activiteiten van de vereniging  

Polderdag                                                                                                                                                    
     Dit jaar wordt deelgenomen aan de polderdag op Hemelvaartsdag en zal de fietsroute zich
uitstrekken over het poldergebied van Santvoorde.

Open dag                                                                                                                                                  
Dit jaar zal onze vereniging een open dag organiseren in september om de burgers uit de omliggende
gemeenten de gelegenheid te bieden kennis te maken met het boerenbedrijf .

Werkgroep Weidevogelbeheer                                                                                                                      
    De werkgroepleden zullen de komende jaren hun activiteiten gaan verleggen van het zoeken naar
nesten, nog steeds noodzakelijk om in samenwerking met de agrariër te zorgen dat bij werkzaamheden
de nesten en jongen van de weidevogels worden ontzien naar een stelsel van monitoring van de
weidevogels zodat ook gegevens beschikbaar komen over de succesfactor van het nieuwe beheer.

Lezingenavond                                                                                                                                            
  Dit najaar wordt ook de traditionele lezingenavond gehouden waarvoor we nog op zoek zijn naar een
interessant onderwerp.

Excursieprogramma buitengebied 2016

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar hebben we samen met IVN regio Leiden, de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken, de Stichting Horst en Weide en
Staatsbosbeheer een excursieprogramma in elkaar gezet met tenminste 13 excursies onder deskundige
begeleiding in de polders en landgoederen tussen Den Haag en Leiden.

Met dit excursieprogramma willen wij met IVN, AVN, Horst en Weide en Staatsbosbeheer
omwonenden bekend maken met de waarden van dit gebied en zo het gebied ook bemind maken bij
omwonenden. Hiermee helpen de vijf organisaties het gebied te ontsluiten zonder de waarden ervan
aan te tasten.

Tijdens de excursies wordt aandacht besteed aan planten en dieren, aan het landschap en de
ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het gebied.

Samengevat ziet het excursieprogramma voor 2016 er als volgt uit:

21 februari: Struintocht door Koninklijk Landgoed “de Horsten” met boerderijbezoek                            
                                (11.00 – 15.00 u.),                                                                                                        
                                   3 april: Voorjaarswandeling door het Achterbos (10.00 – 12.00 u.),                        
                                 24 april: Vroege vogelexcursie in het Achterbos (05.30 – 07.30 u.),                        
                                         1 mei: Weidevogelexcursie in de Zuidwijkse en Papenwegse polder langs de



                                         1 mei: Weidevogelexcursie in de Zuidwijkse en Papenwegse polder langs de
Nieuweweg                             (08.00 – 10.00 u.),                                                                                        
                                                    29 mei: Vroege vogelexcursie op Santhorst (07.00 – 10.00 u.),              
                                                        26 juni: Struintocht door Koninklijk Landgoed “de Horsten” (11.00
– 15.00 u.),                                                  20 juli: Zomeravondstruintocht door het Achterbos (20.30 –
22.30 u.),                                                         24 september: Herfstbladeren- en herfstvruchtenexcursie
in het Achterbos (10.00 – 12.00 u.),                9 oktober: Paddenstoelenexcursie in het Achterbos (10.00
– 12.00 u.),                                                   29 oktober: Nacht van de nacht (20.00 – 22.00 u.),              
                                                                             30 oktober: Tweede paddenstoelenexcursie in het
Achterbos (10.00 – 12.00 u.)                                                 5 november: Natuurwerkdag (v.a. 10.00 u.),
                                                                                                          11 december: Geschiedenis- en
natuurexcursie op het landgoed Zuidwijk (onder voorbehoud)                  (10.00 – 13.00 u.).                  
                                                                                                                         In de zomer (juli of
augustus): mogelijk een kano-excursie in de Papenwegse en de Zuidwijkse polder (nader bericht volgt
t.z.t.).

Website

Noodzakelijk is om de website up to date e houden en regelmatig nieuwe onderwerpen en artikelen toe
te voegen. We nodigen de leden graag uit om dit belangrijke middel om de burgers te betrekken bij ons
werk nog meer handen en voeten te geven. De webmaster maakt graag gebruik van ideeën en
suggesties om de site te verbeteren, maar vooral om stukjes en weetjes over het gebied van Santvoorde.
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