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Bijlage 4 Nadere informatie Landschapsfonds Holland Rijnland  
 
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland  
Het Landschapsfonds is een zelfstandige stichting die private én publieke gelden genereert, 
beheert en uitgeeft voor het versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van 
het landschap in dit noordelijke deel van Zuid-Holland. De doelstellingen van het 
Landschapsfonds sluiten aan bij doelstellingen van onder meer het Regionaal 
Groenprogramma Holland Rijnland, het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek en 
de provinciale Beleidsvisie Groen. 
 
De stichting Landschapsfonds Holland Rijnland koestert het landschap in Holland Rijnland. 
Eeuwenoud cultuurlandschap met unieke natuurwaarden verdient aandacht en behoud.  
Het Landschapsfonds steunt projecten waarmee het landschap in Holland Rijnland waardevol 
en aantrekkelijk blijft. Het Landschapsfonds wil graag dat iedereen het gevarieerde landschap 
in Holland Rijnland kan ontdekken, erin ontspannen en ervan genieten. Voorbeelden van 
projecten zijn het beheer van bloemrijke akkerranden, ecologische oevers of 
boerenlandpaden.   
  
De stichting vindt het belangrijk dat mensen graag en met plezier in Holland Rijnland wonen, 
werken en recreëren. Dat er sprake is van een hoge kwaliteit van leven. Een mooi, 
uitnodigend landschap is hierbij essentieel. Dat we daarbij dit landschap in al zijn facetten 
willen versterken, spreekt voor zich. Tot slot staat voor onze stichting buiten kijf dat dit 
landschap ook voor de toekomst een prachtig, bereikbaar en gevarieerd moet blijven.  
 
Initiatieven op dit vlak van particulieren, organisaties, bedrijven zien we graag voor 
cofinanciering tegemoet. Uitgangspunt is dat bewoners, ondernemers en gebruikers hun eigen 
omgeving het beste kennen en weten wat nodig is. Daarom voeren zij zelf de projecten uit of 
laten die uitvoeren. Het Landschapsfonds faciliteert dit met financiën en praktische 
ondersteuning voor het initiatief en het langjarige beheer en onderhoud.  
 
Het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland bestaat uit: 

 Mevrouw M. Ateş – Snijdewind, voorzitter (voormalig wethouder gemeente 
Zoeterwoude),  

 De heer G. Meijer, secretaris (voormalig directeur Heineken),  
 De heer M. Houtzagers, penningmeester (directeur Zuid-Hollands Landschap),  
 De heer R. van de Merwe (directeur Rabobank Bollenstreek)  
 Mevrouw D. Teeling (Regiodirecteur IVN, Zuid-Holland en Zeeland). 

 
 


