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In het kort
De Stichting is de uitvoeringsorganisatie van de vroegere Gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden. De Stichting
zet zich in voor:
‐
‐
‐
‐

Het versterken en behouden van de identiteit van het gebied
Het vergroten van de betekenis voor de stad
Het verbeteren van de stad‐landrelatie
Het versterken van de plattelandseconomie

Speerpunten:
‐
Recreatie en toerisme
‐
Streekproducten
‐
Natuur en cultuurhistorie
‐
Promotie van de regio en educatie
Werkgebied:
‐
De regio tussen Leiden, Leiderdorp, Alphen, Zoetermeer en Leidschendam‐Voorburg en steeds meer de hele regio Holland
Rijnland
Financiën:
‐
Jaarlijks bijdragen van de gemeenten Zoeterwoude, Alphen, Leiden, Leiderdorp en Zoetermeer en het Hoogheemraadschap
Rijnland
‐
Inkomsten uit projecten via subsidies, fondsen, sponsoring, bijdragen van gemeenten, etc.
De organisatie bestaat uit het projectbureau met twee vaste en twee tijdelijke medewerkers, het bestuur en het gebiedsplatform
Het bestuur:
‐
Burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp, voorzitter
‐
Gerard van der Hulst van LTO, vicevoorzitter
‐
Theo van Leeuwen, voorzitter Groene Klaver, secretaris
‐
Frank de Wit, wethouder van de gemeente Leiden

‐

Pieter Hellinga van Hoogheemraadschap Rijnland

Activiteiten in de regio Holland Rijnland
Kaartenset
Recreative kaartemn met routes, fietsknooppunten,boerderijen met huisverkoop, horeca, botenverhuur,
cultuurhistorische informatie, etc. Er is een nieuwe set in de maak. Het worden nu vijf kaarten. De regio
Alphen‐Nieuwkoop komt erbij. Bovendien krijgen nu de Limes en de Oude Hollandse Waterlinie een plek op
de kaarten.
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Streekproducten

Een website voor Holland Rijnland die laat zien waar je bij de boer aan huis producten kunt kopen, waar je ze
op de markt en in de supermarkt of winkel kunt kopen, en hoe je ze online kunt bestellen. Op de site 20
videoportretten van producenten, restauranthouders, winkels, distributeurs van producten uit de regio.

Vers uit de regio laat zien welke boeren huisverkoop hebben, wat ze
verkopen en wanneer ze open zijn. Op de kaart kun je zienn hoe je er
via fietsknooppunten kan komen.

Polderdag
Op Hemelvaartsdag vier fietsroutes in het plassengebied, land van Wijk en
Wouden en Duin, Horst Weide, met opengestelde bedrijven langs de routes met
activiteiten, muziek, etc.
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KOE Alert
Bij KOE Alert krijgen de mensen die zich ervoor aangemeld hebben (een bestand
van zo’n 2000 adressen) een oproep per email als de koeien in het voorjaar voor
het eerst naar buiten gaan. Het publiek kan dan komen kijken naar de ‘dansende’
koeien. Boerderijen in het Plassengebied en de regio Land van Wijk en Wouden
doen eraan mee. In 2013 was de opkomst: 500, 500, 250, 80 en 80 deelnemers.

Bloemrijke Bermen
Bermen langs recreatieve routes zeggen veel over de beleefbaarheid van een
route. Vanuit recreatief oogpunt zijn bermen zeer waardevol, als deze op een
bloemenrijke manier worden ingericht en beheerd. Tegelijkertijd wordt de
natuurwaarde van het buitengebied verhoogd. In het project Bloemrijke bermen
van Gemeente Leiderdorp en Stichting Land van Wijk en Wouden, wisselen
beleidsmedewerkers en beheerders van acht gemeenten in Holland Rijnland en
Duin, Horst en Weiden kennis en ervaring uit over ecologisch beheer van bermen
en werken samen aan een aantrekkelijk en groen recreatief netwerk. In totaal
wordt minimaal 40km bloemrijke berm ingericht.

Bijenproject
Op dit moment is de Stichting bezig om in vervolg op Bloemrijke Bermen en in samenwerking met De Groene
Klaver, Samen voor Groen, de Provincie Zuid‐Holland, Naturalis, het Hoogheemraadschap, Heineken,
gemeenten, imkers en andere partijen een groot bijenproject in de regio Holland Rijnland op te zetten: het
bloemrijk inrichten van tuinen, schoolpleinen, bedrijventerreinen en boerenerven en overhoekjes.

Loketfunctie, netwerkfuctie en acquisitie
In de afgelopen drie jaar heeft de Plaatselijke Groep van LEADER Leidse Ommelanden al een kleine 30 lokale
projecten kunnen ondersteunen. De Stichting heeft de Plaatselijke Groep in 2010 nieuw leven ingeblazen en
is actief ambassadeur geweest om projecten in de regio van de grond te krijgen. Ook zelf heeft de Stichting
gebruik gemaakt van de Leadersubsidie (Streekshoppen en Bloemrijke Bermen). We naderen nu het eind
van de programmaperiode. Op www.leader‐leidseommlanden.nl is een kaart te zien waar alle 33 projecten
opstaan.

Boerenlandgidsen
De Stichting ondersteunt het project Boerenlandgidsen van De Groene Klaver: groepsarrangementen met
een bezoek aan een boerderij en een wandeling/fietstocht/boottocht met een boerenlandgids in de regio
Holland Rijnland.

Film Groene Klaver
In 2011 ontwikkelde de Stichting samen met De Groene Klaver de film ‘De Groene Klaver in vogelvlucht’ (zie
www.degroeneklaver.n/fotomateriaal).
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En in de regio Land van Wijk en Wouden
Boerenlandpaden
Zeven wandelroutes door het Land van Wijk en Wouden leiden dwars door de weilanden, langs koeien en
schapen, over smalle loopplanken en slootjes. Dankzij een bijdrage van Provincie Zuid‐Holland, Regio Holland
Rijnland en Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn kunnen de boerenlandpaden blijven bestaan en
onderhouden worden. Dit jaar is het Geerpolderpad erbij gekomen

ATB‐route
Van de 40 km lange ATB‐route wordt dankbaar gebruik gemaakt door fietsers. Het is een geliefde route bij
lokale fietsclubs, die de route of een deel van de route als oefenrondje gebruiken.

Streekmarkten
Op 5 mei 2013 organiseerde Stichting Land van Wijk en Wouden voor de tweede keer een markt in de
Doezastraat in Leiden. Dit jaar deden 25 marktkraamhouders mee. De markt werd druk bezocht door het
publiek dat afkwam op de feestelijkheden rondom Bevrijdingsdag. Ook kreeg de markt veel positieve
aandacht in de pers. In 2014 hebben zich al meer dag=n 35 kraamhouders opgegeven!
Op 14 september 2013 vond in de Damstraat in Leidschendam voor de vijfde keer een streekmarkt plaats als
onderdeel van de Vlietdagen. Hierbij was een gevarieerde groep van 12 marktkraamhouders aanwezig. Het
was een erg regenachtige dag, waardoor er dit keer weinig aanloop was. Aan het eind van de dag trok het
aantal bezoekers iets aan.

Proef en beleef de gans
In samenwerking met SlowFood Groene Hart, boeren en jagers organiseerde Stichting Land van Wijk en
Wouden de middag Proef en Beleef de Gans in Leiderdorp waar werd ingegaan op de ganzenproblematiek
en ganzen werden genuttigd. Zo’n 43 deelnemers waren aanwezig op deze geslaagde bijeenkomst.

En verder…
‐
‐
‐
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Cursus Ambassadeurs van het Landschap, om ondernemers te stimuleren samen arrangementen op
te zetten.
Hazerswoudsche Droogmakerij 250 jaar: in het landschap is aangegeven hoe de polder is
drooggemalen, en hoe hoog het water vroeger stond.
Limissie, “De Romeinse Limes: kans voor gebiedsontwikkeling”. Voorbeelden van projecten die
gerealiseerd zijn of uitgevoerd worden:: dagtochtarrangementen, een App voor de Limes in de regio,
een Romeins kookboek met verwijzingen naar het Ommeland en haar lokale producten,
arrangementen voor basis‐ en middelbare scholen met de Paardengezelschapswagen naar Matilo
met programma over het leven ten tijde van de Romeinen (in ontwikkeling) en het toegankelijk
maken van de Zwammerdamschepen voor publiek, een mobiele Limes tentoonstelling, Limeswiki.nl,
een Lange Afstands Wandelpad (LAW).

