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1. Statutaire doelstelling
In de per 13 maart 2017 vernieuwde statuten zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt
verwoord:
Artikel 2 - Doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. - Het behouden en versterken van de landschappelijke, economische en ecologische
kwaliteiten die bepalend zijn voor de identiteit van het werkgebied (zie kaart bij het
beleidsplan, artikel 11, lid 1);
- het vergroten van de betekenis van het gebied voor de omliggende steden, onder meer door
de toegankelijkheid en de aantrekkingskracht te vergroten;
- het verbeteren van de relaties tussen stad en land, onder meer door de bestuurlijke
samenwerking te bevorderen;
b. het (doen) uitvoeren van projecten die bijdragen aan de verwezenlijking van de onder a.
genoemde doelen.
c. het onderhouden van contacten met andere binnen het taakveld van de stichting relevante
partijen, waaronder overheden, teneinde het benodigde draagvlak te verkrijgen voor de realisatie
van de doelstellingen van de Stichting in het algemeen en van de onder b. genoemde projecten in
het bijzonder;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Visie en missie
Het bestuur is tot bovenstaande doelstellingen gekomen op grond van de volgende waarnemingen:
Voor het vestigings- en woonklimaat in de steden (Leiden, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn) is een
toegankelijk en beleefbaar ommeland/buitengebied met kwaliteit onontbeerlijk.
De belangrijkste beheerder van dit buitengebied is de agrarische sector, die de gewenste kwaliteiten
deels al levert, maar deze flink zou kunnen verhogen in de richting van een meer natuurinclusieve
landbouw, indien daartoe gestimuleerd door passend beleid of financiering. De invloed van de lokale
overheden daarop is beperkt, want hierbij spelen de voorwaarden voor subsidiëring en andere
regelgeving vanuit de EU de hoofdrol. Maar hier en daar worden er in het gebied al mooie stappen in
die beoogde richting genomen.
De stedelijke besturen worden vooral gelegitimeerd om kwaliteitsverhoging van hun buitengebieden
te stimuleren d.m.v. geld of beleid voor zover daar draagvlak voor is bij hun bevolking. Mede daarom
moet die kwaliteit ook beleefbaar zijn voor deze stedelijke bewoners. Die kwaliteit betreft de natuur,
de cultuurhistorie en in de regio vervaardigde producten. Met dit laatste kan de verbinding stadbuitengebied ook economisch versterkt worden, als de streekproducten voor de recreanten te koop
zijn in het buitengebied (bij de boer) zelf of herkenbaar verkocht worden in de stad.
Vroeger was er een directe economische binding tussen stad en land via de producten die zoals
in Leiden op de markt gebracht werden: vooral zuivel, maar ook groenten, granen, vlees, hout,
wol, aardewerk en fruit. Tegenwoordig wordt voornamelijk zuivel geproduceerd in het Land van
Wijk en Wouden en andere producten komen meestal van verder weg. De melkprijs, en
daarmee in zekere mate de uitstraling van het landschap, wordt maar zeer ten dele door de
De Stichting Land van Wijk en Wouden heeft een unieke functie als intermediair tussen de
landelijke markt bepaald, laat staan de lokale. Een melkpoeder schandaal in China heeft daar
overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het werkgebied, omdat zij als nietmeer invloed op.
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overheid makkelijker in gesprek komt met de maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Daardoor is de Stichting in staat initiatieven, creativiteit en middelen van de verschillende partners
aan elkaar te koppelen en elkaar te laten versterken. Dit tot verhoging van te beleven kwaliteiten als
natuur, cultuurhistorie en gezonde streekproducten van het gebied en daarmee ook tot voordeel van
de lokale economie. De Stichting maakt hierbij gebruik van haar deskundigheid op de genoemde
terreinen en haar grote netwerk.
De Stichting beweegt zich dus op twee sporen. Enerzijds het initiëren en ondersteunen van projecten
met en van partners in het gebied, die de verhoging van de hierboven genoemde kwaliteiten van en
in het gebied tot doel hebben en anderzijds de bevordering van de beleving van dit moois, middels
activiteiten als KOE Alert, de jaarlijkse Polderdag op Hemelvaartsdag en de organisatie van
streekmarkten (zoals jaarlijks op 5 mei in Leiden) en daarnaast de uitgave van routekaarten voor
wandelaars, fietsers, bikers, kanoërs en hopelijk nog eens schaatsers.
Onze visie vatten we als volgt samen:
“De regio is een voedingsbodem voor fantastische initiatieven en producten maar deze worden nog
onvoldoende gevonden. Door stad en land op een goede, duurzame manier met elkaar te verbinden
bevorderen we de leefbaarheid in de regio en brengen we stad en land dichter bij elkaar.”
Missie
De missie van de Stichting is:
 het buitengebied meer onderdeel te maken van de leefwereld van de stedelingen
 door hen het gebied (natuur, cultuurhistorie en streekproducten) zelf te laten beleven
 om hen op die manier te enthousiasmeren
 en hun kennis over de regio te vergroten.
3. Werkgebied
Het werkgebied van de Stichting omvat meer dan het fysieke Land van Wijk en Wouden, want ook
voor Kaag en Braassem en Duin, Horst en Weide en de Duin- en Bollenstreek worden routekaarten
uitgebracht en kan een fietsroute van de jaarlijkse Polderdag georganiseerd worden. Voor de Rijn- en
Veenstreek zijn en worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Het gaat hierbij om grondgebied van de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan
den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse,
Hillegom, Teylingen, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg
en van de gemeente Zoetermeer het gedeelte ten noorden van de A12.
4. Bestuur
Vanwege het belang dat de (stedelijke) gemeenten hebben bij de hierboven onder 2. genoemde
kwaliteiten van hun buitengebied en de belangrijke rol die de agrarische sector speelt bij het tot
stand brengen en in stand houden van deze kwaliteiten, bestaat het bestuur statutair uit
vertegenwoordigers van de (gemeentelijke) overheden en de agrarische sector.
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning, wel is vacatiegeld
mogelijk.
5. Gebiedsplatform
Het Gebiedsplatform, waar de bestuursleden statutair uit afkomstig zijn, is vooral een netwerk van
meedenkende partners op bestuurlijk niveau, waaraan het bestuur verantwoording aflegt en
waaraan het nieuwe plannen voorlegt.
De jaarlijkse bijeenkomsten van het Gebiedsplatform worden voorbereid door een Ambtelijk
Vooroverleg (AMVO), bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van de aan het Gebiedsplatform
deelnemende organisaties en overheden.
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De huidige deelnemers zijn de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg en Kaag en Braassem, de samenwerkingsverbanden Holland-Rijnland,
Leidse Ommelanden en Duin Horst en Weide, de maatschappelijke organisaties De Groene Klaver,
LTO Rijn- en Vlietlanden, VANL Wijk en Wouden, stichting Grote Polder Groene Hart, ANWB, Kaag en
Braassem Promotie en de Rabobank Rijnstreek.
6. Personele bezetting
In 2017 is de algemeen coördinator van het projectbureau voor 0,64 fte. in vaste dienst (vanaf 2018
0,8 fte.) en wordt het project Groene Cirkels Bijenlandschap uitgevoerd middels een detachering van
de programmacoördinator bij de ODWH. Voor de organisatie van de Polderdag en de Streekmarkt in
Leiden worden tijdelijke coördinatoren ingehuurd.
7. Financiering
De Stichting wordt gefinancierd door vaste bijdragen van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude,
Leiderdorp en Zoetermeer, periodiek aan te vragen, afhankelijk van de betreffende gemeente. Ook in
2017 en 2018 zullen er weer dergelijke aanvragen worden gedaan. Deze vaste bijdragen maken de
onder 2 genoemde jaarlijkse activiteiten mogelijk (met aanvullende financiering door bijdragen van
de deelnemers en de deelnemende gemeenten) en zorgen ervoor dat de Stichting een loket kan
bieden, deel kan nemen aan gebiedsbijeenkomsten en projecten kan acquireren, projecten die
aanvullende financiering opleveren.
Er wordt naar gestreefd voldoende reserve te hebben om het huidige personeel een jaar te kunnen
betalen als alle inkomsten zijn weggevallen.
8. Huisvesting
De Stichting houdt kantoor in een ruimte op het terrein van de Kinderboerderij in de Merenwijk in
Leiden (Parkzicht 100), gehuurd van de gemeente Leiden. Deze locatie past bij een organisatie die de
verbinding tussen stad en buitengebied wil versterken.
Sinds kort is De Groene Klaver, samenwerkingsverband van de vier agrarische natuurverenigingen
rond Leiden, als collega organisatie met een gelijksoortige doelstelling in dezelfde ruimte gehuisvest,
waardoor afstemming en samenwerking versterkt worden.
We vergroten dit jaar de herkenbaarheid en vindbaarheid van het kantoor door een bord te plaatsen
bij de ingang van de Kinderboerderij.
9. Communicatie
Een goede communicatie is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Het
hart van die communicatie vormt een aansprekende en goed functionerende website. Vanaf begin
april 2017 is de geheel vernieuwde en aan de (technische) eisen van de tijd aangepaste website van
de Stichting in de lucht. Deze site zal in de loop van het jaar nog verder inhoudelijk gevuld en
verbeterd worden. Vanzelfsprekend wordt de site wekelijks geactualiseerd.
Behalve de website zijn Facebook en twitter belangrijke media voor onze communicatie, naast onze
periodiek uit te brengen nieuwsbrief.
10. Ambitie voor de planperiode 2017-2021
Ambities zijn:
 om de vaste (subsidie)relatie met de omliggende gemeenten in stand te houden;
 om de Stichting een zekere onafhankelijke positie te laten behouden; daartoe zal
aanvullend een beleid t.a.v. donateurs ontwikkeld worden, waarmee bewoners van het
werkgebied uitgenodigd worden direct aan de stichting bij te dragen, met als uitgangspunt
de ANBI-status van de stichting;
 om de Stichting meer te laten zijn dan een (uitvoerende) projectenorganisatie.
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We overleggen graag met de omliggende gemeenten over deze ambities, mede met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018.
Naast de hierboven onder 2. genoemde jaarlijkse activiteiten zijn in 2018 2 netwerkbijeenkomsten
voor de Rijn- en Veenstreek (tegen betaling) afgesproken en is er subsidie aangevraagd voor het
voortzetten van het succesvolle bijenproject in het kader van de Groene Cirkel Bijenlandschap, met
grote kans op toezegging.
Projecten die voor de planperiode verder in voorbereiding zijn betreffen:
 het vernieuwen van de kaartenset van de regio en van de kaart ‘Vers uit de regio’ en ’Rondje
streekshoppen’;
 het idee om restaurants –om te beginnen- in Leiden te interesseren om met producten uit de
streek, ‘streekeigen’ gerechten te maken en hen daarvoor te koppelen aan leveranciers uit
de streek.
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