
  

 

BELEIDSPLAN 
NATUURLIJK HILLEGOM 
 
“een goed begin is het 
halve werk” 

 



Beleidsplan Stichting Natuurlijk Hillegom  

 
“Een goed begin is het halve werk” 
 
De looptijd van dit beleidsplan betreft een periode van drie jaar ingaande 1 januari 2021 en 
derhalve eindigend op 31 december 2023.  
 
Missie en Visie; Het doel  

Het doel van de stichting Natuurlijk Hillegom is het stimuleren en actief herstellen van 
de bedreigde biodiversiteit met lokale initiatieven. Het accent ligt op het versterken van 
het leefgebied van wilde bijen, vogels en de insectenpopulatie. 
Daarnaast wil de stichting gevraagd en ongevraagd de Gemeente Hillegom adviseren op het gebied 
van groenbeleid, uitvoering en onderhoud van en gericht op groen, natuur en omgevingsvisie. 
 

 
Wat we doen daarvoor? 
Natuurlijk Hillegom helpt lokale organisaties, bedrijven, scholen en particulieren op weg om bij-, 
vogel- en insect-vriendelijke initiatieven te ontplooien. Dit kan o.a. door het zaaien van 

drachtplanten en planten van bollen, het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en 
het plaatsen van bijenhotels en nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. 
  

 
Hoe we werken. 
De stichting Natuurlijk Hillegom biedt groepen en initiatieven met soortgelijke doelstellingen de 
mogelijkheid om zich onder eigen naam aan te sluiten als werkgroep. De werkgroepen bestaan nu 
uit Platform Natuurlijk Hillegom, met daarbinnen diverse werkgroepen en Bijenlint Hillegom. Met 
Heemtuin Hillegom worden met betrekking tot dit doel gesprekken gevoerd. 
 

Werkgroepen 
Natuurlijk Hillegom bestaat uit verschillende organisaties en werkgroepen. Binnenkort volgt hier 
meer informatie over de verschillende werkgroepen en projecten.  
 

 
Vogelwerkgroep Hillegom 
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het bijhouden van het voorkomen van vogels op 

Hillegoms grondgebied. 
 

 
Bijenlint Hillegom 
Een initiatief om burgers, bedrijven en gemeente bijeen te brengen met als doel de biodiversiteit in 
en rondom Hillegom meer kansen te bieden. 
 

 
Platform Natuurlijk Hillegom 

Een platform dat zich inzet voor de Hillegomse natuur. 



 

 
 
 
Geen winstoogmerk 
Natuurlijk Hillegom is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. Het tot verwezenlijking 
van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd 
door subsidies, sponsorgelden, giften en donaties. De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

  
 
Nieuws & Projecten 2021 en volgende jaren 
 

 
 
VOGELWERKGROEP 
 
Gierzwaluwen in Hillegom 

Met het oog op de toekomstige sloop van huizen in de Julianastraat en omgeving zijn in opdracht 
van woningcoöperatie STEK 51 nestkasten voor Gierzwaluwen geplaatst in de Julianastraat en de 
Prins Hendrikstraat. 
 

 

 

 
ALGEMEEN 
 
Nationale Zaaidagen  
LOCATIE: Imkerij Weerlanerpolder (natuurgebied Weerlanerpolder Hillegom) Jaarlijks is de 
Stichting Natuurlijk Hillegom actief tijdens de Nationale Zaaidagen.  
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VOGELWERKGROEP 

 
Midwintertelling  
In Hillegom werden de polders, het bebouwde gebied en het bollenland aan beide zijden van de 
Veenenburgerlaan geteld. We telden in totaal 3408 vogels. 

 
 

 
 
ALGEMEEN 
 
Bioblitz in het Lokhorsterduin  
Jaarlijks doen we een Bioblitz in het Lokhorsterduin. Doel is om in een jaar tijd, te starten vanaf 
2021, zoveel mogelijk soorten flora en fauna in het gebied te ontdekken 

 
 
VOGELWERKGROEP 
 

Vogels tellen 
Maandelijks worden voor Sovon van oktober tot en met maart watervogeltellingen uitgevoerd. Het 
doel is aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het seizoen vast te stellen. 

 
BIJENLINT HILLEGOM 
 
Groenplan Weerlaan 
Voorstellen met betrekking tot het Groenplan Weerlaan zijn aangeboden en besproken met de 
Gemeente en omliggende bedrijven voor draagvlak een natuurlijk groenplan van de Weerlaan te 
Hillegom. 
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Bestuur  
Bij de oprichting van de Stichting Natuurlijk Hillegom bestaat het bestuur uit 3 leden: 
Voorzitter: J.A.P. van Velzen 
Secretaris: J.G.M. van der Reep 
Penningmeester: J.M.L.M. van der Weijden 
Het bestuur wordt aangevuld met leden vanuit de werkgroepen. 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en kunnen slechts een onkostenvergoeding ontvangen op basis van 
daadwerkelijke gemaakte en aantoonbare kosten. 
 
Financien 
De Stichting draagt zorg voor een transparantie verantwoording van de inkomsten en uitgaven. 
 
Het werven van gelden  
Om projecten te kunnen financieren om het gestelde doel te behalen werft de Stichting  middelen bij de 
gemeente, ondernemingen, publiek, belangstellenden enz. Besteding en verantwoording van de 
financiële middelen vindt plaats na afronding van het project.  
 


