
Landschapsontwikkelingsplan

Rijn- en Veenstreek
Inventarisatie en analyse

februari 2010



2Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010

Colofon

Brons + partners landschapsarchitecten bv
Everwijnstraat 9
4101 CE Culemborg

T 0345 534 765
F 0345 534 736
E info@bronsenpartners.nl
W www.bronsenpartners.nl

i.s.m. Schenkeveld Bureau voor Natuur en Landschap, Culemborg

Opdrachtgever:
Rijnstreekberaad
Postbus 353
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Deelnemende gemeenten:
Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude

Projectnummer:
740 Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek 

Copyright:
Brons en partners landschapsarchitecten bv, 2010
Fotografie:
Brons en partners landschapsarchitecten bv



3Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  

Inhoud

1.  Inleiding 5

2.  Inventarisatie en analyse 11
2.1 Aardkunde 12
2.2 Cultuurhistorie 18
2.3 Water 28
2.4 Landschap 34
2.5 Natuur 40
2.6 Landbouw 44
2.7 Recreatie 48
2.8 Bebouwing en infrastructuur 52

3.  Beleid en ontwikkelingen 59
3.1 Europees beleid 60
3.2 Rijksbeleid 62
3.3 Provinciaal beleid 68
3.4 Regionaal beleid 78
3.5 Gemeentelijk beleid 86

4.  Conclusies analyse 93
4.1 Indeling in deelgebieden 94
4.2 Conclusies problematiek en opgaven 104

Bijlagen
Overzicht projectgroep- en klankbordgroepleden 
Overzicht geraadpleegde bronnen
 



4Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010



5Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  

1
Inleiding
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Alphen aan den Rijn

Kaag en Braassem

Rijnwoude

Nieuwkoop

Vier gemeenten werken samen 

De gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop en Rijnwoude hebben besloten samen een 
Landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Deze  vier 
gemeenten werken samen in het Rijnstreekberaad. Nieuwkoop, 
Ter Aar en Liemeer zijn sinds 1 januari 2007 gefuseerd tot 
de nieuwe gemeente Nieuwkoop. Per 1 januari 2009 zijn 
Jacobswoude en Alkemade tot 1 gemeente, de gemeente Kaag 
en Braassem, gefuseerd. Het landschapsontwikkelingsplan 
wordt kortweg LOP Rijn- en Veenstreek genoemd. Brons + 
partners landschapsarchitecten stelt dit plan op.  

Het landschapsontwikkelingsplan is een integraal plan en 
besteedt aandacht aan alle aspecten van het landschap, 
uiteenlopend van de ontstaansgeschiedenis en haar 
cultuurhistorische waarden tot het huidige gebruik. 

Via de inventarisatie en analyse worden de gebiedskwaliteiten 
verkend en de beleidskaders geïnventariseerd en met elkaar 
in verband gebracht. Zij vormen samen de basis voor de 
landschapsvisie en de te formuleren uitvoeringsprojecten.

Gezien de grote hoeveelheid aan bestaande plannen wordt veel 
waarde gehecht aan een sterk uitvoeringsplan, waarin projecten 
worden geselecteerd en geformuleerd. Bij deze selectie spelen 
het draagvlak en de beschikbare subsidiemogelijkheden een 
grote rol. Op basis van de projectomschrijvingen kunnen 
de projecten in de navolgende jaren worden uitgewerkt en 
uitgevoerd. 

Plangebied: Overzicht van de in het LOP samenwerkende 
gemeenten.
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Opgaven Landschapsontwikkelingsplan: Overzicht van de 
opgaven die bijzondere aandacht vragen.

Doelstellingen

Het belangrijkste doel van het landschapsontwikkelingsplan 
is het behouden, versterken en ontwikkelen van de 
landschappelijke kwaliteit en samenhang in het plangebied. 
Hierbij vormen de verschillen in de ontstaansgeschiedenis 
tussen de oeverwallen, de veengebieden en de polders 
een belangrijke rol. Het buitengebied dient daarbij vitaal, 
aantrekkelijk en economisch gezond te zijn. Het LOP biedt 
belangrijke bouwstenen voor een samenhangend en integraal 
afwegingskader voor een evenwichtig landschapssysteem en 
biedt tevens de kaders aan voor nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven.

Van visie naar uitvoeringsplan 

Het landschapsontwikkelingsplan begint met een inventarisatie 
en analyse van de bestaande waarden en ontwikkelingen 
binnen het plangebied van de vijf gemeenten. Vervolgens is 
het vigerende beleid verkend, waardoor een overzicht ontstaat 
van de opgaven die in het gebied liggen. 
Deze opgaven vormen de opmaat naar de visie. De visie 
wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit 
uitvoeringsprogramma selecteert een keur aan projecten 
en geeft inzicht in het bijbehorende instrumentarium en de 
financieringsmogelijkheden, waarlangs de visie stap voor stap 
gerealiseerd kan worden. 

Hoofddoelstellingen van het LOP zijn:
1. Behouden en versterken van het karakteristieke 

veenweidelandschap en rekening houden met de 
eisen die de agrarische sector stelt om duurzaam 
te kunnen blijven functioneren.

2. Ontwikkelen kwalitatief aantrekkelijk en 
samenhangend buitengebied als leefomgeving, 
met een betere inrichting van de overgangszone 
tussen dorp en buitengebied.

3. Ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en 
verbindingen in samenhang met de agrarische en 
natuurfunctie.

4. Behouden en versterken van een duurzame 
water- en ecologische structuur in samenhang 
met de landschapswaarden.
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randvoorwaarden. Het LOP is daardoor meer kwalitatief 
en ontwikkelingsgericht dan de bestemmingsplannen 
buitengebied, welke vooral aangeven welke functies waar 
mogelijk zijn. 

Actief naar een vitaal buitengebied 

Al met al wordt er gewerkt aan een actief landschapsbeleid, 
dat de basis vormt voor de verdere dialoog en coalities in het 
gebied. Doel is een vitaal en duurzaam platteland, als onderdeel 
van het Nationaal Landschap het Groene Hart. 

Communicatie en samenwerking met de 
streek 

Het plan gaat uit van kansen door samenwerking tussen 
overheid, andere organisaties en particulieren en de initiatieven 
van ‘onderaf’. De wensen van bewoners en gebruikers van het 
plangebied vormen belangrijke input voor de visievorming 
en de selectie van de uitvoeringsprojecten. In elke stap van 
het planproces is daarom een klankbordgroep betrokken. 
Deze klankbordgroep vertegenwoordigt verschillende 
belangengroepen en organisaties uit het buitengebied. 
Ook zijn er verschillende vormen van communicatie met de 
streek (fotowedstrijd, website, persberichten en info- en 
inloopavonden). Gestreefd wordt naar een sterk draagvlak ter 
ondersteuning van de daadwerkelijk uitvoering, welke onder 
druk is komen te staan door de terugtrekking van de provincie 
uit meerdere delen van het plangebied. 

Status van het plan

Het LOP, wordt inclusief de visie en het uitvoerings- 
en financieringsplan vastgesteld door de afzonderlijke 
gemeenteraden. Daarna vormt het een beleidskader om 
bestaande waarden te behouden en een streefbeeld om nieuwe 
landschapskwaliteiten te ontwikkelen. In bestaande situaties 
is het LOP adviserend en stimulerend van aard. Bij nieuwe 
ontwikkelingen vormt het LOP een toetsingskader en geeft het 
plan vanuit landschappelijk oogpunt aan welke functies in de 
deelgebieden gewenst zijn en onder welke landschappelijke 

Amsterdam

Leiden

Rotterdam

Utrecht

Alphen 
a/d Rijn

Schiphol

Den Haag Woerden

Zoetermeer
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2
Inventarisatie en analyse
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2.1

Bodemopbouw 
(vereenvoudigd)

Aardkundige ontstaansprocessen liggen ten grondslag aan de 
verschijningsvorm van het landschap van de Rijnstreek. Deze 
hebben nauw verwantschap met de ontginningsgeschiedenis. 
Zij bepalen de verschillen in vormen en patronen die zichtbaar 
zijn aan het oppervlak. Zo bestaat de aardkundige opbouw van 
het plangebied in hoofdlijnen uit onderstaande bodemsoorten. 
De mate van vervening is hierbij een belangrijk onderscheidend 
criterium.

Aardkunde

1. Oeverwallen

2. Veengebieden (veenontginningen en veenplassen)

3. Droogmakerijen

Oude Rijn ontginningsbasis
in droogmakerij

0
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-9
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NAP

zware zavel en 
lichte klei

veenveen

zware klei lichte kleilichte klei zware klei

NZ
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Brede oeverwal van de Oude 
Rijn

Kleinere oeverwallen zoals 
langs de Meije

Kleine oude ruggen door het 
veengebied

Komgebied de Hogenwaardse 
Polder bij Koudekerk aan den 
Rijn

Oeverwallen

Het plangebied wordt doorsneden door meerdere oeverwallen 
van oude rivieren en veenstroompjes. Waar de rivieren en 
veenstroompjes meanderden is dichtbij de bedding zavel 
(Oude Rijn) en lichte klei afgezet. Het zijn nu de hoogste delen 
in het landschap van het plangebied en liggen ongeveer op 
zeeniveau. 

De Oude Rijn kent de grootste oeverwallen in het gebied met 
het meest uitgesproken profiel. Deze zijn soms wel 1 tot 2 km 
breed aan weerszijden van de rivier.
  
Kleinere oeverwallen, zoals van de Meije, Aar en Gouwe 
sluiten op de oeverwal van de Oude Rijn aan. Ook ten zuiden 
van Hoogmade liggen 2 kleine overwallen in de polder. Ze zijn 
ontstaan onder invloed van oude veenstroompjes, zoals de 
Does. Zie hiertoe ook de bij deze paragraaf behorende kaart.

Tussen de verscheidene oeverwallen die door de Oude Rijn 
afgezet zijn, bestaat de bodem bij Zwammerdam (tussen Oude 
Rijn en Meije) en bij Koudekerk aan den Rijn (Hogenwaardse 
Polder) uit zware klei. Het zijn kleine komgebieden.

Aardkunde
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Meren en veenplassen in de Rijn- en Veenstreek omstreeks 
1800.

Veengebieden

Aan weerszijden van de oeverwallen liggen uitgestrekte 
veengebieden, ooit onderdeel van de uitgestrekte moeras-
gebieden. Hier heeft zich een dikke laag veen op de klei 
gevormd en is gedeeltelijk nog steeds aanwezig. Door 
ontginning van de veengebieden en de daarmee gepaard 
gaande ontwatering, is oxidatie van het veen op gang gekomen. 
Door oxidatieprocessen klinkt het veen in met als resultaat een 
voortgaande bodemdaling. De voortgaande bodemdaling van 
de veengebieden treedt op grote schaal op in het plangebied 
en door verdere ontwatering is dit een niet te stoppen 
proces. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding, 
het peilbeheer en daarmee het agrarisch gebruik van de 
veenontginningsgebieden. De veengebieden liggen rondom de 
-1,5 m NAP.

Waar het veen gewonnen is vanwege de turf als brandstof 
zijn grote plassen ontstaan, zoals de Nieuwkoopse Plassen, 
de Westeinderplassen en de Langeraarse Plassen. De 

Nieuwkoopse Plassen zijn slechts deels verveend, waardoor 
hier nog legakkers aanwezig zijn. Een andere grote waterpartij 
in het plangebied, het Braassemmermeer, is ouder en niet door 
turfwinning ontstaan. Het Braassemmermeer is een restant 
van het Leidse Meer, ontstaan door de getijdenbewegingen en 
inslagen van de zee. Grote delen van de verveningsplassen zijn 
als gevolg van de vraag naar landbouwgrond en het gevaar van 
erosie van omliggende gebieden, drooggemalen.
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 Oeverwallen  
 (en komgronden)

 Veengebieden 

 Droogmakerijen 

 Aandachtsgebieden met  
 voortgaande bodemdaling

 Maaiveldhoogte (t.o.v. NAP)

De aardkundige opbouw van het 
plangebied heeft een sterke relatie 
met de ontginningsgeschiedenis.

N

Aardkundige opbouw

-4,8

0      1       2              4 km 

(bron: www.bodemdata.nl en Beleidsplan Groen, Water en Milieu (waterhuishoudingsplan) 2006-2010)
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De grote diepe droogmakerijen kennen een kleibodem en 
bestrijken grote delen van het plangebied.

Grote hoogteverschillen tussen ontginningsas en omliggende droogmakerijen.

Droogmakerijen

Door de ontgraving van het veen en de drooglegging van de 
plassen zijn enkele grote droogmakerijen ontstaan. Deze 
diepe droogmakerijen liggen 2 tot 4 meter lager dan het 
aangrenzende niet-verveende land en ver onder zeeniveau. 
Een bijzondere droogmakerij in het plangebied is die van de 
Vriesekoopse en Wassenaarse Polder in de gemeente Kaag en 
Braassem. Deze behoren, daterend uit 1666, tot één van de 
eerste droogmakerijen van West-Nederland. De bodem bestaat 
hier uit zavel. De grote droogmakerij van Polder Zevenhoven 
en Polder Nieuwkoop is omgeven door een ringvaart. Polder 

Knelpunten en kansen aardkunde

• De verschillende bodemtypen, met name de 
kleibodems in de droogmakerijen, zijn (nog) zeer 
herkenbaar in het landschap aanwezig.

• Verdergaande drooglegging van de 
veenweidegebieden ten behoeve van de 
landbouw heeft voortgaande bodemdaling tot 
gevolg.

• Gebieden met bodemdaling zijn extra gevoelig 
voor overstromingen (zie ook waterveiligheid en 
peilbeheer).

Nieuwkoop is het diepste punt van het plangebied en ligt 
tussen de -5,4 en -5,8 m NAP. Andere grote droogmakerijen zijn 
de Drooggemaakte Veenderpolder bij Nieuwe Wetering en de 
grootschalige droogmakerijen rondom Hazerswoude-Dorp. De 
bodem van deze droogmakerijen bestaat uit zware klei langs 
de randen en lichte klei in het midden. De oorspronkelijke 
ontginningsassen waar vanuit deze voormalige veengebieden 
ontgonnen zijn,  vormen nog smalle stroken onverveende 
grond (zie ook het voorgaande schematische bodemprofiel). 
Aarlanderveen, Zevenhoven, Noordeinde, Nieuwveen, 
Woubrugge, Hazerswoude-Dorp, Rijnsaterwoude en Oude 
Wetering zijn hiervan sprekende voorbeelden.
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Grote hoogteverschillen tussen ontginningsas en omliggende droogmakerijen.
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Tot de  
10e eeuw

11e eeuw

18e eeuw

20e eeuw

Cultuurhistorie2.2
In het verleden is het plangebied voortdurend aan 
veranderingen onderhevig geweest. Dit heeft zijn weerslag in 
de historische gelaagdheid van het gebied en komt naar voren 
in zowel de archeologische, als de historisch-geografische en 
de bouwhistorische waarden. 

Occupatiegeschiedenis

Tot de 10e eeuw Bewoning op oeverwallen
Water heeft een centrale rol gespeeld in de vorming van de Rijn- 
en Veenstreek (zie ook Water). Aan het einde van de laatste 
ijstijd (ca. 10.000 voor Christus) veranderde het klimaat en 
vulde de Noordzee zich met water. Later ontstonden achter de 
strandwallen zoete binnenzeeën waarin zich moerasvegetaties 
ontwikkelde. In deze uitgestrekte moerasgebieden ontstond 
op grote schaal het veen.

De Oude Rijn doorsneedt het veengebied en voerde het water 
af. Hierop waterden ook andere veenstromen zoals de Aar en 
Meije af. Dichtbij hun stroombed zette zij zand en zavel af. 
Door inklink van het omliggende veen zijn zo de kenmerkende 
oeverwallen van met name de Oude Rijn in het landschap 
ontstaan. Deze droge en veilige ruggen waren een ideale plek 
voor de eerste bewoning van het plangebied. De oeverwallen 
kennen dan ook een hoge tot zeer hoge archeologische 
verwachtingswaarde, ook al heeft de kleiwinning ten behoeve 
van de ceramische industrie het bodemarchief geheel of 
gedeeltelijk vernietigd. De oudste vondst dateert uit de 
Bronstijd (ca. 1200 voor Christus). Het betreft een bronzen bijl 
bij Leimuiden. Het meerendeel van de historische vondsten 
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Cultuurhistorie

dateert uit de Romeinse Tijd (12 voor Christus - 450 A.D.). De 
Oude Rijn maakte toen deel uit van de grens van het Romeinse 
Rijk (zie ook Romeinse Limes).

Ook de zee had in deze tijd nog een grote invloed op het 
achterliggende gebied. Waar zij insloeg ontstonden grote 
meren, waarvan het Braassemmermeer en de Kagerplassen nu 
nog overblijfselen zijn.

In de Vroege Middeleeuwen (8e-10e eeuw) werd nog steeds 
hoofdzakelijk op de oeverwallen van de Oude Rijn en Aar 
gewoond. Een belangrijke handelsnederzetting lag op een 
oude kreekrug in de Lagewaardse en Bruimadese Polder bij 
Koudekerk aan den Rijn.

11e eeuw Ontginning uitgestrekt moerasgebied
Ontginning van de uitgestrekte veengebieden van de Rijn- en 
Veenstreek vond vanaf de 11e eeuw plaats. De Oude Rijn, 
Aar, Meije en Drecht of in het veen aangelegde weteringen 
en kades vormden de ontginningsbases. De ontginningen 
vonden plaats volgens een vast stramien. Loodrecht op de 
ontginningsbasis werd het veen ontgonnen in een groot aantal 
evenwijdige smalle percelen, de zogenaamde copeverkaveling. 
De grootschalige vervening ten behoeve van de turfwinning 
vond in het plangebied van de 16e tot in de 20e eeuw plaats. 
Petgaten en legakkers bleven over, waarbij de legakkers door 
golfslag afkalfden en verdwenen. Met name bij de Nieuwkoopse 
Plassen is deze structuur nog zichtbaar, ook omdat de vervening 
hier nooit voltooid is. 

18e eeuw Op grote schaal droogleggen veenplassen
Gedeeltelijk zijn deze door vervening ontstane plassen 
als gevolg van de vraag naar landbouwgrond en uit 
waterveiligheidsoverwegingen drooggelegd. De oudste zijn 
de Vriesekoopse en Wassenaarse Polder. Deze zijn vanaf 1666 
drooggelegd. Later volgden de andere polders stapsgewijs. 
Hiertoe is soms een ringvaart of –sloot rondom de plas gelegd 
en vervolgens werd deze door molens en later gemalen 
drooggemalen. De oude ontginningsbases bleven hierdoor als 
hoog bovenland in de droogmakerij achter. In de droogmakerijen 
werden boerderijen gebouwd, maar er zijn geen nieuwe dorpen 
gesticht. Dorpen als Nieuwveen en Zevenhoven doen anders 
vermoeden, maar bestonden al. In de 20e eeuw is nog, als 
laatste polder, de Noordse Buurt in 1958 drooggemalen. 

20e eeuw  Grote ruimtelijke veranderingen
Na de Tweede Wereldoorlog voltrokken zich de grootste 
ruimtelijke veranderingen. Er vond een breuk plaats met het 
verleden, want ontwikkelingen volgden niet meer bestaande 
lijnen in het landschap. Dorpen breidden uit door grootschalige 
nieuwbouwwijken los van de landschappelijke structuur en niet 
meer door verlenging of verdichting binnen het bebouwingslint. 
Alphen aan den Rijn is enorm gegroeid. Op de oude oeverwallen 
langs de Oude Rijn heeft zich een stedelijk band ontwikkeld 
van Leiden over Alphen aan den Rijn en Bodegraven naar 
Woerden. Ook de glastuinbouw heeft zich sterk ontwikkeld 
in het gebied, met name rondom Roelofsarendsveen en 
Papenveer. (Snel)wegen als A4 en N11 en de HSL zijn autonoom 
van het onderliggende landschap aangelegd. Lokale wegen zijn 
verbreed ten koste van de bermen en bermsloten. 
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Topografische kaart 1900
(bron: Topografische Dienst Kadaster)
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Topografische kaart 2004
(bron: Topografische Dienst Kadaster)
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Alphen
a/d
Rijn Zwammerdam

Cultuurhistorische waarden zijn ondanks alle ontwikkelingen 
nog rijk aanwezig in het plangebied. Veel sporen van de 
oorspronkelijke occupatie- en ontginningsgeschiedenis zijn in 
het landschap zichtbaar en vormen een toegevoegde waarde in 
de beleving van het landschap. Het zijn de structuurbepalende 
kades en ringdijken, de weteringen en ringvaarten, de vele 
molens die het gebied rijk is en de kerkenpaden (zie de kaart 
Cultuurhistorie). Onder de toenemende verstedelijkingsdruk 
zijn deze cultuurhistorische waarden wel kwetsbaar. 

Romeinse Limes

In de Romeinse Tijd vormde de Oude Rijn de noordelijke 
grens van het Romeinse Rijk. Naast een schakering van talrijke 
inheemse nederzettingen op de hoge droge oeverwallen, lag 
hier een ketting van castella, Romeinse legerplaatsen. Daarvan 
liggen de castella van Alphen en Zwammerdam binnen het 
plangebied, welke bij de monding van de Aar en de Meije 
controle uitoefenden op de afwaterende waterlopen in de 
omgeving. Ook heeft er ten zuiden van de Oude Rijn een weg 
gelopen die de castella en de nederzettingen verbond. Van de 
Romeinse Limes zijn diverse archeologische vindplaatsen van 
de weg en bewoningssporen bekend. Het zijn terreinen van 
(zeer) hoge archeologische waarde.

De omlijning van het voormalige Romeinse castellum 
Zwammerdam is in het landschap aangegeven en vanuit de 
lucht goed te zien (bron: Google Earth).
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molenrijke 
 polders

lint Koudekerk  
aan den Rijn

Vriesekoopse
Polder

Wassenaarse
Polder

molenviergang

lint
Aarlanderveen

Nieuwkoopse
Plassen

2.

1.

3.

Topgebieden cultuurhistorie

Binnen het plangebied liggen 3 gebieden van cultuurhistorische 
topkwaliteit, welke aangemerkt zijn op basis van hun 
karakteristieke bebouwingsbeeld en ruimtelijke structuur 
(bron: Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 
Rijnstreek, 1997).

1. Water- en molenrijke 
polders rond Oud-Ade, 
Hoogmade en Koudekerk 
aan den Rijn met veen-
ontginningen, inclusief 
de lintbebouwing van 
Koudekerk aan den Rijn.

2. De zeer oude droogmakerijen 
van de Vriesekoopse en 
Wassenaarse Polder met hun 
kenmerkende openheid en 
rechtlijnige verkaveling. 

3. De Nieuwkoopse Plassen en 
het lint van Aarlanderveen 
en omgeving, met de 
gelijknamige molenviergang.

(bron: Google Earth)

Historische bebouwingsstructuren

De ontginningsbases zijn als waardevolle historisch-
tedebouwkundige structuren aangewezen (bron:
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland Rijnstreek, 
1997). Andere dorpsgebieden met bijzondere waarden 
zijn  volgens het MIP (Monumenten Inventarisatie Project) 
een  deelstructuur in de bebouwde kom van Alphen 
aan den Rijn en de kernen van Meije en Aarlanderveen.  
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1. Oud ontginningslint langs 
de Drecht.

2. Aarlanderveen is een 
ontginningsbasis met 
hoge cultuurhistorische 
kwaliteiten.

3. Boerderij langs de rand 
van droogmakerij Polder 
Nieuwkoop.

4. Nieuwe lintbebouwing bij 
Hazerswoude-Dorp.

Knelpunten en kansen cultuurhistorie

• verschillende bebouwingsstructuren op eigen 
wijze herkenbaar houden.

• Herkenbare Romeinse Limes en het (op enkele 
plaatsen) beleefbaar maken van voormalige 
Romeinse weg en castella.

• De gevarieerde cultuurhistorie van het gebied 
levert aanknopingpunten voor de recreatie.

In nauw verband met de gevolgde ontginningswijze zijn  
4 categorieën lineaire bebouwingslinten in het plangebied 
te onderscheiden:

1. oude bebouwingslinten langs rivieren en 
veenstromen op de oeverwallen (waardevolle 
cultuurhistorische structuur, zie kaart),

2. lintbebouwing op de ontginningsassen in de 
veengebieden en in de latere droogmakerijen 
(waardevolle cultuurhistorische structuur, zie kaart),

3. boerderijstroken langs de randen van de 
droogmakerijen,

4. nieuwe lintbebouwing als gevolg van landinrichting.

Beschermde dorpsgezichten zijn in de Rijn- en Veenstreek 
niet aanwezig. Wel bevinden er zich restanten van kastelen, 
daterend uit de Late Middeleeuwen, op de oeverwallen nabij 
Kouderkerk aan den Rijn. Het zijn de resten van Huis Den Toll, 
Huis Rijnenburg en Kasteel Groot Poelgeest.
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De historische gelaagdheid van 
het plangebied.

N

Cultuurhistorie

 Hoge archeologische waarde 
 
 Verwachtte hoge archeolo- 
 gische waarde
 Romeinse Limes (indicatief) 
 
 1.   Oude bebouwingslinten 
 op oeverwallen
 2.   Ontginningsbases met  
 waardevolle lintbebouwing 
 Ringdijken (droogmakerijen) 
 
 Kades/weteringen veen- 
 ontginningen 
 Ringvaarten 
 
 Molens 

 Molenviergang 

 Restanten kastelen 

 Kerkenpad 

0      1       2              4 km 
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Historisch waardevolle elementen
boerderijen, gemalen, molens 



28Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010

Water2.3
Waterstructuur

Water speelt een zeer belangrijke rol in het plangebied en 
draagt sterk bij aan de gebiedsidentiteit. Het watersysteem 
van de Rijn- en Veenstreek weerspiegelt het ingenieuze 
Hollandse watersysteem en heeft nauwe samenhang met 
de ontginningsgeschiedenis. De waterlopen hebben een 
verschillende oorsprong. Naast natuurlijke waterlopen en 
veenrivieren als de Aar en Gouwe die later gekanaliseerd zijn, 
kent het plangebied een uitgebreid systeem van gegraven 
waterlopen samenhangend met de voormalige turfwinning. 
Toen de veengebieden zijn ontgonnen, zijn weteringen 
gegraven om het water af te voeren. Molens maalden het 
water uit de polders in deze hoger gelegen waterlopen. In 
de veengebieden rondom Oud-Ade zijn daarom nog veel 
molens in het landschap te zien. Ook de grote waterpartijen 
hebben een verschillende oorsprong. De Nieuwkoopse en de 
Langeraarse Plassen zijn het resultaat van in gang gezette, maar 
niet volledig afgemaakte verveningsprocessen. Opvallend is 
de zuidwest-noordoost ligging van de waterpartijen. Dit komt 
voort uit de overheersende windrichting. De droogmakerijen 
hiertussen, waarvan enkele met (gedeeltelijke) ringvaart, zijn 
drooggemalen plassen en meren.  De Zegerplas bij Alphen 
aan den Rijn is een later gecreëerde zandwinplas. Ook in de 
Kagerplassen is zand gewonnen. Naast dat het watersysteem 
dus de fysieke basis van het landschap is, is het ook bepalend 
voor het gebruik. 

De waterlopen in het gebied hebben allen een functie in 
de afwatering van het gebied. De Oude Rijn, de Gouwe, het 
Aarkanaal, het Amstel-Drechtkanaal en de Woudwetering zijn 
ook voor de scheepvaart van belang, zie ook recreatie.

Veel functies hebben een nauwe relatie met het water; 
de landbouw, de recreatie, de natuur en het wonen. 
Waterveiligheid, peilbeheer en waterkwaliteit zijn daarom van 
groot belang.
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Natuurlijk meer

Verveningsplas

Zandwinplas

Natuurlijke waterlopen

Gegraven waterlopen

Waterstructuur: De waterpartijen en -lopen zijn op 
verschillende manieren ontstaan.

Water
Meanderende rivieren en veenstroompjes als de Oude Rijn, 
Meije en Kromme Mijdrecht, Drecht, Kromme Aar, Kromme 
Does en Oude Ade.

Overzicht van structuurbepalende waterpartijen en waterlopen (bron: Google Earth).

Cultuurhistorisch systeem van boezemweteringen, 
tochten, vaarten en poldersloten (verbindingen tot een 
aaneengesloten waternetwerk).

Kanalen, zoals het Aarkanaal, het Amstel-Drechtkanaal en 
de Gouwe.

Verveningsplassen, zoals de Langeraarse, de Westeinder en 
de Nieuwkoopse  Plassen.

Natuurlijke meren, zoals het Braassemmermeer, de Wijde 
Aa en de Kagerplassen (ook wel Kager Meer).
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VI

Boezemwater (peil -0,6 NAP)

Poldersysteem (peil tussen -1,5 en -6,0 NAP)

Regionale waterkeringen / boezemkades

Overstromingsrisico’s

Grondwatertrap (I = zeer nat - VI= droog)

Waterveiligheid en peilbeheer: Het water in het plangebied 
wordt gereguleerd in 2 systemen. Kades beschermen de 
polders (bron: Waterbeheerplan Rijnland 2006-2009, 
Deelstroomgebiedsvisie in het werkgebied Midden-Holland 
(ontwerp) en www.bodemdata.nl).

Hoog boezempeil en laag polderpeil in het plangebied. De boezemkades moeten de lager gelegen polders beschermen tegen overstromingen.

Waterveiligheid en peilbeheer

Het peilbeheer is gereguleerd in een systeem van polders en 
boezemwateren.  Het peil van de boezemwateren is circa -0,6 m 
NAP, terwijl het polderpeil per polder verschillend is en varieert 
tussen de -1,5 m NAP in de veenontginningsgebieden en circa -
6,0 m NAP in de droogmakerijen. Regionale waterkeringen in de 
vorm van boezemkades beschermen de lager gelegen polders. 

Het plangebied valt binnen het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, alleen Polder Zevenhoven ligt in Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht. De drooglegging in Rijnland is meestal 
60 cm. De landbouw is over het algemeen gebaat bij een laag 
peil, de natuur bij een hoog peil. De ontwatering is voornamelijk 
afgestemd op de behoefte vanuit de landbouw. In een aantal 
gebieden, zoals de Nieuwkoopsche plassen en De Wilck 
wordt het peil gereguleerd met natuur als uitgangspunt. De 
veenweidegebieden kennen een relatief hoge grondwaterstand, 
de stroomruggen samenhangend met de bodemsamenstelling 
logischerwijs een lagere. Droogmakerijen variëren in 
grondwaterstand, naar de veenweidegebieden toe staat het 
grondwater meestal hoger dan middenin. De omgeving van 
Aarlanderveen is opvallend zeer nat (grondwatertrap I).

In het licht van de klimaatveranderingen en de stijging van 
zeespiegel, de bodemdaling door plaattektoniek (Nederland 
kantelt) en de daling van het maaiveld door oxidatie en 
inklink van het veen, bedreigt het water grote delen van het 
plangebied. Zeker waar de bodemdaling het grootst is (zie ook 
aardkunde) bestaan er overstomingsrisico’s.
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Hoog boezempeil en laag polderpeil in het plangebied. De boezemkades moeten de lager gelegen polders beschermen tegen overstromingen.
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Infiltratie

Kwel

Verdroging

Verzilting

Waterkwaliteit: Overzicht van de kwel- en infiltratiegebieden 
en van de gebieden die gevoelig zijn voor verdroging en 
verzilting (bron: Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-
2010).

 

Waterkwaliteit

De stroomruggen zijn infiltratiegebieden met veel wegzijging. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stroomrug van de Aar 
zeer gevoelig is voor verdroging. Ook in enkele veengebieden 
treedt verdroging op. Niet alleen door drooglegging ten behoeve 
de landbouw, maar ook omdat het water naar de nabijgelegen 
diepere droogmakerijen wegstroomt. In de droogmakerijen 
komt daarom veel (hoofdzakelijk zoute) kwel voor. Daarnaast 
zijn de glastuinbouw en sierteelt debet aan verdroging. De 
gebieden rondom Roelofsarendsveen en tussen Hazerswoude-
Dorp en Boskoop hebben enorm te lijden onder verdroging, 
omdat er geen druppel water de grond in kan. Al het water 
wordt gebruikt voor de tuinbouw- en sierteeltbedrijven. 

Met betrekking tot de waterkwaliteit is verzilting ook een 
probleem. De invloed van zoute en brakke grondwaterstromen 
vanuit de Noordzee is niet gering in het plangebied. Deze 
problematiek treedt, samenhangend met de kwel, met 
name op in de lager gelegen droogmakerijen. Ook de Polder 
Vierambacht en de omgeving van Rijpwetering zijn gevoelig 
voor verzilting.
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Knelpunten en kansen water

• De landbouw vraagt een diepe drooglegging. 
Voor natte natuur is juist een hoog 
grondwaterpeil wenselijk. Waar deze functies in 
conflict komen, dient een weloverwogen keuze 
te worden gemaakt.

• In gebieden met voortgaande bodemdaling, zie 
ook aardkunde, neemt de kans op wateroverlast 
toe. In die gebieden zullen de kades daarom 
moeten worden aangepast, om de veiligheid te 
kunnen garanderen. Slim peilbeheer is nodig om 
de overstromingsrisico’s te verkleinen.

• Verzilting vormt een bedreiging voor de 
landbouw, echter een diepere drooglegging 
veroorzaakt een toename van zoute kwel.

• Maatregelen om de waterkwaliteit en  
-veiligheid te verbeteren zijn voorraad-, piek- en 
calamiteitenberging, natuurlijke zuivering en 
flexibel peilbeheer, zie ook beleid.

In de sierteelt- en glastuinbouwgebieden treedt grote verdroging op, omdat al het water door de 
bedrijven wordt gebruikt.
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Landschap2.4
Het landschap van het plangebied is een typisch Hollands 
landschap van de lage landen met oeverwallen langs riviertjes, 
veenplassen, veenweidegebieden, smalle stroken bovenland 
en droogmakerijen. Bij het ontstaan van het huidige landschap 
van de Rijn- en Veenstreek heeft de occupatiegeschiedenis 
haar sporen na gelaten. Nadat de oeverwallen in gebruik waren 
genomen is men gaan zoeken naar mogelijkheden om de lager 
gelegen natte veengebieden te ontginnen. Als gevolg van deze 
voortdurende strijd tegen het water en de latere turfwinning is 

een patroon van dijken en kaden ontstaan. Door de aanwezige 
grote hoogteverschillen is dit patroon goed zichtbaar in het 
landschap en daarmee mede structuurbepalend.  

Op basis van de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke  
structuur is het plangebied onderverdeeld in vier grote 
landschappelijke eenheden. Op de volgende dubbelpagina zijn 
voor deze vier landschapstypen de kenmerken in een overzicht 
weergegeven.

Kleinschalig 
Oeverwallenlandschap

Wijds 
Veenweidenlandschap

Diep 
Droogmakerijenlandschap

Natuurlijk Petgaten- 
en legakkerlandschap

Opbouw van het landschap
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 Kleinschalig Oeverwallen
 landschap 

 Wijds Veenweidenlandschap

 Diep Droogmakerijen-
 landschap
 
 Natuurlijk Petgaten- en 
 legakkerlandschap

De Rijn- en Veenstreek bestaat 
uit vier grote, meestal duidelijk 
herkenbare, landschappelijke 
eenheden met elk een eigen 
ontginningsgeschiedenis en 
ruimtelijke kenmerken.

N

Landschapstypen

0      1       2              4 km 

Landschap
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karakteristieken bebouwing beplanting
Kleinschalig oeverwallenlandschap • Licht glooiende ruggen in het landschap

• Kleinschalig en besloten
• Natuurlijke (oude) waterlopen
• Oude lintbebouwing direct aan het water
• Onregelmatige strokenverkaveling 

loodrecht op oeverwal
• Doorzichten vanuit lint op omliggende 

veenweiden

• Dorpskernen
• Bebouwingslinten, 

natuurlijke patronen 
volgend

• Afwisselend oude en 
nieuwe boerderijen en 
woonhuizen

• Vooral in bebouwingslinten 
in de vorm van erfbeplanting 
(solitairen) en kleine 
boomgaarden

• Geriefhoutbosjes tussen de erven
• Lijnbeplanting langs kanaal 
• Enkele opstrekkende bospercelen

Wijds veenweidenlandschap • Grote mate van openheid
• Hoofdzakelijk rationele cope- en/of 

slagenverkaveling 
• Hoge grondwaterstand
• Historisch-bouwkundig waardevolle 

ontginningslinten
• Groot verschil tussen besloten 

bebouwingslinten en open weide gebied
• Zichtlijnen vanuit en op lint

• Lintbebouwing 
ontginningsassen

• Geconcentreerd in de linten
• Erfbeplanting met solitairen: 

wilg, els, kastanje, plataan, linde
• Landschappelijke beplanting, 

zoals geriefhoutbosjes en 
beplante kaden

• Boomgaardjes in linten
• Enkel populierenbos
• Sortiment: wilg, els, es, berk

Diepe droogmakerijenlandschap • Zeer grote mate van openheid
• Rationele strokenverkaveling
• Bijzondere smalle strokenverkaveling in 

Vriesekoopsche en Wassenaarsche Polder
• Oude ontginningslinten hoger dan 

omgeving
• Zichtlijnen vanuit en op lint

• Lintbebouwing 
oorspronkelijke 
ontginningsassen

• Boerderijstroken langs 
wegen en randen

• Verspreide boerderijen
• Relatief grootschalige 

autonome 
uitbreidingswijken

• Bomenrijen langs wegen
• Lijnbeplanting op de erfgrenzen 

solitaire boerderijen
• Sortiment wilg, els, es, berk , 

populier
• Losse erfbeplanting 

ontginningsassen
• Sortiment: wilg, els, kastanje, 

plataan, linde
• 1e aanplant deel Bentwoud 

(elzen-iepenbos)
Natuurlijk petgaten- en legakkerlandschap • Verveningsplassen met petgaten en 

legakkers
• Half besloten landschap

• Lintbebouwing Nieuwkoop 
en Noorden

• Op legakkers en enkele percelen
• Sortiment: wilg, els, berk

Het landschap van de Rijn- en Veenstreek en haar ruimtelijke kenmerken.
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bodemgebruik maat van de ruimte reliëf wegenpatroon waterpatroon tendens
• Akkerbouw
• Weidebouw
• Wonen/ werken
• Industrie/ 

nijverheid
• Glastuinbouw

• Relatief 
kleinschalig

• Licht glooiend • Slingerend, 
natuurlijke 
patronen volgend

• Meanderende rivieren en 
veenstromen

• Gekanaliseerde oude rivieren
• Zandwinningsplas (Alphen)

• Voortgaande 
verstedelijking Oude 
Rijnzone en Aarzone

• Weidebouw
• Glastuinbouw 

(Roelofsarends-
veen)

• Sierteelt 
(Rijnwoude)

• Natuur
• Waterrecreatie

• Relatief 
grootschalig

• Nagenoeg vlak • Zowel rationeel 
recht als slingerend 
en landschaps-
patronen volgend

• Grofmazig

• Grillige veenstromen
• Rationeel recht systeem van 

boezemweteringen, vaarten en 
sloten

• Onregelmatig slotenpatroon in 
Zweilanderpolder en Vrouwe 
Vennepolder (Kaag en Braassem)

• Verveningsplassen en natuurlijke 
meren

• Landelijk wonen?
• Toename waterrecreatie
• Natuurontwikkeling
• Verdichting van de 

lintbebouwing
• Uitbreiding landrecreatie

• Akkerbouw
• Weidebouw
• Glastuinbouw
• Wonen/ werken
• Bedrijventerrein

• Zeer 
grootschalig

• Nagenoeg 
vlak met 
grote hoogte-
verschillen 
langs oude 
ontginnings-
assen

• Rationeel recht 
blokpatroon

• Grofmazig

• Vaak ringvaart/-sloot
• Rationeel recht blokpatroon 

van brede sloten en tochten 
met daarbinnen rationeel recht 
slotenpatroon in de polder

• Systeem van hoge 
boezemweteringen in oude 
ontginningsassen

• Bentwoud (natuur- en 
recreatie-ontwikkeling)

• Schaalvergroting en/of 
functieverandering 
landbouw

• Uitbreidingswijken

• Natuur
• Waterrecreatie

• Lange smalle 
petgaten

• Open plassen

• Nagenoeg vlak • 1 ontginningsas 
(Noorden en 
Nieuwkoop)

• 2 kerkepaden door 
gebied

• Plassen
• Petgaten

• Toename recreatie?
• Natuurontwikkeling
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Ruimtebeleving
Meanderende waterlopen, dorpssilhouetten, markante hoogteverschillen, doorzichten over water, water en natuur, besloten bebouwingslinten, open polders en kassen zijn 
elementen die bijdragen aan de ruimtelijke beleving van het gebied
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Landschapselementen
Vrijstaande landschapselementen zoals geriefhoutbosjes en knotwilgen komen vrijwel alleen voor op de oeverwallen en in de oudere veengebieden
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Natuur2.5
Plassen

De natuur van het plangebied is in de eerste plaats nat. 
Deze wordt gevormd door plassen en meren zoals de 
Kagerplassen, Braassemermeer, Wijde Aa, Langeraarse Plassen 
en Nieuwkoopse Plassen die onderling zijn verbonden door 
meanderende waterlopen als Kromme Does, Kromme Mijdrecht 
en Drecht, kanalen als de Gouwe en het Aarkanaal en weteringen 
en vaarten. Door vervening is een landschap ontstaan van 
open water en moerassen met allerlei verlandingsstadia 
zoals trilveen, (veenmos)rietland, broekbos, blauwgrasland, 
dotterbloemhooiland en oeverruigte.  De plassen, weteringen 
en oeverlanden zijn een belangrijke habitat van de volgende 
soortengroepen:

• moerasvogels (woudaapje, purperreiger, zwarte 
stern, roerdomp, grote zilverreiger, smient, 
krakeend, zwartkopmeeuw, snor),

• wintervogels (kolgans, grauwe gans, krakeend, 
smient, slobeend, tafeleend),

• vissen (bittervoorn, kleine modderkruiper, 
kroeskarper, kwabaal, vetje), 

• zoogdieren (meervleermuis, Noordse woelmuis),
• insecten  (gestreepte waterroofkever, groene 

glazenmaker, zilveren maan) en
• moeras- en waterplanten (groenknolorchis, 

rietorchis, Spaanse ruiter,  moerasviooltje, blonde 
zegge, knotszegge, ronde zegge, krabbenscheer, 
kranswier- en fonteinkruidsoorten).

De natuurkwaliteit is soms van Europees niveau. De Nieuwkoopse 
Plassen kwalificeren zich als speciale beschermingszone onder 
de EU-Vogelrichtlijn en -Habitatrichtlijn. De Nieuwkoopse 
Plassen en De Haeck zijn begrenst als Natura 2000-gebied. 
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden.

De grootste problemen bij de instandhouding van habitattypen 
en richtlijnsoorten zijn de slechte waterkwaliteit en de 
verstoring door (water)recreatie. Hier wordt daarom bij 
de opstelling van het door de EU verplichte beheersplan 
veel aandacht aan besteed. Verder moeten aangrenzend 
landbouwgronden zoals in Polder Blokland, Polder Zevenhoven, 
Polder Nieuwkoop en Polder Noordse Buurt dienen als buffer en 
onderdeel in de verbinding met andere natte natuurgebieden 
van internationaal niveau zoals de Vechtplassen. De 
Geerpolderplas en de Oeverlanden van de Braassemermeer 
zijn aangewezen als beschermd natuurmonument. Hiervoor 
geldt net als bij de Natura 2000-gebieden dat van elk project 
of plan dat niet direct verband houdt of nodig is voor het 
beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo’n gebied, een ‘passende’ beoordeling moet 
worden gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de instandhoudingsdoelstelling van het hele gebied. 
Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig. Dat geldt ook 
voor activiteiten met mogelijk negatieve effecten buiten het 
gebied (“externe werking”). 
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Natuur

Het beheer op en rondom de plassen is naast het behoud van 
de moerasvogels ook gericht op de instandhouding van streng 
beschermde soorten als Noordse woelmuis, Rugstreeppad en 
Meervleermuis. 

Veenweiden

Veel meer nog dan op en rond de plassen is de natuur in het 
veenweidegebied een afgeleide van andere functies. Alleen 
De Wilck is al sedert de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
een zogenaamd weidevogelreservaat. Het gebied is verder 
van betekenis als foerageergebied en vooral rustplaats 
voor kleine zwanen, die van hieruit ook in de omgeving van 
het gebied foerageren. De Wilck is daarom een aantal jaren 
geleden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het 
gebied van enige betekenis als rust- en foerageergebied voor 
smienten. 
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De natuurkwaliteit van de veenweidegebieden hangt vooral 
samen met de hoge grondwaterstand, de venige bodem 
en het landgebruik (melkveehouderij). De belangrijkste 
soortengroepen zijn:

• weidevogels (grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik, 
scholekster, zomertaling, slobeend), 

• wintervogels (wilde zwaan, kolgans,  smient),
• slootplanten (dotterbloem, zwanenbloem, 

krabbenscheer, brede waterpest),
• libellen (groene glazenmaker),
• herpetofauna (heikikker, rugstreeppad), 
• vissen (kleine modderkruiper, bittervoorn, 

kroeskarper) en
• moerasvogels (zwarte stern, purperreiger 

(foeragerend vanuit Noorden)).

Goede weidevogelgebieden liggen onder andere in de omgeving 
van Rijpwetering en Hoogmade (bron: www.grutto.nl). In een 
brede band ten westen  en noorden van de Nieuwkoopse Plassen 
komen ook hoge concentraties weidevogels voor. Rondom 
Alphen aan den Rijn zijn een aantal gebieden met agrarisch 
natuurbeheer voor weidevogels. Veel veenweidegebieden zijn 
ook belangrijk voor wintervogels. Binnen de Rijnstreek zijn er 
twee duidelijke hot-spots voor wintervogels: De Wilck en de 
Lagenwaardse Polder (bron: Wintervogels in de Rijnstreek). 
De Lagenwaardse Polder is geen onderdeel van de PEHS. 
Ten westen hiervan in de Achthovense Polder en ten oosten 
hiervan in de Gnephoek komen ook zeer veel weidevogels 
voor. De grutto komt in alle goede weidevogelgebieden voor 
(Landschapsbeheer Zuid-Holland), maar is wel een rode lijst-
soort. De tureluur houdt exclusief van grasland. De kievit 
houdt van kaal land. De veldleeuwerik heeft grasland nodig en 
is zeer zeldzaam. De scholekster is een akkervogel geworden 

en dreigt een rode lijst-soort te worden.  Er zijn in dit deel van 
Zuid-Holland geen foerageergebieden voor ganzen en smienten 
aangewezen.

De hierboven genoemde kwetsbare planten- en diersoorten 
zoals krabbenscheer, groene glazenmaker, rugstreeppad en 
Noordse woelmuis worden buiten de natuurgebieden steeds 
zeldzamer. Dit is vooral het gevolg van de verdere intensivering 
van de landbouw. Het is ondanks beheersvergoedingen 
steeds moeilijker de bedrijfsvoering af te stemmen op de 
natuurwaarden. Al het werk gebeurt machinaal en moet aan 
allerlei voorschriften voldoen. Hierdoor worden graslanden en 
sloten eenvormiger.

Begrenzing van de goede weidevogelgebieden, hot-spots 
voor wintervogels en overzicht van de weidevogeldichtheid; 
hoe donkerder, des te hoger de weidevogeldichtheid (bron: 
www.grutto.nl, Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden 
in West-Nederland in 2006 en Vogelwerkgroep Koudekerk/
Hazerswoude e.o.).
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Kaden

Achterkaden en (veen)dijken zijn landschapselementen 
met dikwijls grote natuurwaarden. Sommige hiervan zijn 
begrensd als ecologische verbindingszone of (gepland of 
bestaand) natuurgebied binnen de PEHS. Voorbeelden zijn 
de Kade Buitendijkse Oosterpolder, Kromme Mijdrechtsedijk, 
Dammekade, kade Noord- en Zuideinderpolder en Kruiskade/ 
Spookverlaat. Op de beplante kaden broeden enkele 
karakteristieke (en bedreigde) soorten als Koekoek, 
Ransuil, Spotvogel, Kneu en  Boomvalk  (bron: Broedvogels 
van Spookverlaat/Kruiskade te Hazerswoude in 2006). 
Andere specifieke soorten zijn Hermelijn, Dauwnetel en 
Houtpantserjuffer(?).

Knelpunten en kansen natuur
• Eenvormig en intensief agrarisch gebruik, 

kort gemaaide graslanden en  mechanisch 
slootonderhoud.

• Ruimtebeslag door uitbreiding (glas)tuinbouw 
met de daaraan gekoppelde  lichtoverlast.

• Ruimtebeslag voor verder gaande 
verstedelijking met de daaraan gekoppelde 
licht- en lawaai-overlast

• Slechte waterkwaliteit; veelal brak en/of 
hypertroof.

• Versnippering door bestaande en eventuele 
nieuwe infrastructuur en bebouwing.

• Verstoring door recreatie en 
landbouwmachines.

• Behoud van de openheid voor winter- en 
weidevogels.

• Ontwikkelingsmogelijkheden voor wintervogels. 
• Meer agrarisch natuurbeheer  voor  

weidevogels.
• Natte natuurontwikkeling en ontwikkeling van 

sloten voor moerasvogels en moerasplanten. 
• Ontwikkeling van sloten en slootkanten voor 

vissen, amfibieën en libellen.

Overzicht van bestaande natuurgebieden en kaden 
(ecologische verbindingen)
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Melkveehouderijen

Akkerbouw

Glastuinbouw

Sierteelt

Landbouw2.6
De agrarische activiteit bestaat voornamelijk uit grondgebonden 
landbouw met als hoofdactiviteit akkerbouw en veeteelt. Deze 
grondgebonden landbouw is essentieel voor het behoud van 
de openheid van het landschap en daarmee drager van  de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. 

Het grootste deel van het gebied is vanwege de hoge 
grondwaterstand in gebruik voor (melk)veehouderij, waarbij 
deze zich voornamelijk concentreert in de veenweidegebieden. 
In de droogmakerijen wordt de grond voornamelijk gebruikt 
voor akkerbouw. Reden hiervoor is de kwaliteit van de grond, 
de mate van ontwatering, de verkavelingstructuur en de goede 
ontsluiting. Daarnaast is er een toenemend areaal glastuinbouw 
in het gebied, welke zich vooral concentreert langs de grotere 
waterlopen vanwege de aanwezigheid van voldoende kwaliteit 
en kwantiteit aan water. Ook is er een toenemend areaal aan 
sierteelt. Veel akkerbouwbedrijven stappen vanwege de betere 
toekomstperspectieven over op sierteelt als nevenfunctie. Het 
areaal sierteelt bevindt zich daardoor ook voornamelijk in de 
droogmakerijen.

Het agrarisch gebruik en de toekomstige mogelijkheden 
voor bedrijfsontwikkeling staan op velerlei manieren onder 
druk. Naast de problemen die de gebiedsstructuur met zich 
meebrengt zoals bodemdaling, verminderde draagkracht 
van de grond,  verzilting en een slechte ontsluiting, heeft de 
agrarische sector de laatste jaren ook te kampen met een steeds 
strenger europees beleid. Hierbinnen zorgt het afschaffen 
van de garantieprijzen en de regelgeving ten aanzien van het 

Agrarische bedrijven: Overzicht van het agrarisch 
grondgebruik.
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terugdringen van emissies, het mestbeleid en de stankhinder 
voor een noodzaak tot extensivering en schaalvergroting aan 
de ene kant en de beperking van uitbreidingsmogelijkheden 
aan de andere kant. Daarnaast hebben steeds minder agrariërs 
zicht op bedrijfsopvolging. 

Toekomstperspectief landbouw
Voor het gebied is de landbouw de sector die zorgt voor de 
karakteristieke openheid van het gebied. Daarom is het van 
belang dat de toekomstperspectieven voor de agrarische sector 
blijven bestaan. Het toekomstperspectief van de landbouw 
is anders dan enkele jaren geleden weer goed. Agrarische 
gronden worden steeds schaarser en de grondprijzen stijgen. 
Bovendien zijn de gronden in het plangebied, met name in de 
droogmakerijen, zeer geschikt voor akkerbouw.

Schaalvergroting en verbrede landbouw zijn oplossingsrichtingen 
die hier een positieve rol in kunnen spelen. Bij verbreding van de 
landbouw kan worden ingespeeld op andere problemen in het 
gebied zoals recreatie, en water- , natuur en landschapsbeheer.
Denk hierbij aan activiteiten als:

• kaas- en ijsboerderijen: cursussen, rondleidingen, 
lunches, e.d.,

• boerenjachthavens,
• Bed en Breakfast/ Kamperen bij de boer,
• biologische landbouw,
• deeltijdlandbouw,
• agrariërs als landschapsbeheerders van het 

buitengebied,
• natuurontwikkeling en
• waterretentie.

Tussen Hazerswoude-Dorp 
en Boskoop ligt een groot 
sierteeltgebied.



46Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010

Knelpunten en kansen landbouw

• Voor het optimaliseren van het waterpeil in de 
droogmakerijen ten behoeve van het agrarisch 
gebruik wordt onderbemaling toegepast met 
bodemdaling, kwelsituaties en verzilting  tot gevolg.

• Ook de veehouderij in de veenweidegebieden is 
gebaat bij een diepere ontwatering, zodat het 
land eerder bewerkt kan worden en een betere 
grasopbrengst wordt gegenereerd.

• Om inklinking van de ondergrond te voorkomen 
is het noodzaak het waterpeil hoog te houden.

• Nieuwe functies als gevolg van bedrijfs-
beëindiging of als nevenfuncties kunnen de 
agrarische sector belemmeren.

• Afweging van het hele spanningsveld van 
functies, zoals landbouw, water, natuur, 
weidevogels en recreatie, is (vooral in de 
gebieden met bodemdaling) noodzakelijk. 

• Schaalvergroting, functieverandering en 
verbreding vraagt soms om betere infrastructuur 
en vergroting van het bebouwde oppervlak.

• De ontwikkeling van sierteelt, glastuinbouw en 
intensieve veehouderij geeft een spanningsveld 
voor een goede inpassing in het open landschap.

• Toename van de sierteelt zorgt voor een dicht 
gebied en belemmert de kenmerkende openheid 
van het Groene Hart.

• Intensieve veehouderij heeft een nadelige 
invloed op de waterkwaliteit door in en 
uitspoeling van meststoffen.

• Glastuinbouw leidt tot lichtvervuiling.
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Recreatie: Schematisch overzicht van de concentraties van 
recreatieve voorzieningen.

Recreatie2.7
De belangrijkste recreatieve dragers van het plangebied zijn het 
water met de vele mogelijkheden voor waterrecreatie en het 
open veenweidegebied met de aanwezige cultuurhistorische 
waarden. De verschillende vormen van recreatie zijn daardoor 
globaal onder te verdelen in waterrecreatie en recreatie op het 
land. Het gebied is voornamelijk bekend door de uitgebreide 
watersportmogelijkheden maar het recreatieve gebruik wordt 
de laatste jaren ook steeds verder ontwikkeld in de vorm 
van minder conventionele mogelijkheden gecombineerd met 
het agrarisch gebruik. Denk hierbij aan recreëren bij de boer, 
boerenjachthavens en kaas- en ijsboerderijen.

Voor de waterrecreatie bieden de plassen en vaargangen 
uitgebreide mogelijkheden voor zeilen, surfen en toervaart.  
Dit zijn de Kagerplassen(1), Braassemmermeer(2), Wijde 
Aa(3), Langeraarse plassen(4), Nieuwkoopse plassen(5,6) en 
de Zegerplas(7). Deze grootschalige gebieden zijn verbonden 
door kleinschalige recreatieve vaarroutes. Het gebied kent 
tal van weteringen en sloten waar kleinschaligere recreatie 
zoals kanoën op plaatsvindt. De aangegeven  kanoroutes 
concentreren zich rond de grote waterplassen.

Recreatie op het land bestaat voornamelijk uit wandelen en 
fietsen waarbij men geniet van de open weidse poldergebieden 
afgewisseld door de kleine kernen en lintbebouwing die veelal 
een waterrijk en historisch karakter hebben. De beleving van 
het waterrijke karakter wordt nog verder versterkt door de 
vele bruggen en pontjes. Ook zijn er recreatieve knooppunten 
voor wandelen en fietsen, zoals Aarweide(8), Molenviergang 
Aarlanderveen(9) en Bentwoud(10). Monumentale objecten 
zoals windmolens en historische boerderijen dragen ook 
bij aan de recreatieve waarde en beleving. Het gebied is 
vooral in gebruik voor dagrecreatie, de mogelijkheden voor 
verblijfsrecreatie zijn minimaal. Naast de officiële campings zijn 
er ook mogelijkheden voor kamperen bij de boer.
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 Bewegwijzerde fietsroute 

 Vrijliggend fietspad 

 Verblijfsrecreatie 

 Terrein voor dagrecreatie 

 Museum

Overzicht van de recreatieve 
voorzieningen en routestructuren 
voor landrecreatie.

N

Landrecreatie

0      1       2              4 km Nadere aanpassing 
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over het te ontwikkelen 
fietsknooppuntensysteem 
beschikbaar is.
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Knelpunten en kansen recreatie
• Jachthavens zijn vaak niet toegankelijk voor 

dagrecreanten.
• Lage bruggen belemmeren het gebruik van de 

watergangen.
• Ontoegankelijke oevers belemmeren de beleving 

en het gebruik van het water.
• Bij het uitbreiden en/of intensiveren van de recrea-

tieve mogelijkheden moet zorg worden gedragen 
dat natuurwaarden niet worden aangetast.

• Er ontbreken veel schakels tussen de verschillende 
deelgebieden, zowel op het water als over het land.

• De A4, N11, HSL, het spoor Leiden-Woerden, 
de grote watergangen Oude Rijn en Aarkanaal, 
de N207 en andere grote doorgaande wegen 
doorsnijden het gebied en hebben beperkte 
oversteekmogelijkheden. 

Verschillende vormen van 
recreatie.

• Veel polders zijn beperkt toegankelijk voor 
recreatief medegebruik (wandelen en fietsen). De 
openheid van de polders (kwaliteit) wordt daarbij 
soms ook als negatieve factor (geen beschutting 
en lange rechte wegen en paden) ervaren door 
wandelaars en fietsers.

• Weinig mogelijkheden voor verblijfsrecreatie.
• Toename van de vrije tijd leidt tot meer vraag 

naar recreatieve mogelijkheden ‘dicht bij huis’, 
waardoor de recreatieve druk vanuit de eigen 
bevolking en de Randstad op het gebied zal 
toenemen.

• Meer recreatief gebruik maken van dijken en 
kaden in het gebied.
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Bebouwing en infrastructuur2.8
Bebouwing

De in het gebied aanwezige stedelijke structuren zijn onder 
te verdelen in 5 categorieën. Zie hiertoe ook Historische 
bebouwingsstructuren in paragraaf 2.2 Cultuurhistorie.

1. Bebouwing op de oeverwallen

2. Lintbebouwing langs ontginningsassen in het 
veenweidegebied

3. Lintbebouwing tussen de droogmakerijen

4. Lintbebouwing als gevolg van landinrichting

5. Verspreide bebouwing

1.

2.

3.

4.

5.
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Overal in het gebied komt losse verspreid staande bebouwing 
voor waarvan sommige als gevolg van de landinrichting 
weer zijn dichtgegroeid tot nieuwe boerderijlinten tussen de 
bestaande bebouwing.

Vrijwel alle oorspronkelijke bebouwingslinten hebben een 
uitbreiding doorstaan. Hierbij is in veel gevallen geen rekening 
gehouden met het oorspronkelijke verkavelingspatroon of 
de richting van het landschap waardoor een harde overgang 
tussen bebouwing en landschap ontstaat en de identiteit van 
het landschap niet meer terug te vinden is. Alphen aan den Rijn 
is de grootste kern in het gebied en heeft een opvangfunctie 
voor de gehele Rijn- en Veenstreek. 

Glastuinbouw en industrie komen veel voor aan de randen van 
de bebouwing en vormen vaak een harde overgang tussen stad 
en landschap.

Vrijwel alle bebouwing in het gebied is ontstaan langs een 
lineair element zoals een weg of wetering, wat kenmerkend 
is voor de ontginningsgeschiedenis van het gebied. De eerste 
bebouwing ontstond op de oeverwallen. In eerste instantie 
vooral als lintbebouwing in een onregelmatig patroon 
op de hogere gronden langs de rivier. Pas later zijn op de 
belangrijke kruispunten bebouwingskernen ontstaan. Vanuit 
de oeverwallen is een begin gemaakt met het ontginnen van 
het veengebied en ontstond er langs de ontginningsassen 
op de smalle strokenverkaveling wederom lintbebouwing. 
Door het fijnmazige verkavelingspatroon staat de bebouwing 
vrij dicht op elkaar in een onregelmatig patroon. Ten tijden 
van de droogmakerijen ontstond er een veel rationeler en 
strakker verkavelingspatroon. Wederom ontstonden langs het 
rechtlijnige wegenpatroon nederzettingslinten. Deze wijken 
af van de hiervoor genoemde lintbebouwing vanwege de 
geordende rechte structuur en de ruimere opzet. De doorzichten 
tussen de bebouwing zijn erg karakteristiek voor dit type lint. 
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Infrastructuur 

Het gebied is goed ontsloten door een netwerk van Provinciale 
wegen. De belangrijkste zijn de N11 als oost-west verbinding 
en de N207 als noord-zuid as. In het noordwesten wordt het 
gebied doorsneden door Rijksweg A4 en de HSL en langs de N11 
bevindt zich de spoorlijn Leiden-Utrecht. Binnen het plangebied 
ligt de HSL deels onder de grond. Hij verdwijnt bij Hoogmade 
en komt aan de zuidkant van Hazerswoude-dorp weer boven. 
Voor de ontsluiting en goede doorstroming in het gebied is 
het belangrijk dat de doorstroming op de rijkswegen die om 
het gebied lopen optimaal is. Dit voorkomt dat de provinciale 
wegen in het gebied vastlopen door sluipverkeer.

De N207 is in de loop der jaren uitgegroeid tot een doorgaande 
bovenregionale verkeersas tussen Rotterdam/Gouda en 
Schiphol/Amsterdam. De huidige capaciteit is daarvoor zeker 
niet toereikend en de weg wordt over vrijwel het gehele traject 
zwaar belast. Al jaren speelt daardoor de vraag of de capaciteit 
van de N207 moet worden vergroot. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheid tot verbetering van de openbaar 
vervoerlijn tussen  Alpen aan den Rijn en Schiphol. Hierbij 
wordt vooral gezocht naar mogelijkheden om het bestaande 
netwerk zo efficiënt mogelijk te benutten door bijvoorbeeld 
verdubbeling van de bestaande capaciteit. 

Overslagterminal Alphen aan de Rijn
Om het goederenvervoer binnen de Randstad te stimuleren 
en de snelwegen A4 en A13 te ontlasten wordt er in Alpen 
aan de Rijn een Overslagterminal ontwikkeld. De terminal 
komt ten oosten van de Gouwe ingeklemd tussen rail en 
weginfrastructuur (ten zuiden van het spoor en vlakbij de N11) 
in het gebied Schans Oost.
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Knelpunten en kansen bebouwing en    
infrastructuur

• Alphen aan den Rijn zal door de regionale 
opvangfunctie nog een verder verstedelijking 
doormaken.

• Grote doorgaande wegen doorsnijden het 
gebied en zijn vaak maar op een aantal punten 
over te steken (vooral voor langzaam verkeer).

• De smalle lokale wegen zitten vast in een 
profiel waardoor verbreding niet mogelijk is.

De HSL verdwijnt hier onder de grond

Lokale wegen
Het gebied is lokaal ontsloten door een wegenstructuur die 
terug te herleiden is naar de periode van de veenontginningen 
en droogmakerijen. Dit zijn smalle weggetjes die vaak niet 
geschikt zijn voor tweerichtingsverkeer. Door hun ligging in 
de polders en over de dijken die de polders omsluiten hoort 
verbreding hier niet tot de mogelijkheden.
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3
Beleid en ontwikkelingen



60Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010

Europees beleid3.1
Kaderrichtlijn water (KRW)

Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. 
Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en 
grondwater in Europa in 2015 op orde is. Om de internationaal 
gemaakte afspraken na te kunnen komen is als eerste stap een 
beschrijving opgesteld van de toestand van het oppervlakte- 
en grondwater in de (deel)stroomgebieden in Nederland. Het 
LOP-gebied Rijn- en Veenstreek ligt in het deelstroomgebied 
Rijn-west. De tweede stap wordt momenteel uitgevoerd: 
het bepalen of en op welke termijn doelen voor grond- en 
oppervlaktewater realistisch en haalbaar zijn. Dit vereist een 
zorgvuldig proces omdat doelen en maatregelen ingrijpen 
op onder meer ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, 
drinkwatervoorziening evenals veiligheid en wateroverlast. 
Hiertoe wordt het Werkplan 2005-2009 gevolgd, waarin 
van grof naar fijn wordt gewerkt. Eind 2009 moeten alle 
maatregelen opgenomen zijn in het reguliere waterbeleid van 
rijk, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat en gemeenten. 
Dit wordt, voor de Europese Commissie, samengevat in het 
stroomgebiedbeheerplan. Er is dan niet langer sprake van een 
inspanningsverplichting om tot verwezenlijking van die ambitie 
te komen, maar er is een resultaatsverplichting waarbij wordt 
afgerekend bij het niet behalen van de gezamenlijk bepaalde 
doelstelling voor waterkwaliteit. In deze benadering staan de 
stroomgebieden centraal, waarbij verschillende partners hun 
eigen rol hebben. 

Vogel- en Habitatrichtlijn / Natura 2000

Als gevolg van Europese wetgeving zijn in Nederland een 
groot aantal gebieden aangewezen dan wel aangemeld als 
Speciale beschermingszone (SBZ). Deze gebieden vormen 
het Nederlandse deel van een Europees netwerk van 
natuurgebieden, Natura 2000. De Europese richtlijnen bepalen 
dat van elk project of plan dat niet direct verband houdt of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, een ‘passende’ 
beoordeling moet worden gemaakt. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van 
het hele gebied. Als er geen schade optreedt, kan vergunning 
worden verleend. Is dit wel het geval, dan kan vergunning alleen 
worden verleend als aan verschillende eisen wordt voldaan.
Het is de gewoonte om voorafgaand aan deze uitgebreide 
beoordeling te onderzoeken of er met betrekking tot het 
initiatief überhaupt habitattypen, vogels en andere soorten, 
waarvoor de SBZ is bedoeld, in het geding zijn. Ook activiteiten 
buiten het eigenlijke gebied met mogelijk negatieve effecten 
moeten vanwege hun ‘’externe werking” beoordeeld worden. 
Gebiedsbescherming vereist dat bij het beoordelen van 
maatregelen ook de opeenstapeling (cumulatie) van effecten 
van verschillende maatregelen moet worden bekeken. In de 
Rijnstreek vallen de Nieuwkoopse plassen en De Wilck onder 
de Natura 2000. 



61Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  

Vogelrichtlijngebied (VR)

VR en Habitatrichtlijngebied (HR)

HR en Beschermd natuurmonument (BN)

VR, HR en BN

Natura-2000: begrenzing gebied Nieuwkoopse Plassen en de 
Heack
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Rijksbeleid3.2
Nota Ruimte

In de Nota Ruimte zijn verschillende beleidsvelden integraal 
benaderd. De volgende beleidsstrategieën worden gehanteerd 
die van belang zijn voor het LOP:

• Anticiperen op en meebewegen met water
• Investeren in de kwaliteit van de natuur
• Landschap ontwikkelen met kwaliteit

Het LOP Rijn- en veenstreek ligt in het Nationaal Landschap 
Groene Hart. Hierbinnen is behoud door ontwikkeling het beleid, 
waarbij de landschappelijke kwaliteiten medesturend zijn voor 
de gebiedsontwikkeling (ja-mits beleid). Het uitgangspunt is 
dat het Groene Hart zich sociaal-economisch voldoende moet 
kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere (cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurlijke) kwaliteiten van het gebied 
worden behouden of versterkt. Om te voorkomen dat de 
unieke veenweidegebieden door inklinking en oxidatie van het 
veen als gevolg van ontwatering verdwijnen, wordt voor delen 
met sterke bodemdaling van rijkswege een minimumpeil 
voorgeschreven. Per gebied moet worden bepaald of vernatting 
moet leiden tot het aanpassen van het grondgebruik of het 
uitsluiten van bepaalde functies die leiden tot peilverlaging. 
Voor het Groene Hart is een kwaliteitszonering opgesteld 
waarbij de Oude Rijnzone is aangegeven als transformatiezone 
met ontwikkelruimte, ofwel mogelijkheden voor kleinschalige 
bebouwing ter versterking van de landschappelijke structuur. 
(Zie de uitwerking Transformatievisie Oude Rijnzone.)

Structuurschema Groene Ruimte 2

Om het landelijk gebied te behouden, te herstellen en te 
ontwikkelen stelt het kabinet de volgende maatregelen voor: 

• meer en beter groen in en om de steden,
• verscheidenheid en kwaliteiten van het landschap 

behouden door ontwikkeling,
• meer ruimte voor water en hogere kwaliteit,
• een grotere rol voor grondgebonden landbouw 

(vooral melkveehouderij) in het beheer van het 
landelijk gebied,

• concentreren van niet-grondgebonden landbouw,
• versterken ecologische hoofdstructuur.

Ontwikkelingsprogramma Groene Hart

Met het Ontwikkelingsprogramma voor het Groene Hart 
streven de provincies Zuid- en Noord Holland en Utrecht samen 
met andere partijen naar een landschappelijk mooi, ecologisch 
waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waar het voor in-
woners en recreanten goed toeven is. Het watersysteem speelt 
een belangrijke rol in de landschappelijke zonering. Elk van de 
zones kent een eigen ontwikkelingsperspectief. 
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Laaggelegen veengebied 
met sterke bodemdaling

Hoger gelegen veengebied  
met matige bodemdaling
   
Veengebied met dik kleidek 
en rivierkleigebied

Droogmakerij met brakke  
kwel   
   
Droogmakerij met veel  
(zoete) kwel 
   
Droogmakerij met minder  
(zoete) kwel  

Rivieroeverwallen

Transformatiezones in 
westflank

Veenpark in de westflank

Greenports 

Vensters in                                 
transformatiezones

Landschappelijke en gebruiks-
zonering met Oude Rijnzone 
als transformatiezone (bron: 
Ontwikkelingsprogramma voor 
het Groene Hart).

N

Landschappelijke zonering
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Nieuwkoop - Harmelen
• 12e/13e eeuwse cope-

ontginningen

Oud-Ade
• grillige verkaveling rond 

Kagerplassen
• oude molens
• gerende strokenverkaveling 

ten zuiden van Hoogmade

Nota Belvedère

Als Belvedèregebieden zijn aangewezen: Oud-Ade en 
Nieuwkoop-Harmelen. Het laatste gebied is een groot 
aaneengesloten cope-ontginningslandschap van Europese 
betekenis, ontstaan in de 12e en 13e eeuw. Langs de Oude 
Rijn liggen de hogere stroomruggen, behorend tot de eerste 
permanent bewoonde gebieden van Zuid-Holland. Het beleid 
voor dit gebied bestaat uit instandhouden en ontwikkelen van 
de cultuurhistorische identiteit, ook wanneer omschakeling 
van agrarisch naar ander beheer aan de orde is. Peilverlaging 
die het bodemarchief en de fundamenten van monumenten 
aantast moet worden voorkomen. Het plaatselijk visualiseren 
van een Romeinse weg kan een kans zijn, net als het uitvoeren 
van het actieplan cultureel erfgoed Aarlanderveen. 

Het Belvedèregebied Oud-Ade ligt rond de Kagerplassen en 
reikt tot aan de Oude Rijn. Het verkavelingspatroon is grillig 
nabij de Kagerplassen, waar zich een hoge concentratie aan 
oude molens bevindt. Ten zuiden van Hoogmade ligt er een 
onregelmatige, gerende (d.w.z. radiaire) strokenverkaveling. 
Er is aandacht nodig voor de beeldkwaliteit van dorpen in dit 
landelijke gebied. 

Er is een Nationaal Belvedère-Project Limes aangewezen, 
waarbij de archeologische waarden van het grensgebied van 
het Romeinse Rijk (langs de Oude Rijn) mede bepalend zullen 
zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied (Streekplan-
Oost).

Belvedèregebied: Indicatieve weergave van de gebieden 
die aangewezen zijn als Belvèderegebied met hun 
karakteristieken.
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Nieuwkoop - Harmelen
• 12e/13e eeuwse cope-

ontginningen

Het Belvedèregebied rondom Oud-Ade is onder andere bijzonder vanwege haar grillige verkavelingsstructuur (bron: Google Earth).
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Waterbeheer van de 21e eeuw

Waterhuishouding moet sturend worden voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. De omgang met neerslagwater wordt bepaald 
door de trits van vasthouden – bergen – afvoeren. Dit beleid zorgt 
ervoor dat overschotten uit bijvoorbeeld het stedelijk gebied 
niet zonder meer het omliggende buitengebied belasten. Een 
soortgelijke trits wordt aangehouden voor de waterkwaliteit: 
schoonhouden – scheiden – zuiveren. Dit rijksbeleid is op 
provinciaal niveau uitgewerkt. De waterhuishouding heeft een 
meer prominente plaats gekregen in de planvorming, ook op 
regionaal en lokaal niveau.

Natuur voor mensen, mensen voor natuur

Natuur moet aansluiten bij de wensen van mensen en moet 
goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen moet meer gestuurd worden door de 
kwaliteiten van het landschap. Hierbij moet landschapsontwerp 
een grotere rol gaan spelen. Er wordt een kwaliteitsimpuls 
voor het landschap nagestreefd door versterking van de groen-
blauwe dooradering.

Architectuur van de ruimte

In deze nota wordt gepleit voor ‘culturele continuïteit’. De 
door de tijd elkaar opvolgende ingrepen in het landschap 
vertegenwoordigen een gebiedsspecifieke kwaliteit met 
vaak ook een cultuurhistorische waarde. Voor het behoud 
van identiteit is het goed bij huidige ontwikkelingen rekening 
te houden met de continue ontwikkeling van verleden en 
toekomst.
 
Het Rijk vindt het belangrijk dat gebruikers op een positieve 
manier betrokken zijn bij planvorming van het landschap. Een 
toename van de betrokkenheid kan ook de invloed van de 
landschapsarchitectuur op de ontwikkeling van het landschap 
positief beïnvloeden.

Ter bevordering van landschapsarchitectonische kwaliteit kan 
de Kaderrichtlijn voor stimulerende en innovatieve projecten 
worden aangewend. 
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Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet regelt sedert 2002 de bescherming van 
een groot aantal planten- en diersoorten. Voor handelingen 
die strijdig zijn met de verbodsbepalingen betreffende planten 
op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving 
moet ontheffing worden aangevraagd. Bij het aanvragen van 
een ontheffing moet de initiatiefnemer kunnen aantonen 
dat het maatschappelijk belang van de ingreep opweegt 
tegen de te verwachten schade. Er worden 3 categorieën van 
bescherming (en daarmee toetsingskaders) onderscheiden: 
streng beschermd – beschermd - algemeen. Om ontheffing 
te krijgen in het geval van streng beschermde soorten zal de 
initiatiefnemer moeten aantonen dat er geen alternatief is 
en er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar 
belang. 

Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet beoogt de bescherming van landgoederen, 
voor zover de instandhouding van die terreinen voor het behoud 
van natuurschoon wenselijk wordt geacht. Landgoederen in 
de zin van de Natuurschoonwet zijn terreinen die geheel of 
gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden zijn bezet. 
De wet beoogt de instandhouding van die landgoederen te 
bevorderen door het bieden van fiscale faciliteiten. Zo wordt 
de waarde van voor publiek opengestelde landgoederen bij 
overdracht op nul gesteld. 

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 moest de bescherming 
van natuurgebieden, zoals vastgelegd in de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn, in nationale wetgeving vastleggen. Al snel bleek 
dat de omzetting van Europese regels in deze wet onvoldoende 
was. De nieuwe natuurbeschermingswet is op 1 oktober 
2005 van kracht geworden. De volgende natuurgebieden zijn 
aangeduid als Natuurbeschermingswetgebieden: Oeverlanden 
Braassemermeer, De Geerpolderplas, De Haeck en de 
Schraallanden Utrecht-West.
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Provinciaal beleid3.3
Streekplan Zuid-Holland Oost / Streekplan 
Zuid-Holland West

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en 
het voormalige Jacobswoude liggen in het streekplangebied 
Zuid-Holland Oost. De voormalige gemeente Alkemade valt 
binnen het streekplan Zuid-Holland West. Het beleid uit deze 
streekplannen is gecombineerd beschreven. Het gehele LOP-
gebied ligt in het Groene Hart.

Landbouwperspectief
De landbouw is essentieel voor het handhaven van 
landschappelijke waarden. Een groot deel van het buitengebied 
in de LOP-gemeenten, vooral in de droogmakerijen, is 
aangemerkt als agrarisch gebied, waar de hoofdfunctie 
landbouw is (voornamelijk akkerbouw en vollegrondstuinbouw). 
Het perspectief voor de landbouw is hier relatief gunstig. 
Nieuwvestiging van niet-grondgebonden landbouwbedrijven is 
hier niet toegestaan. 

Daarnaast is er agrarisch gebied met bijzondere waarden (ook 
wel A+ genoemd). Deze aanduiding is in de Rijnstreek vooral 
bedoeld voor het veiligstellen van de waardevolle populaties 
weidevogels. Ook in A+ gebieden is de hoofdfunctie landbouw, 
vooral grondgebonden veehouderij en daarnaast fruitteelt en 
akkerbouw, en dienen de voorkomende waarden beschermd 
te worden. Het gaat daarbij naast weidevogels, vooral om 
de openheid van het landschap, de verkavelingsstructuur 

Strategiekaart: Overzicht met gebieden:
1. grote Groene Hart eenheid 
2. kleine Groene Hart eenheid
3. duurzaam glas
4. transformatiezone Oude Rijnzone/ Aar-Amstelzone 
5. transformatiezone Bentwoud 
6. regionale transformatieknoop
7. transformatieknoop waterberging 
(bron: Streekplan Zuid-Holland Oost/ West).

1.2.
4.

4.
6.

7.

7.

3.

5.
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Overzicht van het provinciale 
beleid op het gebied van 
landbouw, natuur en landschap 
in de Rijnstreek (bron: Streekplan 
Zuid-Holland Oost/ West).
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Beleid landbouw, natuur en landschap
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met het slotenpatroon en de cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwingslinten en monumentale boerderijen. 

• Grootschalige ingrepen zijn in dit gebied in principe 
uitgesloten. 

• Verbreding van de landbouw kan bijdragen aan 
versterking van de groene functie van dit gebied. 

• Om de grondgebonden veehouderij bedrijven een 
goed toekomstperspectief te bieden en ze tevens 
te stimuleren de waarden van het gebied veilig te 
stellen, worden gebiedscontracten afgesloten. 

• Kavelruil en schaalvergroting van de bedrijfsvoering, 
maar ook verbetering van de recreatieve ontsluiting 
van het platteland voor verbredingsactiviteiten zijn 
middelen die hierbij worden ingezet. 

De Riethoornse polder, ten oosten van Hazerswoude-dorp, 
maakt deel uit van een groter boomteeltconcentratiegebied 
(ook wel pot- en containerterminal genoemd, PCT). Een klein 
gebied rond Hazershof is bedoeld voor aanvullend waterbeheer 
bij extreme buien ten behoeve van PCT, mogelijk gecombineerd 
met natuurwaarden en aangepast weidegebruik. 

Behoud van cultuurhistorische waarden
De kwaliteit van het groen-blauwe raamwerk wordt voor een 
groot deel bepaald door de aanwezige cultuurhistorische (en 
archeologische) elementen. Op basis van de aanwezigheid van 
archeologie, landschap en nederzettingen zijn Topgebieden 
behoud cultureel erfgoed aangewezen (T), waarvan de 
meeste samenvallen met de door het Rijk aangewezen 
belvedèregebieden (B). Het gaat om de volgende gebieden: 
Kaag-Oude Rijn (T+B), Wassenaarsche Polder (T) en 
Aarlanderveen/Nieuwkoopseplassen/Meije (T+B). Zie ook 
paragraaf 2.2 Cultuurhistorie. Het beleid is hier gericht op de 
bescherming van waardevolle landschappen en structuren, 
zonder dat de huidige situatie wordt bevroren. De opgave 
is om oude waarden een plaats te geven binnen nieuwe 
ontwikkelingen. Te zien is op de streekplankaart dat er 
meerdere bebouwingslinten met cultuurhistorische waarde 
in het landelijk gebied liggen, meestal ontginningslinten. Hier 
gelden beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie 
met het omringende landschap.

Vooral de oeverwallen van de Oude Rijn hebben daarnaast een 
hoge archeologische verwachtingswaarde. De in het Streekplan 
aangegeven cultuurhistorische en archeologische waarden, 
zoals de Limes (het historisch grensgebied van het Romeinse 
Rijk), zijn richtinggevend voor verdere ontwikkeling van het 
gebied. De Oude Hollandse waterlinie ligt ter plaatse van de 
Nieuwkoopse plassen over een korte lengte in het LOP-gebied. 
Hierbij is de opgave om oude waarden een plaats te geven 
binnen nieuwe ontwikkelingen. Het behouden en versterken 
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Bestaand natuurgebied

Gepland natuurgebied

Waardevol weidevogelgebied

Groene verbinding

Zoekgebied robuuste verbinding

van de overgangen van de droogmakerijen en het laagveen 
naar de niet-verveende bovenlanden is vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt zeer gewenst. In het rapport ‘Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur Zuid-Holland, Rijnstreek’ wordt uitvoerig 
ingegaan op de cultuurhistorische en archeologische waarden 
van de Rijnstreek. Een goed beheer van cultuurhistorische 
waarden vergt een integrale, gebiedsgerichte benadering.

Ecologisch netwerk
Veel natuur in dit waterrijke gebied is verbonden met het 
water, waarin op sommige plekken ook natuurwaarden worden 
onderkend. In Nieuwkoop ligt het grootste (watergebonden) 
natuurgebied, dat ook (inter-) nationaal van belang is. Er 
moet een robuuste ecologische verbinding komen met de 
Reeuwijksche Plassen. De natuurgebieden worden planologisch 
beschermd door hun groene contour. 

Ecologische verbindingen
Door het agrarisch gebied zijn meerdere groene verbindingen 
geprojecteerd die deel uitmaken van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur (PEHS). Deze verbindingen moeten tenminste 30-
50 m breed zijn, met zo mogelijk recreatief medegebruik, om op 
een adequate manier de diverse natuurgebieden op elkaar aan te 
sluiten. Aan het realiseren van de ecologische verbindingszones 
Braassemermeer – Westeinderplassen (ten noorden van het 
LOP-gebied) en Braassemermeer – Geerpolder wordt voorrang 
gegeven. Ook een groene verbinding tussen het Braassemermeer 
en de Kagerplassen (via Hoogmade) wordt nagestreefd. Hiertoe 
moeten de gebundelde A4 en HSL worden gekruist. 

Provinciale ecologische hoofdstructuur (bron: Streekplan Zuid-
Holland Oost/ West).
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Duurzame waterhuishouding
Het streekplan legt een studiegebied voor voorraadberging langs 
de zuidrand van de Nieuwkoopseplassen. Een voorraadberging 
maakt deel uit van het oppervlaktewatersysteem, en dient 
ter voorkoming van watertekorten in droogteperiodes. Een 
voorraadberging is permanent watervoerend, maar het peil 
kan variëren. Recreatief medegebruik en natuur zijn wenselijk, 
wanneer daardoor de waterkwaliteit niet wordt aangetast. Ten 
noorden van de Nieuwkoopseplassen ligt een zoekgebied voor 
voorraadberging en ten zuiden van het Braassemermeer is 
voorraadberging indicatief weergegeven. In het zuid-westelijk 
deel van het plangebied, rondom Hazerswoude-dorp, is 
sprake van een tekort aan open water waardoor in tijden van 
veel neerslag wateroverlast optreedt. Door watergangen te 
verbreden en grote wateroppervlakten te maken moet meer 
open water worden toegevoegd aan het gebied. Voor de 
Polder Westgeer (ten noorden van Hazerswoude-dorp) wordt 
onderzocht of het instellen van een piekberging mogelijk 
is, in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Dit betekent 
dat het gebied bij een bepaalde waterstand gecontroleerd 
onder water gezet zou kunnen worden. De Groote en Kleine 
Heilige Geestpolder, ten noorden van het Braassemermeer, 
zijn door Hoogheemraadschap van Rijnland aangewezen als 
calamiteitenberging. Door het instellen van een fluctuerend 
waterpeil wordt hier tevens natuurgebied uitgebreid. Ook voor 
het gebied rondom de Kagerplassen is calamiteitenberging 
mogelijk een functie. 

Waterhuishouding: Overzicht met het beleid m.b.t. water-
tekort, veiligheid en wateroverlast; 

1. voorraadberging studie-gebied 
2. voorraadberging zoekgebied 
3. voorraadberging indicatief 
4. calamiteitenberging zoekgebied 
5. vergroten wateroppervlak 
6. openwater-berging zoekgebied 

(bron: Streekplan Zuid-Holland Oost/ West).

1.

2.
3.

4.
4.

5.
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Water is leidend in veengebied
Vanuit de visie van de Provincie op natuur, landbouw, water 
en landschap is een peilenbeleid ontwikkeld om het dalen 
van het maaiveld zoveel mogelijk te beperken. Dit staat in het 
streekplan als Veengebied en Veen-plus gebied aangeduid. 
Er is sprake van Veengebied als van de bovenste 80 cm van 
de bodem minimaal 40 cm uit veen bestaat. In de gebieden 
die zijn aangewezen als Veengebied geldt een drooglegging 
van 60 cm beneden maaiveld als richtlijn. In het kader van 
belangenafweging is het mogelijk om het peil ook actief 
te verlagen tot 60 cm beneden maaiveld. In de Veen-plus 
gebieden volgt het oppervlaktewaterpeil alleen de daling 
van het maaiveld, waardoor geen actieve peilverlaging (voor 
landbouw) mogelijk is. De maximum drooglegging ligt op 60 
cm beneden maaiveld, maar overal waar het in de Veen-plus 
gebieden hoger is, wordt dit dus niet verlaagd, wat gunstig is 
voor de natuur. 

Regionale spreiding recreatievoorzieningen en routenetwerk 
In en rond Alphen aan den Rijn liggen verspreid bestaande 
recreatiegebieden. Zegersloot (1) en Nieuwkoop (2) zijn 
aangemerkt als regionaal recreatief knooppunt, dat verder 
ontwikkeld kan worden ten dienste van aan routes gebonden 
recreatie en waterrecreatie. Recreatieve knooppunten zijn per 
openbaar vervoer bereikbaar. Er zijn zoekgebieden voor nieuwe 
recreatieve knooppunten bij Hoogmade (3), Nieuw Werklust 
(4), Aarweide (5), Noorden (6) en Woerdense Verlaat (7), om te 
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komen tot een goede regionale spreiding van voorzieningen. 
De eerste fase van het Bentwoud (8), een grootschalig 
recreatieproject, ligt voor een deel binnen het LOP-gebied, ten 
zuiden van Benthuizen. De toegankelijkheid van het buitengebied 
vanuit Leiden en Leiderdorp heeft prioriteit voor de Provincie. 
Hiertoe wordt een overgangszone ingericht tussen de steden en 
het open plassengebied. Langs het blauwe netwerk, onderdeel 
van het basisrecreatietoervaartnet, wordt de toegankelijkheid 
van het water verbeterd, in overeenstemming met andere 
functies, zoals natuur. De provincie streeft naar versterking van 
het recreatieve vaarwegennet tussen de Kagerplassen en de 
omringende plassen. 

Milieu
Op diverse plekken in het agrarisch gebied zijn 
milieubeschermingsgebieden voor stilte aangewezen. Langs 
de A4 bij Roelofarendsveen is een studielocatie voor een 
lijnopstelling van windmolens opgenomen in het Streekplan. 
De Roode Polder (ten westen van Hoogmade) kan op termijn 
in aanmerking komen voor winning van zand (afhankelijk van 
nader onderzoek). 

Transformatiezones
De Oude Rijnzone en de Aar- en Amstelzone zijn aangewezen 
als transformatiezones. In de Oude Rijnzone moet ruimte 
worden geboden aan noord-zuid gerichte groenstructuren en 
aan woningbouw waarvoor elders in de streek geen plaats is. 
In de Aar- en Amstel-Drechtkanaal-zone moet het landschap 
verbeterd worden door de herstructurering en herbestemming 
van glastuinbouwlocaties. Voor beide gebieden is een 
transformatievisie uitgewerkt (zie regionaal beleid). 

Ook ten zuiden van Roelofarendsveen ligt transformatiegebied 
Braassemerland. De planvorming hiervoor is inmiddels in 
gang gezet. Gestreefd wordt naar verduurzaming van de 
gevestigde glastuinbouw en vestiging van andere functies, 
waaronder waterberging en waterrecreatie. In de derde 
partiele herziening (van het Streekplan Zuid-Holland west) is 
de rode contour hiertoe verruimd. Het moet een hoogwaardig 
stad- en dorpsgebied met ongeveer 2400 woningen worden, 
waarbij de openbare toegankelijkheid van de oever van het 
Braassemermeer behouden en versterkt wordt.Openluchtrecreatie: gebieden, verbindingen en knooppunten 

(bron: Streekplan Zuid-Holland Oost/ West).
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Subsidieregeling Landelijk Gebied 
Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft in juni 2007 de 
subsidieregeling voor het landelijk gebied vastgesteld. 
Thematisch is de subsidie gericht op:

1. versterking van de concurrentiekracht van land- en 
bosbouw,

2. verbetering van het platteland door ondersteuning 
van het beheer van het platteland,

3. verhoging van de levenskwaliteit van het 
platteland en bevorderen van diversificatie van de 
plattelandseconomie,

4. versterking van de bottum-up benadering. 
Specifieke doelen van de provincie liggen binnen 3 en 4 en 
betreffen ook het landschapsbeleid binnen de prioritaire 
gebieden. Als prioritaire gebieden zijn Wijk en Wouden en het 
Westelijk plassengebied aangewezen.

Wie wat water, beleidsnota water

De provincie stelt kaders voor integraal waterbeheer, waarbij 
in nauwe samenwerking met waterschappen haalbare doelen 
worden bepaald, die vervolgens ook getoetst worden. De 
provincie volgt hiermee de sturingsfilosofie die is ingezet op 
europees niveau (KRW).

Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Het AVP zet op samenhangende wijze in op een duurzame 
concurrerende landbouw, een vitale natuur, een herkenbaar 
platteland en duurzaam waterbeheer. Het Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland is een concrete uitwerking hiervan. Financiering 
geschiedt door middel van ILG-gelden. De Provincie Zuid-
Holland heeft hiervoor het Provinciaal Meerjaren Programma  
2007-2013 opgesteld. In dit meerjarenprogramma is het 
deelprogramma Vitaal Platteland opgenomen, dat onder meer 
als doelstelling heeft het instandhouden van het Nationaal 
Landschap Groene Hart. Voor het Groene Hart bestaat een 
ontwerp-uitvoeringsprogramma. De Provincie stelt voor de 
uitvoering van concrete projecten subsidies beschikbaar.

Nota Regels voor Ruimte 2005,  
par. 3.2E Ruimte voor Ruimte Regeling

Met de Ruimte voor ruimte regeling kunnen particuliere 
partijen in ruil voor het slopen van 5000 m2 kas of 1000 m2 
schuur een woning bouwen. Alleen kassen buiten de provincie 
aangewezen glastuinbouw komen in aanmerking. 
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Groenblauwe Slinger

De Provincie Zuid-Holland zet zich in om een Groenblauwe 
Slinger te ontwikkelen van doorlopende natuur- en 
recreatiegebieden tussen Midden-Delfland en het Groene 
Hart. Versnipperde stukjes groen en blauw moeten worden 
verbonden tot een robuust en duurzaam raamwerk. Het doel 
van de Slinger is de groengebieden in Zuid-Holland, waaronder 
het Land van Wijk en Wouden bij Hazerswoude, integraal 
(natuur, water, recreatie) te verbinden, zodat bewoners dichtbij 
de woonomgeving voldoende recreatieve mogelijkheden 
hebben en planten- en diersoorten zich gemakkelijker kunnen 
verspreiden. De Groene component bestaat uit de aanleg van 
1600 ha. nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast 
legt de Provincie 125 km nieuwe recreatieve routes aan, zoals 
fiets- en wandelpaden en kanoroutes. De Blauwe component 
bestaat uit het belang van water en duurzaam waterbeheer, dat 
de  waterbergings- en recreatiemogelijkheden vergroot. Het 
Land van Wijk en Wouden is onderdeel van de Groenblauwe 
Slinger en bestempeld als aanpassingsgebied. Dit houdt in dat 
dit gebied haar agrarische karakter behoudt en een duurzame 
agrarische functie krijgt waarbij een extra kwaliteitsimpuls 
aan natuur en recreatie wordt gegeven. De Gebiedscommissie 
Land van Wijk en Wouden heeft een integrale gebiedsvisie 
ontwikkeld waarbinnen de doelstellingen van de Groenblauwe 
Slinger passen (zie paragraaf 3.4). In 2013 moet de Groenblauwe 
Slinger gerealiseerd zijn.

Groenblauwe Slinger 
tussen Midden-Delfland 
en het Groene Hart (bron: 
Provincie Zuid-Holland) en 
de invulling binnen het Land 
van Wijk en Wouden (bron: 
Gebiedscommissie Land van 
Wijk en Wouden).
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Regionaal beleid3.4
Regiovisie Rijnstreek +, 2002

De gemeenten uit de Rijnstreek werken samen in het 
Rijnstreekberaad. In dit kader is de Ontwerp Regiovisie 
Ontwikkeling Rijnstreek + opgesteld. (De + staat voor de 
eenmalige toevoeging van de gemeente Bodegraven.) In dit 
plan zijn de opgaven voor het buitengebied opgedeeld naar het 
landelijk gebied, de Aar- Amstelzone en de Oude Rijnzone. 

Streefbeeld voor de Oude Rijnzone is een hoge ruimtelijke 
kwaliteit op basis van een sterk landschappelijk casco, 
waarin op een positieve manier gebruik wordt gemaakt van 
verstedelijkingsdruk. Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit 
kan door;

• een heldere opbouw van de zone, 
• ruime evz’s, 
• aandacht voor cultuurhistorie, 
• beleefbaarheid van landschap en water, 
• het verbeteren van de functies naast elkaar, 
• het aangeven van mogelijkheden voor 

bedrijvenontwikkeling en woningbouw en
• een goede vormgeving van de randen. 

De visie wil het oeverwallenlandschap weer herkenbaar maken 
in combinatie met de realisatie van evz’s. Deze groengebieden 
vormen een sterk landschappelijk kader en dienen meerdere 
functies. Er wordt gedacht aan een breedte van circa honderd 
tot honderden meters met ook mogelijkheden voor nieuwe 

Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in de Rijnstreek: 
opgaven in de Oude Rijnzone (boven) en in het landelijk gebied 
en Aarzone (onder)  (bron: Regiovisie Rijnstreek+).
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landgoederen. De natuur krijgt een extra impuls in deze zone 
met bossen op rivierkleigronden.

Streefbeeld voor het Landelijk gebied is ontwikkeling van de 
landbouw in verschillende richtingen; 

• intensivering en complexvorming in het Boskoopse 
gebied en Nieuw Amstel 

• grondgebonden landbouw in het overig agrarisch 
gebied, 

• verbrede en biologische landbouw met name in de 
A+ en Belvedère gebieden. 

Vanuit landschap is van belang; bebouwing alleen op bouwkavels, 
geen intensieve opgaande teelten, geen toevoeging van 
nieuwbouwkavels, hooguit 20% andere gewassen dan gras. 

In de Aar zone ligt een extra impuls natuur in het uitbreiden 
van het gebied Zeegerplas en het terugkomen van open grond 
functies bij saneringsplannen van het IOP. De Langeraarse 
Plassen krijgen hierdoor een impuls ten aanzien van de natuur.

In het kader van het project de Venen wordt ten noorden van de 
Nieuwkoopse Plassen 200 ha nieuwe natte natuur ontwikkeld, 
gepaard met waterberging en recreatief medegebruik. Mogelijk 
ontwikkelt dit gebied zich tot een parklandschap.
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Begrenzing Groene Hart

Ecologische verbindingen Venen-Vechtplassen

Blauw netwerk

Stimuleringsprojecten

Ligging van de Venen in het Groene Hart
(bron: Plan van aanpak de Venen, 1998).

Uitvoeringsprogramma TROP Rijnstreek III 
2007-2011

Dit rapport vormt een vervolg op eerdere Toeristisch Recreatie 
Ontwikkelingsplannen. In de afgelopen jaren is de basis 
van recreatieve routestructuren gerealiseerd. Er wordt nu 
ingezet op nieuwe routestructuren, zoals voor skeelers, het 
beheer ervan en kwaliteitsverbetering en watergerelateerde 
recreatie. De projecten zijn verdeeld in routestructuren, 
recreatietoervaart, visievorming (zoals dit LOP, een 
samenhangende landgoedregeling en groene diensten), 
recreatieve knooppunten en promotie.

Plan van aanpak de Venen

Een vitale Randstad moet kunnen rekenen op een gezond 
Groen Hart. Daarom is er voor de Venen een sleutelfunctie 
voorzien op het gebied van natuurbehoud- en ontwikkeling 
in combinatie met recreatiemogelijkheden en een zich verder 
ontwikkelende landbouw. Het gebied de venen vormde 
een van de stimuleringsprojecten in het Groene Hart, net 
zoals het Bentwoud. Rond de Nieuwkoopse plassen zijn 
natuurontwikkelingsprojecten aangewezen om nader uit te 
werken. In een zone rondom de plassen ligt agrarisch gebied 
met een verbrede landbouwdoelstelling en gebieden met 
een uitwerking door een gebiedscommissie. Verder af in de 
polders liggen agrarische ontwikkelingsgebieden. Er is tevens 
uitbreiding van recreatieve voorzieningen gepland. 
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Agrarisch ontwikkelingsgebied

Gebied met verbrede landbouwdoelstelling

Gebied met uitwerking door gebiedscommissie

Natuurkerngebied met als nevenfunctie recreatie

Natuurontwikkelingsgebied

Functiekaart toekomstvisie De Venen
(bron: Plan van aanpak De Venen, 1998).

Landschapsbeleidsplan Leidse regio en  
Warmond 2002

Het plan betreft het buitengebied rondom Leiden, waaronder 
de gemeente Kaag en Braassem (deel voormalig Alkemade). 
Het plan onderscheidt landschappelijke parels en lijsten. 
De Kagerplassen / Oud Ade en de veenweidegebieden zijn 
benoemd als parels. Behouden van het oude cultuurlandschap 
en het vergroten van de betekenis voor natuur en recreatie 
staan hier centraal. Rond de parels liggen de randen, de 
lijsten. Hier wordt extra geïnvesteerd in bos, water en riet. Zij 
vormen een duidelijke begrenzing en zijn tevens van belang als 
ecologische en recreatieve verbinding. Daarnaast zijn er ook de 
ontwikkelingsgebieden met ruimte voor de landbouw of andere 
functies, zoals de Oude Rijnzone en de droogmakerij rond 
Hazerswoude-Dorp. Het uitvoeringsprogramma kent projecten 
zoals de ontwikkeling van een Regionaal Groenfonds, de 
overgang van veenweidegebied naar droogmakerij, projecten 
ter versterking van de agrarische structuur en de Oude Rijn in 
beeld als voorzijde.

Holland Rijnland

Holland Rijnland is een regionaal samenwerkingsorgaan waarin 
de gemeente Kaag en Braassem (deel voormalig Alkemade) de 
meest oostelijke gemeente is. In het verleden heeft de voorloper 
van deze regio, de Leidse regio, een Landschapsbeleidsplan 
opgesteld. De regio Holland Rijnland stelt een regionale 
structuurvisie op, die begin 2009 gereed moet zijn.
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Focus Oude Rijnzone, transformatievisie

Doel van de transformatievisie Oude Rijnzone is het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied door 
herstructurering en het creëren van een hoogwaardige en 
duurzame omgeving voor wonen, werken en recreëren met 
inbegrip van ecologische en recreatieve verbindingszones. Ca. 
150 bewoners hebben de ruimtelijke kwaliteit van de zone 
gedefinieerd als o.a. leesbaarheid van het landschap, een 
afwisselende woon- en werkrivier, openheid en doorzichten 
en uniek cultuurhistorisch erfgoed. Uitgangspunten voor 
ontwikkeling hebben betrekking op voorkantsituaties naar de 
rivier, herontwikkeling van openbare oevers en het jaagpad, 
dwarsverbindingen creëren op de Oude Rijn, monumentale 
industriële panden herontwikkelen, behoud en integratie van 
riviergebonden bedrijvigheid.

Deelgebied Alphen-West / Rijnwoude-Oost 
In dit deelgebied zijn de overgangen tussen stad en 
land en de zichtlijnen van groot belang. Voor bestaande 
bedrijfsbebouwing is een transformatie in groene woonmilieus 
voorzien. Een tussenliggende strook van ca. 200 m blijft 
onbebouwd (bron: Focus Oude Rijnzone).

Deelgebied Zoeterwoude / Hazerswoude-Rijndijk
Open groene relatie, nieuwe waterverbinding met 
boezemkade, extensieve natuur en recreatie, nieuwe 
waterrijke woonmilieus (bron: Focus Oude Rijnzone).

Land van Wijk en Wouden

De regio Wijk en Wouden beslaat het plangebied tussen 
Alpen aan den Rijn, Zoetermeer en Leiden. Voor dit gebied is 
in 2001 een integrale gebiedsvisie opgesteld en in 2003 een 
uitvoeringsprogramma. De visie gaat uit van drie doelen, te 
weten de identiteit van het buitengebied op zich, de betekenis als 
groen voor de steden en het nieuwe verband tussen stad en land. 
Met name de uitwerking rond het thema omgevingskwaliteit 
heeft een relatie met dit LOP.  Uitgangspunten zijn o.a.; behoud 
van de landbouw, kansen benutten voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer, de realisatie van de EHS is leidend voor 
natuurontwikkeling, de wateropgaven zijn belangrijk en ontzien 
van het open midden gebied. 
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Deelgebied Alphen – Bodegraven 
De nadruk ligt op het groene karakter en het behoud van 
doorzichten, sanering en revitalisering van de oevers van 
de Oude Rijn, bestaande groene kwaliteit met reguliere 
middelen verbeteren (landgoederen, ruimte voor ruimte), 
uitbreiding bedrijventerrein Streekterweg volgens filosofie 
van de werklandschappen (rapport ruimtelijke kwaliteit Oude 
Rijnzone) (bron: Focus Oude Rijnzone).

Transformatievisie 
Aar- en Amstelzone, 
2005

De visie gaat uit van 
een concentratie van 
intensieve functies op 
het bovenland en behoud 
van het open landschap 
in de droogmakerijen. 
Open plekken op de 
bovenlanden met doorzicht 
naar de droogmakerijen 
worden vrijgehouden. De 
landschapsovergangen hoog-
laag worden geaccentueerd. 

bron: Transformatievisie 
Aar- en Amstelzone.

Ligplaatsenplan Alkemade, Jacobswoude en 
Teylingen 2006

Het Ligplaatsenplan 2006 geeft voorbeelden van 
landschappelijke inpassing van jachthavens en de omgang met 
de vele ligplaatsen in het gebied. Het plan geeft daarnaast een 
overzicht van mogelijkheden voor legalisering of verplaatsing 
van plezier- en woonboten, afhankelijk van de ligging langs een 
erf, oever of natuurgebied en de beoogde landschappelijke 
inrichting.
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Uitvoeringsprogramma Hollandse plassen 2007 

Het plan betreft alle LOP gemeenten in samenwerking met 
anderen. “Het Hollands Plassengebied is hét gebied voor water 
gerelateerd toerisme en recreatie in de Randstad, door haar 
ligging, toegankelijkheid, typisch Hollandse cultuurhistorie, 
voorzieningenniveau en beleving vanaf het water en langs de 
waterkanten”. In het gebied zijn 5 routes over water benoemd 
met bijbehorende maatregelen; A Kagerplassen route, B 
Westeinder-Braassemroute, C Oude Rijnroute, D Drecht-
Amstelroute, E Aarkanaal route. 

Belangrijke zaken waar op moet worden ingezet in de komende 
periode zijn: 

• Verbeteren infrastructuur voor recreatie en 
toerisme, zowel op het water als op het land door:
- routestructuren 
- faciliteiten en voorzieningen, met name 

ligplaatsen, ook knooppunten ontwikkelen
- oplossen knelpunten, o.a. slib

• Nieuwe ontwikkelingen aanpakken in logiesvormen 
en vaarten

• Upgraden watersportbedrijven
• Marketing en promotie van regio

Impuls voor Ade 2005

Naar aanleiding van de aanleg van de HSL en de verbreding 
van de A4 is een integrale landinrichting opgestart voor Ade. 
Veranderingen liggen in de verbetering van de landbouwkundige 
structuur en de realisatie van natuurcompensatie, een 
ecologische verbindingszone en recreatieve verbindingen (fiets- 
en wandelpaden). Het plan wordt echter, op een gedeelte van 
de natuurcompensatie na, niet meer in uitvoering gebracht.

Aanpassingsplan Ade: geplande maatregelen op kaart (bron: 
Impuls voor Ade).
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Bomen in beeld, visie en agenda greenport 
regio Boskoop 2006 

De greenport Boskoop wordt omschreven als een belangrijk 
concentratiegebied van diverse tuinbouwfuncties. Het 
gebied de Roemer, het zuidoostelijk deel van gemeente 
Rijnwoude, is aangegeven als te herstructureren gebied. 
Instrumenten hiervoor zijn o.a. een wijzigingsbevoegdheid 
voor functiewijziging van bedrijfswoning naar burgerwoning, 
regeling ruimte voor ruimte voor boomteeltbedrijven buiten 
de boomteeltcontour, ontwikkelingsplanologie voor waterrijke 
landgoederen en het oprichten van een grondbank en 
herstructureringsfonds. Enkele projecten zijn bewegwijzering 
van wandel,- fiets- en kanoroutes, groene stad concept en 
ontwikkeling Bentwoud met aandacht voor sortiment. Hiervoor 
zijn ook kosten begroot.

Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden, 
Leader-POP 2007-2013

De ambitie voor de periode POP2 is een actualisering van de 
thema’s uit het Ontwikkelingsplan leader+ Leidse Ommelanden 
2002-2006 en wordt vertaald als:

Versterking van de identiteit en de leefbaarheid van de Leidse 
Ommelanden. Onze identiteit: de Tuin van Holland

De Leidse Ommelanden heeft bijzondere kwaliteiten die 
vragen om behoud en versterking. Er wordt uitgegaan van een 
integrale aanpak met de volgende thema’s:

• Stad - land: deze relatie is groot en onmiskenbaar. 
Enerzijds vormt de sterk verstedelijkte omgeving 
een bedreiging voor het landelijk gebied, anderzijds 
schept het kansen voor plattelandsontwikkeling 
(recreatieve uitloopmogelijkheid voor de stedeling).

• Cultuurhistorie en natuurwaarden: de 
oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog steeds in 
tact en is als weidevogelgebied en polderlandschap 
van internationale betekenis.

• Leefbaarheid, levenskwaliteit en economische 
vitaliteit: de agrarische sector bezit kwaliteit, maar 
staat economisch onder druk. Kleine kernen kampen 
met achteruitgang van voorzieningen.

Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in doelstellingen die 
aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden 
van bewoners, ondernemers en organisaties in het gebied. 
Projecten die passen binnen deze doelen kunnen worden 
voorgedragen voor een Leaderbijdrage en zo leiden tot 
concrete resultaten.

Concept kaart Leidse Ommelanden 2007-2013: begrenzing van 
het plangebied (bron: Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden).
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Gemeentelijk beleid3.5
Gemeente Kaag en Braassem
(deel voormalig Alkemade)

De Nota Recreatie en Toerisme 2006  geeft een duidelijke visie op 
recreatie en toerisme in relatie tot het landschap; beter zichtbaar 
en beleefbaar maken van het plassengebied, betere onderlinge 
samenhang van het recreatieaanbod, kwaliteitsverbetering 
en uitbreiding jachthavens, meer kleinschalige recreatieve 
activiteiten, behoud van landschappelijke waarden, fietsen en 
wandelen door historisch landschap.

De Beleidsnotitie paardenhouderijen 2008, geeft beleidsregels 
aan voor bestaande en nieuwe paardenhouderijen. 

In de structuurvisie 2020 Alkemade ruim gezien, worden 
voor de komende 15 jaar verschillende aspecten uitgewerkt, 
zoals de identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het 
woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur, de benodigde 
voorzieningen, de toekomst van de glastuinbouw, de veeteelt, 
de recreatie en de waterberging etc. De structuurvisie zal voor 
een belangrijk deel de toekomst van het Alkemadese deel van 
Kaag en Braassem bepalen.

Gemeente Kaag en Braassem 
(deel voormalig Jacobswoude)

Beleidsnotitie paardenhouderij 
De agrarische tak van de paardenhouderij (als hoofd- of als 
nevenactiviteit) kan worden toegestaan in het buitengebied 
binnen een agrarische bestemming en de daarbij behorende 
voorschriften. Ook de daarbij behorende voorzieningen om 
de paarden in een goede conditie te houden of te trainen 
kunnen worden toegestaan. Uitgangspunt is dat recreatieve 
paardenhouderij alleen toegestaan is als het bestaande 
bouwvlak hiervoor voldoende ruimte biedt.

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Jacobswoude 2007
Het plan houdt de volgende zonering aan:

• Zone AO: Agrarisch gebied met waardevolle 
openheid, grootste deel 

• Zone ALN: Agrarisch gebied met landschaps- en 
natuurwaarden. De zone omvat veenweidegebieden; 
het gebied ten westen van Ofwegen en het gebied 
ten zuiden van de Kerkweg en delen ten zuiden van 
het Braassemermeer en de Wijde Aa.

• Zone AGL: Agrarisch gebied, glastuinbouw ten 
westen van Woubrugge

• Zone N: Gebied met natuurwaarden langs 
Braassemermeer en Wijde Aa 

• Zone Westerdijk: Van grootschalige bedrijven naar 
kleinschalige bedrijven

• Zone Drechtoevers: Conserverend beleid 
cultuurhistorische waarden, doorzichten en 
oeverlanden
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Werkdocument Nieuwe landgoederen 2007
Het werkdocument vormt een uitwerking van het 
landgoederenbeleid van de provincie. Deze hanteert voor 
een nieuw landgoed de volgende definitie; door particulieren 
gestichte en beheerde landschapscomplexen met daarin één 
woonhuis van allure met maximaal drie wooneenheden. Het 
landschapscomplex heeft een totale omvang van minimaal 5 
hectare en bestaat uit bij het gebied passende natuurdoeltypen 
en is voor 90% publiek toegankelijk waardoor het geschikt 
is voor extensieve recreatie. Hoofduitgangspunt voor de 
gemeente is dat het open polderlandschap niet verstoord 
mag worden, daarom is aansluiting bij de grotere kernen 
gewenst, maximaal 1 landgoed per kern,  maximale omvang 
20ha, aansluiting bij recreatieve routes en aansluiting bij de 
provinciale natuurgebieden en verbindingszones. 

Drechtoevers in beeld gebracht 
Het rapport geeft een inventarisatie van de Drechtoevers 
met foto’s en plattegronden en tekst van voorkomende 
natuur- en landschapselementen en bebouwing. Het rapport 
Inventarisatie zone Drechtoevers 2007 (landschapsbeheer 
Zuid-Holland) geeft de volgende aanbevelingen; werkgroep 
formeren met bewoners, hakhoutbosjes beheren, natuurlijke 
oevers verbeteren en ontwikkelen, link met PEVZ uitbouwen, 
verbeteren inrichting kleine landjes. 

Mogelijke locaties nieuwe landgoederen
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Gemeente Nieuwkoop

Structuurvisie Voorbereiding 2007-2008
In de voorbereidingsfase zijn drie scenario’s opgesteld; 
Landgoed Nieuwkoop, Park Nieuwkoop en Landschap, hart van 
Groene Hart. Hierin zijn verschillende toekomstperspectieven 
onderzocht.

Gemeente Alphen aan den Rijn

Structuurvisie Alphen aan den Rijn, deel 1 beleidsnotitie
De structuurvisie geeft voor de onderscheiden deelgebieden 
duidelijk de kenmerkende kwaliteiten en gewenste 
ontwikkelingen aan. 

Scenario’s voor Nieuwkoop
BVR adviseurs werkt momenteel drie scenario’s uit (bron: 
Structuurvisie Nieuwkoop in voorbereiding 2007-2008).

1. Landgoed Nieuwkoop 2. Park Nieuwkoop

3. Landschap, hart van het Groene Hart

Indeling in deelgebieden buitengebied Alphen aan den Rijn
De indeling is gamaakt op basis van de landschappelijke opbouw 
(bron: Structuurvisie Buitengebied Alphen aan den Rijn).
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Gemeente Rijnwoude

Bestemmingsplan Buitengebied, 2004
De toelichting op het bestemmingsplan bevat duidelijke 
doelstellingen per thema. In de zonering is onderscheid in 
verschillende gebieden, zie de tabel.

Gebieden 
Rijnwoude

Doelstellingen

Buitengebied 
gemeente

- Behoud landschappelijke openheid

Veengebieden - Behoud cultuurhistorische waarden
- Behoud en ontwikkeling 

weidevogelgebieden
- Stimuleren natuur- en 

landschapsbeheer (moeras, rietlanden, 
natuurlijke oevers)

- Ontwikkelen recreatief medegebruik
Veengebied 
Noord

- Toelaten kleinschalige verblijfsrecreatie

Veengebieden 
Zuid

- Behoud bestaande natuurgebieden
- Behoud bestaande sierteeltgebieden
- Ruimere mogelijkheden nieuwe 

functies VAB
Droogmakerijen - Ruime ontwikkelingsmogelijkheden 

grondgebonden veehouderij, 
akkerbouw en tuinbouw

- Behoud sierteelt
- Geen nieuwe agrarische vestiging
- Ruime mogelijkheden nieuwe functies 

VAB

Structuurvisiekaart: projecten in de gemeente Rijnwoude (bron: 
Structuurvisie Rijnwoude 2020).

Daarnaast is een nieuw bestemmingsplan voor het overige  
gebied (sierteeltgebied) buiten de bebouwde kom in 
ontwikkeling. Dit bestemmingsplan moet voldoende 
mogelijkheden bieden om de greenport Regio Boskoop verder 
te ontwikkelen en versterken.
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Structuurvisie Rijnwoude 2020 ‘van droom naar daad’, 2005 
Hoofdkeuze voor het buitengebied is ten noorden van 
Hazerswoude-Dorp het behouden en versterken van het 
graslandschap met een landgoederenzone ten zuiden van Bent. In 
het zuiden is geleidelijke transformatie van akkerland voorzien via 
projecten als het Bentwoud, het realiseren van een groen casco 
met landgoederen en kastelen met ecologische en recreatieve 
functies en tussenliggende zoekgebieden voor waterberging.

Concept Nota Landgoederenbeleid Rijnwoude, 2008 
De nota geeft een aantal gebieden aan waar landgoederen 
mogelijk zijn onder nadere eisen van o.a. min. 5 ha en 
landschappelijke inrichtingsvoorwaarden zoals, plaats en 
oriëntatie van bebouwing, mate van openheid en onbebouwd 
terrein, bijdrage aan waterberging en bijdrage aan natuur en 
ecologische verbindingen. Vaststelling volgt medio 2008.

Bron: Inrichtingsplan Bentwoud, augustus 2006.

Gebiedsvisie Bentwoud, 2007 
De uitgangspunten voor het ontwerp van het Bentwoud zijn: 

• voor de Randstad een uniek aaneengesloten en 
groot bosgebied ,

• een eenheid met een eigen identiteit waardoor het 
Bentwoud zich onderscheidt van andere bossen in 
de Randstad, 

• multifunctioneel karakter aan de buitenzijde en een 
natuurkern van 400 ha waarin bosontwikkeling op 
een natuurlijke wijze verloopt, 

• kerngebied in de ecologische structuur van bossen 
in Zuid-Holland,

• diverse sport en recreatievoorzieningen en 
mogelijkheden functieverandering

Voor nieuwe gebruiksmogelijkheden van bestaande bebouwing 
is een overzicht opgesteld. Hierbij spelen beeldkwaliteitseisen 
(bouwhoogten, bouwvlakken, vrijhouden doorzichten, 
bebouwingspercentages hanteren, nokrichting van de daken 
en dergelijke).

Recreatienota Rijnwoude (raadsinformatie), 2008
De gemeente wil een kadernota recreatie en toerisme 
opstellen, waarbinnen locale ontwikkelingen zich dienen af 
te spelen in samenhang met regionale plannen en afspraken. 
Binnen de gemeente liggen er kansen voor ondernemers 
in de recreatiesector, vanuit de omgeving is er een duidelijk 
toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden. Voor 
het Bentwoud, Greenport, PCT (pot- en containerteelt) en 
Oude Rijnzone zijn er kansen in combinatie met recreatie en 
toerisme genoemd. Het buitengebied leent zich vooral voor 
extensieve recreatie. Ook worden er mogelijkheden voorzien 
voor kleinschalige verblijfsrecreatie.
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4
Conclusies analyse
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Indeling in deelgebieden4.1
Conclusies per deelgebied

Op grond van de ontstaansgeschiedenis en de occupatie is het 
plangebied in te delen in een aantal deelgebieden.

1. verstedelijkte oeverwallen
2. intieme veenstroompjes
3. open veenweideontginningen
4. waterrijk veenweidelandschap
5. veens kassengebied 
6. grootschalige droogmakerijen
7. ‘Boskoopse’ kwekerijen
8. plassen

Ieder van deze deelgebieden kent haar eigen ruimtelijke 
kwaliteiten en problematiek en opgaven. Deze vormen het 
vertrekpunt voor de nadere visievorming t.a.v. de integrale 
landschapsontwikkeling in de diverse deelgebieden. Daarbij zal 
het accent per deelgebied verschillend zijn.

Verstedelijkte oeverwallen

Intieme veenstroompjes

Open veenweideontginningen

Waterrijk veenweidelandschap

Veens kassenlandschap

Grootschalige droogmakerijen

Kwekerijenlandschap

Plassenlandschap

Indeling in deelgebieden
Op basis van ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke verschijning is 
het gebied onder te verdelen in 8 deelgebieden.
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Verstedelijkte oeverwallen

Ontstaan
• van oudsher goede vestigingsplaats
• bebouwing ontstaan en gegroeid langs de rivieren 

de Oude Rijn en de Aar
• licht glooiend landschap

Ruimtelijke kwaliteiten
• kleinschalig dynamisch lint met diverse functies
• zowel historische als nieuwe bebouwing, inclusief 

bedrijvigheid
• beplanting op erven, in boomgaarden, 

geriefhoutbosjes en langs wegen
• onregelmatige strokenverkaveling, loodrecht op het 

lint
• hoge archeologische waarden vanwege noordgrens 

Romeinse rijk, de Limes

Problematiek en opgaven
• zones met opgaven voor nieuwe bebouwing en 

herstructurering bebouwde gebieden
• herstel jaagpad Oude Rijn
• behouden van dwarsrelaties met het buitengebied 

doormiddel van groenzones en zichtlijnen met 
mogelijkheden voor nieuwe landgoederen en bossen 
in de Oude Rijnzone

• plaatselijk visualiseren Romeinse tijd, bijvoorbeeld 
door visualiseren Limes (Romeinse weg)

• ontwikkeling ecologische verbindingszones
• herstructurering glastuinbouw in de Aarzone
• ontwikkeling groengebied met recreatie 

mogelijkheden ten noorden van Zeegerplas



96Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Inventarisatie en analyse,  februari 2010

Intieme veenstroompjes

Ontstaan
• ontginningen vanaf natuurlijke rivieren de Meije 

en Kromme Mijdrecht, met nabij oeverwallen en 
verderaf het veen

 
Ruimtelijke kwaliteiten de Meije

• kronkelende rivier de Meije 
• kleinschalig half open intiem lint met afwisselende 

bebouwing, veel cultuurhistorisch waardevolle 
boerderijen

• hoge landschappelijke beeldkwaliteit
• onderdeel Oude Hollandse waterlinie
• afwisselende begroeiing van natuurlijke oevers met 

riet, erfbeplantingen, landschappelijke beplantingen 
van wilg en els

Ruimtelijke kwaliteiten Kromme Mijdrecht
• grotere rivier met aangrenzende meest solitaire 

bebouwing
• diverse bungalowparken

Problematiek en opgaven Meije en kromme Meidrecht
• natuurontwikkeling en waterbeheer ten 

behoeve van natte graslanden en ecologische 
verbindingszones

• in stand houden weidebouw naast natuurfuncties

• afstemming recreatief medegebruik op (beperkte) 
infrastructuur en natuurwaarden

• functieverandering boerderijen, inpassen andere 
functies

• behouden landschappelijke kwaliteiten
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Open 
veenweideontginningen

Ontstaan
• stelselmatig ontgonnen veengebieden, ontgonnen 

vanaf de oeverwallen langs de Oude Rijn (en Aar)

Ruimtelijke kwaliteiten
• opstrekkende copeontginning met 

slagenverkaveling, slotenpatroon en weteringen
• landschappelijke gaafheid en openheid met rechte 

lijnen en lange zichten
• weidevogelgebieden

Problematiek en opgaven
• gering aantal wegen voor landbouwverkeer en 

recreatief medegebruik 
• weinig opgaande beplantingen 
• randen van bebouwing op de oeverwallen vallen op 

in het open landschap
• spanningsveld tussen hoog waterpeil voor goede 

weidevogelgebieden en om bodemdaling gering 
te houden en laag waterpeil voor landbouwkundig 
gebruik

• vergroten wateroppervlak omgeving Hazerswoude-
Dorp

• ontwikkeling ecologische verbindingszones
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Waterrijk 
veenweidelandschap

Ontstaan
• oude veenontginning tussen natuurlijke waterlopen 

zoals de Oude Ade

Ruimtelijke kwaliteiten
• kleine polders met ieder eigen, soms grillige, 

verkavelingspatronen en slotenstelsels
• gerende strokenverkaveling ten zuiden van 

Hoogmade
• landschappelijke gaafheid en openheid
• groot aantal cultuurhistorisch en landschappelijk 

waardevolle molens
• solitaire boerderijen en bebouwing
• kleine landschapselementen
• weidevogelgebieden
• recreatief aantrekkelijk gebied voor watersport, 

verblijfsrecreatie en recreatief medegebruik als 
onderdeel van de Leidse plassen

Problematiek en opgaven
• landbouwkundige structuur (herinrichting Ade)
• beperkte zichtbaarheid en beleefbaarheid van het 

plassengebied
• aandacht nodig voor beeldkwaliteit van de dorpen
• er ontbreekt een onderlinge samenhang in het 

recreatieaanbod

• beperkt aantal paden en voorzieningen voor 
recreatief medegebruik op het land (herinrichting 
Ade)

• verbeteren routes over water, kwaliteitsverbetering 
en uitbreiding ligplaatsen en andere watersport 
faciliteiten en voorzieningen

• aanvullende natuurontwikkeling (herinrichting Ade) 
en ontwikkeling ecologische verbindingszones

• in noordelijk deel zoekgebied voor calamiteiten 
waterberging
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Veens kassengebied

Ontstaan
• gelegen langs belangrijke scheepvaartroute van de 

Oude Wetering tussen Amsterdam en Vlaanderen 
• oude veengrond geschikt voor groenteteelt
• nu zowel in veengebied als in droogmakerij gelegen
• kernen Oude Wetering en Roelofsarendsveen

Ruimtelijke kwaliteiten
• concentratie van kassen
• oude gedeelte doorsneden door stelselmatig 

patroon van ontginnings- en bebouwingslinten van 
Roelofarendsveen en Oude Wetering en stelselmatig 
en structurerend waterpatroon van weteringen en 
sloten

• verkaveling nog herkenbaar

Problematiek en opgaven
• behoud leefkwaliteit bebouwingslinten 
• voldoende watervoorraad en waterkwaliteit
• herstructurering van oudere gebieden
• openbare toegankelijkheid oever Braassemermeer 

vergroten door herstructurering
• inpassing in omgeving
• lichtvervuiling
• ontwikkeling woongebied Braassemerland (door 

omvorming kassengebied)
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Grootschalige 
droogmakerijen
 
Ontstaan

• Het oorspronkelijke veen is afgegraven voor 
de turfwinning. Als gevolg hiervan zijn plassen 
ontstaan. Deze zijn vervolgens omringd door 
ringvaarten en drooggemalen. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• grootschalige rationele blokverkaveling met goede 

landbouwgronden
• goede grond voor akkerbouw en ook weidebouw
• open polder met verspreide solitaire erven met 

enige erfbeplanting 
• hoger gelegen kleinschalige bebouwingslinten op 

oude veengronden
• duidelijk overgangen in de hoogteligging naar 

hoger gelegen veengebieden met (groene) 
bebouwingslinten

• ringvaarten
• Bentwoud als nieuwe bosontwikkeling
• twee oude polders Vriesekoopse polder en 

Wassenaarse polder met bijzondere smalle 
strokenverkaveling

Problematiek en opgaven
• inpassing dorpsuitbreidingen en dorpsranden 
• ruimtelijke vormgeving van de overgang van 

de grootschalige polder naar de kleinschalige 
woonomgeving

• recreatieve ontsluiting en aantrekkelijkheid is gering
• uitbreiding natuurgebieden rondom Nieuwkoopse 

plassen
• ontwikkeling ecologische verbindingszones
• zoekgebied calamiteiten waterberging Groote en 

Kleine Heilige Geestpolder ten oosten van Oude 
Wetering

• indicatieve voorraad-waterberging in polder 
Vierambacht ten noorden van Alphen

• vergroten wateroppervlak in polder de Noordplas, 
omgeving Hazerswoude-Dorp

• ontwikkeling groenstructuur met diverse functies 
ten noorden en in samenhang met Bentwoud

• landgoederenzone ten zuiden van Bent
• mogelijkheden nieuwe landgoederen in algemene 

zin
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‘Boskoopse’ kwekerijen

Ontstaan
• vruchtbare veengrond, zeer geschikt voor boomteelt
• geen turfwinning door de grote afstand tot de 

grotere steden 

Ruimtelijke kwaliteiten
• vruchtbare en makkelijk te bewerken grond voor 

sierteeltgewassen
• goed ontwaterde smalle percelen, waardoor 

nachtvorstschade aan gewassen gering is
• concentratie van sierteelt
• intensief patroon van sloten werkt ruimtelijk 

structurerend en dient ook voor aan- en afvoer van 
producten

• bebouwingslinten

Problematiek en opgaven
• zeer intensief, maximaal grondgebruik, veel 

verharding
• herstructureringsopgave voor gebied de Roemer 

binnen gemeente Rijnwoude
• groot aantal hekwerken
• behoefte aan recreatieve routes (wandelen, fietsen, 

kanoën)
• bekendheid geven aan Boskoopse sierteelt en 

sortiment (ook in Bentwoud)
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Plassen

Natuurlijke plassen
Ontstaan 

• de Kagerplassen, Wijde Aa en Braassemermeer zijn 
als natuurlijke plassen ontstaan

Ruimtelijke kwaliteiten 
• aantrekkelijk voor de watersport, Kagerplassen als 

onderdeel van groter Leids plassengebied
• geringe natuurzones

Problematiek en opgaven
• blauwalg in het Braassemermeer
• geringe aanlegmogelijkheden en aanvullende 

voorzieningen voor watersporters 
• waterverbindingen tussen plassen 
• toegankelijkheid oevers voor recreanten
• landschappelijke inpassing ligplaatsen
• woningbouwontwikkeling langs westrand 

Braassemermeer
• geringe natuurwaarden en ontbreken ecologische 

verbindingszones tussen plassen 

Gegraven plassen
Ontstaan 

• door afgraving van veen ontstonden in de 12e 
en 13e eeuw petgaten en legakkers. Vervolgens 
zijn door  afkalving van de legakkers grotere 
plassen ontstaan, zoals de Langeraarse plassen en 
Nieuwkoopse plassen

Ruimtelijke kwaliteiten veenplassen 
de Nieuwkoopse plassen 
• patroon van legakkers nog aanwezig en herkenbaar
• grote natuurwaarden 
• grote ruimtelijke afwisseling
• ‘romantisch natuurlandschap’ 

Langeraarse plassen 
• geringe natuurzones
• oostzijde omgeven door kassen, westzijde door 

woningen 
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Problematiek en opgaven
Nieuwkoopse plassen
• grote potenties uitbreiding natuurwaarden voor 

omgeving Nieuwkoopse plassen in combinatie met 
studiegebied voor watervoorraadberging

• vergroten robuuste verbindingen tussen 
plassengebieden en aansluitend ecologische 
verbindingszones

• bebouwingslint langs water is verdicht, waardoor 
relatie tussen de ontginningslinten en de plassen 
ontbreekt 

• vergroten recreatief medegebruik, afgestemd op 
natuurwaarden

Langeraarse plassen
• bebouwingslinten of kassengebieden langs 

water zijn verdicht, waardoor relatie tussen de 
ontginningslinten en de plassen ontbreekt 

• beperkte toegankelijkheid oevers
• vergroten recreatief medegebruik, afgestemd op 

natuurwaarden
• uitbreiden natuurwaarden langs de plassen en 

ontwikkeling ecologische verbindingszone aan 
oostzijde
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Conclusies problematiek en opgaven4.2
Ligging in het Groene Hart van de Randstad 

Het plangebied neemt een belangrijke plek in binnen het 
Groene Hart van de Randstad. Het gebied ligt vlak nabij steden 
als Leiden en Zoetermeer. Vanuit deze gebieden is er een vraag 
naar groene ruimte en recreatieve uitloop in de Rijnstreek. Het 
ontwikkelingsprogramma voor het Groene Hart spreekt zelfs 
over te ontwikkelen landschapsparken aan de westkant van 
het plangebied op de veenweidegronden met een waterrijke 
inrichting en recreatieve functies voor de omliggende steden.

Heldere landschapsopbouw door 
eeuwenoude agrarische ontginningen

Het plangebied van de Rijn- en Veenstreek kent een heldere 
landschapsopbouw, waarin de verschillende ruimtelijke 
eenheden, die voortkomen uit de ontstaansgeschiedenis 
van het landschap, nog goed herkenbaar zijn. De landbouw 
is een prominente functie en speelt een belangrijke rol in de 
ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de verschillende 
landschapstypen. Zo kent het veenweidelandschap veel 
smallere kavels en bredere sloten dan de droogmakerijen, waar 
een zeer rationele en grootschaliger verkaveling is ontstaan. 

Dynamische verdichte oeverwallinten 

De oeverwallen vallen op door de geschiktheid voor bebouwing, 
die hier van oudsher voorkwam en de huidige stedelijke en 
bedrijfsmatige ontwikkelingen. Zij vormen de activiteiten zones 
met veel opgaande bebouwing en beplanting. Hier heerst 
dynamiek voor geïntegreerde en kwalitatief hoogwaardige 
rode, groene en blauwe functies. Voor de nieuwe groengebieden 
ligt er een opgave deze met oog voor de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden, met een integrale visie op de 
nieuwe gewenste functies te ontwerpen. 

Veenweiden en vogels

De veenweiden kennen daarentegen een lange geschiedenis 
van een zelfde agrarische functie met alleen de dynamiek 
van de seizoenen en de aan- en afvliegende weidevogels. 
Het werkelijk voorkomen van weidevogels, blijkt niet altijd 
overeen te komen met de beleidsmatig hoog gewaardeerde 
weidevogelgebieden. In deze veengebieden zijn nadere 
keuzes nodig tussen het verbeteren en ontwikkelen van de 
weidekwaliteiten, met als doel het terugkrijgen van vogels 
zoals de kemphanen en de watersnip. Dit betekent een 
omschakeling van productielandbouw naar natuurbeheer, waar 
dan ook voldoende vergoedingen tegenover dienen te staan. 
De ontginningsassen, soms ook net op de oeverwallen gelegen 
vormen aantrekkelijke linten voor de recreanten en bewoners, 
maar beschikken slechts over smalle wegen.
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Markante kades en hoogteverschillen 

De kades en hoogteverschillen tussen de hogere veengronden 
en de lagere droogmakerijen vormen opvallende fenomenen in 
het landschap. Voor deze overgangen is een goede ruimtelijke 
visie gewenst. 

Moderne droogmakerijen

De droogmakerijen vormen ook in de 21e eeuw heldere, 
moderne, ruime landschappen, waar de agrarische functie 
prominent afleesbaar is van het grondgebruik en de robuuste 
erfopbouw en erfinrichting. Deze gebieden zijn echter 
recreatief minder aantrekkelijk vanwege hun grote schaal en 
openheid. Er zijn voorstellen en gedachten in de gemeentelijke 
structuurplannen (van Rijnwoude en Nieuwkoop) om in 
de grootschalige landschappen multifunctionele robuuste 
groenstructuren te ontwikkelen.

Plassen in groen blauw netwerk

De plassen liggen als blauwe en groene oases tussen de 
agrarische productielandschappen. Zij zijn met elkaar verbonden 
door natuurlijke en kunstmatige waterlopen. Echte ecologische 
of recreatieve verbindingen over water en land ontbreken 
echter vaak. Ook zijn de plassen vaak slecht toegankelijk vanaf 
de oevers en wordt de beeldkwaliteit plaatselijk bepaald door 
omringende huizen of kassen.

Een echt groen-blauw netwerk tussen de plassen en haar 
omgeving ontbreekt en vormt een geweldige opgave en 
uitdaging voor het gebied, welke continu in samenhang met 
de omgeving en de recreatieve mogelijkheden moet worden 
aangegaan.

Eénzijdig natuurbeleid

Het natuurbeleid is tot nu toe zeer gefocust op de omgeving 
van de Nieuwkoopse plassen. Er wordt minder ingezet op 
het Hollands plassengebied. Grote delen hiervan zijn niet 
aangewezen als onderdeel van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur (PEHS).

Clustering van kassen tegenover spiegelende 
eilanden

De geconcentreerde kassengebieden getuigen van een 
enorme economische waarde met een intensieve vorm van 
voedselproductie. Zij zijn landschappelijk minder storend dan 
de verspreide kassen, die van allerlei gezichtspunten de fraaie 
lange zichten doorbreken.
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Opvallende dorpsuitbreidingen en bedrijven 

In het open landschap vallen de randen van de bebouwing 
op. Met name voor bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken 
is aandacht nodig voor het vormgeven van het schaalverschil 
tussen de open polders en de kleinschalige woonmilieus. Bij 
bedrijventerreinen is het ontwerpen van de ‘landschapskant’ 
een opgave, die net zo vanzelfsprekend dient te worden 
opgepakt als bijvoorbeeld het ontwerpen van een entree.

Raakvlakken met vele regio’s

Beleidsmatig heeft de Rijnstreek raakvlakken met vele 
regio’s. Deze regio’s zijn vaak bepalend voor de inzet van 
instrumentarium en subsidies voor de nader te bepalen 
uitvoeringsprojecten. 

Raakvlakken met de 
regio: beleidsmatige 
raakvlakken met het 

plangebied.

Conclusies analyse

Als conclusie uit deze inventarisatie en analyse zijn 
uiteindelijk vier doelstellingen voor de ontwikkeling van 
het landschap in het plangebied geformuleerd.
 

1. Behouden en versterken van het 
karakteristieke veenweidelandschap en 
rekening houden met de eisen die de 
agrarische sector stelt om duurzaam te kunnen 
blijven functioneren.

2. Ontwikkelen kwalitatief aantrekkelijk 
en samenhangend buitengebied als 
leefomgeving, met een betere inrichting van de 
overgangszone tussen dorp en buitengebied.

3. Ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en 
verbindingen in samenhang met de agrarische 
en natuurfunctie.

4. Behouden en versterken van een duurzame 
water- en ecologische structuur in samenhang 
met de landschapswaarden.

Deze zijn ook in de inleiding opgenomen. Zij vormen het 
vertrekpunt voor de volgende stappen in het planproces, 
de verkenning van de ontwikkelingsrichtingen en het 
opstellen van de landschapsontwikkelingsvisie.
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Bijlagen
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Overzicht projectgroep- en klankbordgroepledenA
Projectgroep
Gemeente Alphen aan den Rijn   mw. D. van den Berg
Gemeente Nieuwkoop    dhr. W. de Bruin 
      dhr. G.J. Pieterse
Gemeente Kaag en Braassem   dhr. J. Beelen
      mw. M. Radema
Gemeente Rijnwoude    dhr. A. Bazen
Rijnstreekberaad     dhr. J.J. Boon
Brons en partners landschapsarchitecten  dhr. R. Brons (projectmanager)
      mw. E. Groot Koerkamp (projectleider)
      dhr. T. Hengstmengel

Klankbordgroep
ANWB      dhr. K. Droogers
LTO Noord     dhr. K. Barendregt
Hoogheemraadschap van Rijnland   dhr. J. Kolk
Fietsersbond Alphen e.o.    dhr. A. van Zaanen
KNHS Zuid-Holland    dhr. J. Wijnbergen
VVV Het Groene Hart    dhr. D.J. Droogers
Staatsbosbeheer Regiokantoor West  dhr. B. Jap
Landschapsbeheer Zuid-Holland   mw. A. v.d. Zijden
Milieufederatie Zuid-Holland   mw. K. Hogenberk
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Klankbordgroep (vervolg) 
Agr. Natuur- en Landschapsbeheer De Wetering dhr. N. Kempenaar
Gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden  dhr. T. Orleans
Provincie Zuid-Holland    dhr. H. Dijkstra
Kamer van Koophandel    dhr. B. de Roo
Natuurmonumenten    dhr. D. Kunst
De Leidse Ommelanden    dhr. J. Kerkvliet
Agr. Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden dhr. J. van Es
Agrarische Natuurvereniging van Ade  dhr. R. van Schie
Hiswa, regio Zuid     dhr. R. Holmes
GPNN      dhr. J. Kranenburg
WOBK      dhr. B. van Wijk
Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. dhr. G. Brouwers
Programmateam De Venen   mw. L. Reuzenaar
Agrarische Natuurvereniging Hollandse Venen mw. F. Corts
Stichting Landschapsontwikkeling Alphen e.o. dhr. J. van Beek (agendalid)
Stichting Oud Alkemade    mw. A. van Wieringen
Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterswoude  mw. W. van Puffelen
Historisch Genootschap Koudekerk  dhr. W. Lagerweij
Amateur-Historicus Alphen en de polders  dhr. J.H. Habermehl
Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar  dhr. P.H. Vonk/ dhr. B. Visser
Kanoverbond Nederland regio West  dhr. H. van Huis (agendalid)
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Overzicht geraadpleegde bronnenB
Architectuur van de ruimte, Nota over het architectuurbeleid

Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 
(Waterhuishoudingsplan), Provincie Zuid-Holland

Beleidsnota water, Provincie Zuid-Holland 2005

Beleidsnotitie paardenhouderijen, gemeente Alkemade 2008

Beleidsnotitie paardenhouderij, gemeente Jacobswoude  
 
Beleidsnotitie nieuwe landgoederen, gemeente Jacobswoude 
2007

Beleidsnotitie nieuwe landgoederen, gemeente Rijnwoude 
2008

Belvedère, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en 
ruimtelijke inrichting, bijlage gebieden, Ministeries van OCW, 
LNV, VROM en VenW 1999

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Jacobswoude 
(ontwerp), RBOI 2007-2008
 
Bestemmingsplan buitengebied gemeente Rijnwoude, RBOI 
2004
 
Bomen in beeld, visie en agenda greenport regio Boskoop, 
provincie Zuid-Holland en anderen 2006 

Broedvogels van Spookverlaat/Kruiskade te Hazerswoude 
(Gemeente Rijnwoude) in 2006
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o., 2008

Cultuurhistorische hoofdstructuur Rijnstreek, Zuid-Holland, 
provincie Zuid-Holland en Rijksdienst voor Monumentenzorg 
1997 

Deelstroomgebiedsvisie in het werkgebied Midden-Holland 
(ontwerp), Stuurgroep Deelstroomgebiedsvisie werkgebied 
Midden-Holland, 2003

Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland, Provincie 
Zuid-Holland 1998

Focus Oude Rijnzone, Transformatievisie, concept 2006  
  
Gebiedsvisie Bentwoud, gemeente Rijnwoude, RBOI 2007  
 
Groen blauwe slinger, samenvatting integrale gebiedsvisie en 
uitvoeringsprogramma,

Impuls voor Ade, Dienst landelijk gebied West 2006   

Integrale gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden, Provincie 
Zuid-Holland 2001

Inventarisatie Drechtoevers rapportage en Drechtoevers in 
beeld gebracht, landschapsbeheer Zuid-Holland 2007 
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Kaderrichtlijn Water in Rijnland, Hoogheemraadschap van 
Rijnland

Knelpunten en kansenanalyse Natura 2000, Nieuwkoopse 
plassen, Ministerie van LNV 2007 

Landschapsbeleidsplan Leidse regio en Warmond, 
Samenwerkingsorgaan Leidse regio, Vista 2002

Land van Wijk en Wouden, Uitvoeringsprogramma 2003-
2007, Provincie Zuid-Holland en Gebiedscommissie Land van 
Wijk en Wouden, 2003
   
Ligplaatsenplan en kaart, gemeente Alkemade, bureau 
Mentink 2006   

Natuurcompensatieplan Overslagterminal Alphen aan den 
Rijn, landschappelijke inpassing, Provincie Zuid-Holland, 
Oranjewoud 2007

Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Nota natuur, bos 
en landschap in de 21 eeuw 2000

Nota Regels voor Ruimte. paragraaf 3.2E Ruimte voor Ruimte-
regeling, Procincie Zuid-Holland 2005

Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling, Ministerie VROM 
2004

Nota Recreatie en Toerisme, gemeente Alkemade, BRO 2006

Plan van aanpak de Venen, Utrecht, 1998

Provinciale ruimtelijke structuurvisie, Provincie Zuid-Holland 
2004

Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden, Leader-POP 2007-
2013

Ontwikkelingsprogramma Groene Hart, Provincies Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht in opdracht van het Rijk 2005 

Recreatiekaart    

Recreatienota Rijnwoude, raadsinformatie, gemeente 
Rijnwoude, Hopman Andres Consultants 2008

Regiovisie Rijnstreek+ (ontwerp), Royal Haskoning 2002

Streekplan Zuid-Holland west, Provincie Zuid-Holland 2003
 
Streekplan Zuid-Holland oost, Provincie Zuid-Holland 2003

Structuurplan Oude Rijnzone Rijnwoude 2020 

Structuurschema Groene Ruimte 2, Samen werken aan groen 
Nederland, Ministerie van LNV 2002 
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Structuurvisie Nieuwkoop in voorbereiding, BVR adviseurs 
2007-2008

Structuurvisie Alphen aan den Rijn, deel 1 beleidsnotitie

Structuurvisie Rijnwoude 2020 ‘van droom naar daad’, BRO 
2005

Subsidieregeling Landelijk Gebied, Provinciale Staten Zuid-
Holland, juni 2007 

Uitvoeringsprogramma Hollandse plassen 2007-2013, 
Broekmeulen’s projectbureau 2007

Uitvoeringsprogramma TROP Rijnstreek III 2007-2011
Rijnstreekberaad, Alpen aan den Rijn, 2007

Vitaal platteland Plas en Woude, kaart beleidsagenda 2007-
2013, Provincie Zuid-Holland

Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2006-2009 

Waterbeheerplan Rijnland 2006-2009

Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-
Nederland in 2006
SOVON Vogelonderzoek Nederland / Altenburg & Wymenga 
ecologisch onderzoek, 2007

Wintervogels in de Rijnstreek 1995-2000
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o., 2000


