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1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding 
 
Dit document is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en 
Veenstreek. Dit LOP bestaat uit drie delen, te weten de ‘Inventarisatie en analyse’, 
de ‘Visie’ en dit derde deel het ‘Uitvoeringsprogramma’. Het voorliggende 
uitvoeringsprogramma vormt het kader voor een duurzame uitvoering van het 
LOP. 
 
1.2 Regionale aanpak vier gemeenten 
 
Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) is tot stand gekomen in een 
samenwerking tussen de vier deelnemende gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude onder coördinatie van het 
Rijnstreekberaad.  
 

 

Deze regionale aanpak vormt ook voor het uitvoeringsprogramma een 
meerwaarde om de visie daadwerkelijk uit te voeren en daarbij de gewenste 
samenhang van landschapsstructuren over de gemeentegrenzen te waarborgen. 
Denk hier bijvoorbeeld aan een gezamenlijke aanpak van ecologische 
verbindingszones, een gelijkwaardig beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit 
en doorgaande recreatieve routestructuren over land en water.  
 
Indien elke gemeente in afstemming met de andere gemeenten een bijdrage 
levert aan de realisatie van het LOP ontstaat een stimulerende werking naar 
gebiedspartijen, zoals de provincie, het waterschap, belangenorganisaties, en 
particulieren. Door een gerichte samenwerking en een ‘slimme’ uitvoering wordt 
een verhoogde effectiviteit bereikt.  
 
Omdat de doelstellingen van het LOP integraal zijn, hebben vele partijen een 
belang. Vaak zijn het immers derden die de gronden bezitten of gebruiken. Deze 
partijen realiseren een gedeelte van hun doelstellingen met het LOP. Van groot 
belang is de samenwerking met bewoners en ondernemers in het buitengebied. 
Een goede communicatie is hierbij belangrijk, waarbij er wederzijds vertrouwen 
ontstaat en een waardering voor elkaars belangen en inzet. 
 
1.3 Ambitie voor uitvoering onderverdeeld in twee delen  
 
Dit uitvoeringsprogramma waarborgt dat er daadwerkelijk een verbetering van 
de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit optreedt  in het landschap van de 
Rijn- en Veenstreek en dat de visie vertaald wordt naar concrete 
uitvoeringsprojecten. Met het uitvoeringsplan wordt als het ware een 
prestatieverplichting aangegaan om voor de diverse projecten op zoek te gaan 
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naar middelen om de projecten daadwerkelijk uit te voeren. Het LOP heeft een 
planhorizon van ruim 10 jaar tot 2020.  
Het uitvoeringsplan is daartoe opgedeeld in twee delen.  
 
Deel 1 gaat in op de algemene uitgangpunten en de organisatie van het 
uitvoeringsplan. In dit deel komen de projecten aan bod, die in eerste instantie 
de hoogste prioriteit hebben. Ze zijn onderverdeeld in beleidsuitwerkingen, 
topprojecten en twee projecten educatie en promotie. Een belangrijke opgave 
geformuleerd in de eerste drie projecten van deel 1 is; 

-  het aanstellen van een landschapscoördinator, 
- het verhogen van de status van het plangebied tot een door de provincie 

aangewezen prioritair gebied na 2013 (met behulp van een 
landschapsambassadeur) en  

- het oprichten van een landschapsfonds, ter financiering van de diverse 
projecten en ter cofinanciering van de mogelijke subsidiestromen.  

 
Deel 2 gaat in op een groot aantal projecten, die vanuit de thema’s ook 
voortkomen uit de visie. Deze projecten betreffen de thema’s landschap, natuur, 
cultuurhistorie, recreatie en water. Zij zijn per thema gerangschikt, omdat dit 
aansluit bij de indeling van financieringsmogelijkheden (zoals het ILG). Voor deze 
projecten wordt pas in tweede instantie in de periode vanaf 2014 financiering 
gezocht. Wel kunnen deze projecten soms meeliften op financiering vanuit 
andere uitvoeringsprogramma’s of organisaties. Kansen die zich daarbij voordoen 
moeten zeker gegrepen worden. 
 
Per project is een overzicht gegeven van: 

- het beoogde doel, 
- de beoogde maatregelen, 
- een inschatting van de kosten, 
- de financieringsmogelijkheden, 
- de initiatiefnemer en  
- het beoogde tijdspad. 

 
De projecten in deel 1 zijn in het algemeen verder uitgewerkt dan de projecten in 
deel 2. Soms zijn ook andere organisaties dan de gemeenten trekker, waardoor 
de financiering en planning buiten dit uitvoeringsplan om geregeld wordt. 
 
1.4 Instrumentarium 
 
Het beschikbare instrumentarium is van wezenlijk belang voor de realisatie van 
de projecten in het uitvoeringsprogramma. Per project zijn voor zover bekend 
beschikbare financieringsbronnen aangegeven. In hoofdstuk 14 is ingegaan op de 
provinciale subsidiestromen via het ILG. De inzet van de financiering van de 
diverse projecten via het ILG dient ook nader binnen de projecten zelf verkend te 
worden. 
 
Slechts een deel van het plangebied is momenteel aangewezen als prioritair 
gebied, Land van Wijk en Wouden, zie ook nevenstaande kaart. Alleen in deze 
prioritaire gebieden zijn in de uitvoeringsperiode tot 2013 subsidiegelden van het 
ILG en de POP subsidies voor een Vitaal platteland inzetbaar. Ook de EVZ en EHS 
gelden zijn voor het plangebied pas in de periode 2013-2018 ingepland.  
 
Voor de periode 2010-2013 is het dus van belang dat er budgetten gezocht 
worden voor uitvoering van het LOP, via; 

- vrij te maken budget van de gemeenten,  
- het oprichten van een landschapsfonds, waardoor ook andere 

financieringsbronnen aangeboord kunnen worden, 
- het zoeken naar andere subsidievormen, 
- gelden vanuit Land van Wijk en Wouden, 
- en voor de periode na 2013 een lobby wordt opgezet om voor het hele 

plangebied de status van prioritair gebied bij de provincie te verkrijgen, 
waardoor diverse ILG en POP subsidiegelden richting dit gebied kunnen 
worden ingezet. Het voorliggende uitvoeringsplan vormt ter 
onderbouwing hiervan een goede basis. 
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1.5 Evaluatie door begeleidingscommissie 
 
Het verdient aanbeveling om het LOP actief te houden en ervoor te zorgen dat 
het plan reageert op nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. De voortgang 
van het uitvoeringsprogramma en de projecten dient jaarlijks geëvalueerd te 
worden en zo nodig bijgesteld. Dat geldt ook voor het instrumentarium.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierdoor blijft het plan actueel. Deze evaluatie kan worden uitgevoerd door een 
commissie die de landschapscoördinator aanstuurt en begeleidt. Deze commissie 
kan gezien worden als een vervolg op de projectgroep van het LOP, eventueel 
aangevuld met enkele sleutelpersonen vanuit het waterschap, de provincie en 
landschapsbeheer Zuid-Holland.  
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2 Organisatie uitvoeringsprogramma 
 
2.1 Uitvoeringsorganisatie  
 
Het LOP heeft tot doel door middel van samenwerking de landschappelijke 
kwaliteit en de samenhang in de Rijn- en Veenstreek te behouden, te versterken 
en te ontwikkelen. Hiermee biedt het LOP een kader voor nieuwe ontwikkelingen 
en initiatieven. Voor de realisatie is een goede uitvoeringsorganisatie 
noodzakelijk. De projecten die in dit uitvoeringsprogramma worden genoemd en 
beschreven, dienen middels onderstaande uitgangspunten georganiseerd te zijn: 

1. De organisatie dient duurzaam te zijn. Dit betekent dat een structurele 
financiering en duurzame afspraken noodzakelijk zijn. 

2. De organisatie moet flexibel kunnen opereren, zodat goed kan worden 
ingespeeld op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. 

3. De organisatie dient vertrouwen te hebben bij alle partijen in de streek. 
Dit betekent dat betrokken partijen optimaal moeten worden 
geïnformeerd over de uitvoering. 

 
2.2 Regionale organisatie 
 
Uitvoering van het LOP is in eerste instantie een taak voor de gemeenten 
gezamenlijk. Hiervoor kan een regionale landschapscoördinator verantwoordelijk 
worden gesteld, die een landschapsfonds ter financiering van de projecten met 
zich meekrijgt. Minstens zo belangrijk is een lobby op te zetten voor het 
verkrijgen van de status van prioritair gebied binnen de provincie. De 
mogelijkheden hiervan worden in het volgende hoofdstuk onder de eerste drie 
topprojecten nader omschreven. De andere zogenaamde topprojecten vereisen 
ook een intergemeentelijke aanpak. Deze regionale samenwerking heeft als 
bijkomend voordeel dat de overhead kosten zo laag mogelijk blijven, terwijl 
gemeenschappelijke doelstellingen worden bereikt. 

Landschapscoördinator 
Voor de continuïteit van de landschapsinrichting, het beheer en een goede 
adequate uitvoering van het LOP in een regionaal samenwerkingsverband is het 
wenselijk een regionale landschapscoördinator in te zetten. Deze persoon 
bundelt als het ware alle kennis over de Rijn- en Veenstreek en kan ook de 
samenhang tussen de diverse projecten en de kansen die zich voordoen in het 
buitengebied in het oog houden. Deze persoon vormt een brug tussen de 
gemeenten en de particuliere grondeigenaren. Het eerste “ Topproject”  gaat hier 
nader op in. 
 
Landschapsambassadeur en verkrijgen prioritaire status plangebied  
Voor het kanaliseren van de subsidiegelden richting het gebied is het van het 
grootste belang dat het gebied wordt aangewezen als prioritair gebied. Een 
landschapsambassadeur kan hier een belangrijke taak in vervullen en ook in het 
promoten van het gebied en haar projecten bij diverse organisaties. Belangrijk 
argument is dat het plangebied het westelijk deel van het nationaal landschap 
het Groene Hart bestrijkt en daarmee een sterke groene tegenhanger vormt voor 
de verstedelijkte Randstad. Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vormt daarbij hét 
thema van de kwaliteitsatlas voor het Groene Hart. 
 
Landschapsfonds 
Een knelpunt bij de uitvoering van projecten is vaak dat vanuit bestaande 
regelingen voor landschapsontwikkeling en landsbeheer onvoldoende 
financiering aanwezig is. Het oprichten van een regionaal landschapsfonds, ofwel 
een ‘Groentax’ voor de financiering van het groene deel bij nieuwe 
ontwikkelingen kan uitkomst bieden voor de financiering van (gemeente 
overschrijdende) projecten en als budget dienen voor de landschapscoördinator. 
Dit is als het derde “ Topproject” opgenomen.  
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2.3 Gemeentelijke taken 
 
De gemeenten hebben ten eerste zelf een belangrijke rol bij de doorwerking van 
de landschapsontwikkelingsvisie als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen 
en de stimulering van een actieve landschapsontwikkeling. In feite zijn de 
gemeenten de initiator en motivator voor de uitvoering van het LOP. De 
gemeenten: 

1. toetsen ingediende plannen voor nieuwe ontwikkelingen die niet 
rechtstreeks toelaatbaar zijn aan het landschapsbeleid en de gestelde 
randvoorwaarden vanuit landschap. 

2. hebben zelf ook een uitvoerende taak. Diverse projecten worden 
conform het uitvoeringsplan uitgevoerd door de gemeenten. De 
realisatie van deze projecten is niet afhankelijk van medewerking van 
derden en kunnen als voorbeeld dienen.  

3. hebben zelf ook een beheertaak. Een juist en duurzaam beheer van 
bijvoorbeeld landschapselementen (houtopstanden/ wegbermen) is 
immers de garantie voor een duurzaam landschap. 

4. controleren regelmatig de uitvoering en het beheer van projecten en of 
zij in overeenstemming zijn met de doelstellingen. Zij sturen bij waar 
nodig. Jaarlijks vindt een korte evaluatie van de projecten plaats 
(evaluatie en bijsturing).  

5. stellen gezamenlijk een regionale landschaps-coördinator aan.  
6. dragen zorg voor koppeling van het RO beleid en 

landschapsontwikkeling. Zie H4. 
7. hebben ook een taak als initiator van nieuwe projecten. 
 

2.4 Adviescommissie uitvoering LOP 

De opstelling van het LOP is begeleid door een klankbordgroep, waarin een groot 
aantal regionale en lokale organisaties was vertegenwoordigd. Deze organisaties 
hebben specifieke kennis en vormen samen een breed draagvlak en klankbord 
ten aanzien van vraagstukken in het landelijke gebied. Het is daarom wenselijk 

tijdens het uitvoeringstraject de adviesfunctie van deze klankbordgroep voort te 
zetten in een adviescommissie LOP. In een regelmatig overleg (1 à 2 maal per jaar) 
kunnen plannen en initiatieven uit het uitvoeringsprogramma op elkaar worden 
afgestemd en wordt geïnventariseerd welke organisaties aan bepaalde projecten 
een bijdrage kunnen leveren. Voor een aantal projecten kunnen zij ook bij de 
uitvoering betrokken worden. 
In de klankbordgroep waren vertegenwoordigd: 

• Provincie Zuid-Holland 

• LTO Noord 

• Hoogheemraadschap van Rijnland 

• Landschapsbeheer Zuid-Holland 

• ANWB 

• Fietsersbond Alphen e.o. 

• KNHS Zuid-Holland 

• Hiswa regio Zuid 

• Kanoverbond Nederland regio West 

• GPNN 

• WOBK 

• VVV Het Groene Hart 

• Staatsbosbeheer Regio West 

• Natuurmonumenten 

• Milieufederatie Zuid-Holland 

• Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Wetering 

• Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden 

• Agrarische Natuurvereniging Ade 

• Agrarische Natuurvereniging Hollandse Venen 

• Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. 

• Gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden 

• De Leidse Ommelanden 

• Programmateam De Venen 

• Stichting Landschapsontwikkeling Alphen e.o. 
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• Stichting Oud Alkemade 

• Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterswoude 

• Historisch Genootschap Koudekerk 

• Historische Vereniging Alphen en de polders 

• Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar 

• Kamer van Koophandel 
 
2.5 Communicatie met de streek 
 
Het is voor het draagvlak van het uitvoeringsplan en de participatie van 
particulieren aan projecten belangrijk dat regelmatig informatie aan de bevolking 
wordt gegeven over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Dit kan via 
diverse middelen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een eventuele toekomstige 
website over het gebied of berichten in de krant. Met deze informatie kunnen 
particulieren geïnformeerd worden over projecten, waar zij aan mee kunnen 
doen, bijvoorbeeld het herstel van een geriefhoutbosje of een erfbeplanting. 
Anderzijds is het belangrijk voor de continuïteit van de uitvoering en de 
betrokkenheid van bewoners dat een trekker van het plan, bijvoorbeeld de 
regionale landschapscoördinator of een bestuurder, met enige regelmaat naar 
buiten treedt met aansprekende voorbeelden van uitgevoerde projecten. Hier 
kan een stimulerende rol van uit gaan, welke het draagvlak voor behoud en 
herstel van landschapskwaliteiten vergroot en waardoor ook anderen 
enthousiast kunnen worden. De vier gemeenten stellen dit communicatieplan 
gezamenlijk op. Deze taak kunnen zij als één van de eerste delegeren aan de 
landschapscoördinator. 
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3 Overzicht uitvoeringsprojecten, deel 1 
 
 
De projecten uit deel 1 zijn onderverdeeld in drie categorieën, zie ook bijgaand 
overzicht.  
 
Beleidsmatige projecten 
Allereerst komt een gezamenlijke aanpak voor de vier gemeenten aan bod voor 
de verankering van de visie in het (gemeentelijk) beleid om de doelstellingen van 
het LOP veilig te stellen, zie hoofdstuk 4.  
 
Topprojecten 
De zogenaamde Topprojecten hebben de hoogste prioriteit (start binnen 3 jaar) 
en zijn van wezenlijk belang voor de duurzame uitvoering van het LOP. In deze 
projecten dient de regionale samenwerking ook nader gestalte te krijgen. Aan 
deze projecten voor de korte termijn is/wordt zo mogelijk een begroting van de 
kosten gekoppeld. Hierin komen echter nog wel enkele knelpunten voort. Per 
project is een overzicht opgesteld, zie hoofdstuk 5.  
 
Educatie en promotie 
Tot slot zijn in deel 1 twee educatie en promotie projecten opgenomen. Deze 
projecten zijn van wezenlijk belang voor de uitstraling van het plangebied 
enerzijds naar de bewoners toe, anderzijds naar de hogere overheden en andere 
organisaties voor het verkrijgen van subsidies en het positioneren van de Rijn- en 
Veenstreek als centraal deel binnen het Groene Hart. 
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 Projecten deel 1 Kader voor 

uitvoering/Instrument 
Trekker 

Beleidsuitwerkingen 

(regionaal) 

B1  Koppeling RO beleid en ruimtelijke kwaliteit  

B2  Herzien beleid ecologische verbindingen  

B3  Opstellen intergemeentelijk landgoederenbeleid 

Gemeentelijk RO-beleid 

Gem. en provinciaal beleid  

Gemeentelijk RO-beleid 

Gemeenten, alle 

Gemeenten, voortrekker  

Rijnstreekberaad/gemeenten 

Topprojecten 

(regionaal) 

T1  Aanstellen landschapscoördinator  

T2  Verkrijgen prioritaire status Rijn- en Veenstreek  

T3  Haalbaarheidsonderzoek regionaal landschapsfonds 

T4  Realisatie evz’s en robuuste groenstructuren  

T5  Vergroten herkenbaarheid en realisatie paden op ringdijken 

T6  Landschappelijk inpassen dorpsranden en bedrijventerreinen 

T7  Vergroten beeldkwaliteit bebouwingslinten en erven 

LOP 

LOP 

LOP 

EVZ / ILG natuur 

LOP / ILG wandelen boerenland 

LOP / NL ruimtelijke kwaliteit 

LOP / NL ruimtelijke kwaliteit 

Gemeenten /Rijnstreekberaad 

Landschapsambassadeur 

Gemeenten, alle 

Provincie/ DLG/gemeenten 

Gemeenten/ Hoogh.raadschap 

Gemeenten, alle? 

Gemeenten 

Educatie en promotie E1  Ontwikkelen educatieprojecten landschap  

E2  Promotie streek via nieuwsbrief, website en media 

LOP 

LOP / Kwaliteitsatlas Gr. Hart 

Gemeenten/ Rijnstreekberaad 

Gemeenten/ Rijnstreekberaad 
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4 Aanbevelingen beleid 
 
Voor een goede doorwerking van de visie is aanpassing van diverse beleidskaders 
in regionaal verband gewenst. 
 
B1 Uitwerking regionaal RO beleid en landschapsontwikkeling  
 
Handhaving van bestaande landschappelijke kwaliteiten zoals benoemd in de 
visie kan door het voeren van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid, via het 
bestemmingsplan, aanlegvergunningen en bouwvergunningen. Daar waar nieuwe 
ontwikkelingen zich voordoen biedt het LOP een goed kader voor de ruimtelijke 
uitgangspunten van nieuwe ontwikkelingen.  
 
Een toetsing aan bestaand beleid doet zich in drie verschillende vormen voor.  

1. Bij functieverandering is sprake van een aanpassing van het 
bestemmingsplan. Bij deze ruimtelijke ingreep is een goede 
landschappelijke inpassing en een goede beeldkwaliteit een 
randvoorwaarde voor de wijziging van het bestemmingsplan. 

2. Bij een ontheffingsprocedure, bijvoorbeeld omdat een verandering in 
gebruik zich voordoet of een uitbreiding van bebouwing buiten het 
bouwblok, is een landschappelijke inpassing c.q. erfbeplantingsplan een 
randvoorwaarde. 

3. Uitbreiding van bebouwing binnen het bouwblok is juridisch, volgens het 
bestemmingsplan, vaak toegestaan. In dit geval kunnen de gemeenten 
advies geven voor de landschappelijke inpassing van de bebouwing.  

Belangrijk is dat in de bestemmingsplannen van de vier gemeenten voor nieuwe 
ontwikkelingen éénduidige  spelregels worden opgenomen voor realisatie van 
ruimtelijke kwaliteit. Om te voldoen aan ruimtelijke kwaliteit zijn in paragraaf 6.6 
van de visie van dit LOP uitgangspunten geformuleerd in algemene zin en 
specifiek voor dorpsranden, diverse soorten bedrijven, infrastructuur, kassen, 
waterlopen,  bebouwingslinten en erfbeplantingen. 

Dergelijke randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit dienen tevens onderdeel 
uit te maken van regelingen, die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken zoals; 

- ruimte voor ruimte 
- rood voor cultuurhistorie 
- rood voor groen en voor nieuwe landgoederen 

 
Voor een goede ruimtelijke inpassing en kwaliteit van paardenbakken en 
kamperen zijn nadere beeldcriteria nodig. In regionaal verband dienen hiervoor 
criteria ontwikkeld te worden en verankerd te worden in bestemmingsplannen. 
 
Communicatie van deze randvoorwaarden vooraf naar de aanvrager is van groot 
belang, bijvoorbeeld bij een functiewijziging van het bestemmingsplan of bij een 
bouwvergunning. Dit is een taak voor de betreffende beleidsmedewerker, die het 
eerste contact heeft met de aanvrager. Een begeleidend stimulerend beleid ten 
aanzien van advies en subsidie van erfinrichting- en beplanting werkt in een groot 
aantal gevallen positief.  
 
Trekker:  gemeenten 
Kosten:  inzet personeel gemeenten 
 
B2 Herzien beleid provincie EVZ’s  
 
Vanuit het LOP is een visie gegeven op de wenselijkheid van de ecologische 
verbindingszones in het plangebied. Het in de visie voorgestelde netwerk wijkt af 
van het provinciaal voorgestelde netwerk. Afstemming hierover tussen de 
gemeenten en de provincie is noodzakelijk en uiteindelijke aanpassing van de 
evz’s in het provinciaal beleid. 
 
Trekker:  afstemming van (een voortrekker) van de gemeenten met de 

provincie  
Kosten:  inzet personeel gemeenten en provincie 
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B3 Opstellen regionaal landgoederenbeleid 
 
Het is wenselijk dat het landgoederenbeleid van de vier gemeenten gezamenlijk 
verder ontwikkeld wordt en dat dit beleid de landschapsvisie van het LOP 
ondersteunt en nadere eenduidige richtlijnen geeft voor de ontwikkeling van 
nieuwe landgoederen. De aanzet voor dit beleid is beschreven in paragraaf 6.7 
van de visie. De voormalige gemeente Jacobswoude beschikte over een 
landgoederenbeleid. In Rijnwoude wordt het landgoederenbeleid na de inspraak 
vastgesteld. Zij zal dit beleid moeten uitbreiden voor het plangebied van 
Alkemade en kan dan tevens de aanvullende inzichten vanuit dit LOP meenemen. 
Vanuit de visie zijn diverse mogelijke locaties voor nieuwe landgoederen naar 
voren gekomen. Voorstellen voor ontwikkeling van deze locaties dienen aan dit 
LOP en aan het nieuw op te stellen beleidskader voor nieuwe landgoederen 
getoetst te worden. Particuliere  initiatiefnemers dienen in eerste instantie de 
planvorming per locatie uit te werken en deze af te stemmen met de gemeenten. 
 
Trekker: Rijnstreekberaad / gemeenten    
Kosten: ca. € 10.000,- bij extern advies; 
 Inzet personeel gemeenten 
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5 Topprojecten  
 
T1 Aanstellen landschapscoördinator 
Voor de continuïteit van de landschapsinrichting, het beheer en een goede 
adequate uitvoering van het LOP in een regionaal samenwerkingsverband is het 
gewenst om één of twee regionale landschapscoördinatoren in te zetten. Deze 
personen bundelen als het ware alle kennis over de Rijn- en Veenstreek en 
kunnen ook de samenhang tussen de diverse projecten en de kansen die zich 
voordoen in het buitengebied in het oog houden. Elders in het land, zoals in de 
Gelderse Vallei, de Alblasserwaard en in Montfoort blijken zij zeer succesvol te 
zijn voor de uitvoering van projecten.  
 
De landschapscoördinator stimuleert particulieren in de participatie van 
landschapsontwikkeling en landschapsbeheer, zorgt voor draagvlak onder de 
bevolking en geeft specifieke voorlichting over aanleg, beheer, subsidieaanvragen 
en duurzame financiering van landschapselementen. De landschapscoördinator 
kan het beste werken, indien hij beschikt over een eigen uitvoeringsbudget of 
landschapsfonds.  

Vanuit de ervaring met andere landschappen dient in het plangebied van de Rijn- 
en Veenstreek, dat overwegend een zeer open agrarisch landschap vormt van ca 
13.900 ha, een landschapscoördinator voor ten minste 1 tot 1,5 fte te worden 
aangesteld. Twee personen kunnen elkaar in kennis aanvullen en zijn minder 
kwetsbaar. Richtlijn voor de verdeling van taken is; advies, aan particulieren, 
bemiddeling en begeleiding 55%, interne afstemming en aanpak binnen 
gemeente 30% en voorlichtingsactiviteiten ca 15%. Hieronder is een vuistregel 
voor het budget voor de uitvoering van het werk van de landschapscoördinator 
gegeven, gecorrigeerd met een factor 0.75 vanwege het open landschap. 
 
Uitvoeringskosten:  € 4,- per ha  €  42.000,- 
Planvormingskosten:  € 3 per ha  €  31.500,- 
Voorlichtingskosten:  € 1,60 per ha      €  16.800,- 
Ontwikkelingskosten:  € 7,50 per ha  €  78.750,- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Doel  De landschapscoördinator vormt de belangrijkste 
intermediair tussen het landschapsbeleid en de uitvoering. 
Hij vormt aanspreekpunt zowel vanuit de gemeente als 
vanuit de particulier, maatschappelijke organisaties en 
overige overheden.  

 
Beoogd Kerntaken zijn:  

1 contact onderhouden met gemeenten, 
waterschappen, andere overheden en 
maatschappelijke organisaties om de visie uit het 
LOP concreet vorm te geven.  

2 uitwerken van projecten in projectplannen en 
zoeken naar cofinanciering 

3 inhoudelijke inbreng van kennis in projecten en 
advisering.  

4 uitvoering van projecten op basis van 2. Hiervoor is 
communicatie met particulieren of organisaties van 
belang. 

5 Ondersteunen van publiciteit en betrokkenheid rond 
het landschapsbeleid, organiseren van cursussen en 
bijeenkomsten.  
 

Kosten  Een taakomvang van minimaal 1-1,5 fte is noodzakelijk. Uit 
ervaring blijkt dat rekening dient te worden gehouden met : 
Personeelskosten:  ca € 55.000,- - € 80.000,-.  
Een vuistregel voor een budget voor voorbereiding en 
uitvoering van projecten van de landschapscoördinator is 
hiernaast aangegeven en begroot op circa € 169.000,-. Dit 
bedrag kan ook vanuit het landschapsfonds worden 
gefinancierd.  

 
Financiering Voor 2010 opgenomen in begroting Rijnstreekberaad.  
 
Initiatief Vier gemeenten in overleg met LBZH. 
 
Tijdspad  2010 – 2011 – 2012 en verder, na drie jaar evaluatie 
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T2 Verkrijgen status prioritair gebied  
 
Voor de financiering van de uitvoeringsprojecten uit dit uitvoeringsplan is het van 
groot belang dat het gehele plangebied van de Rijn- en Veenstreek vanaf 2013 
aangewezen wordt als prioritair gebied binnen de provincie Zuid-Holland.  
 
Een belangrijk argument hiervoor is dat de Rijn- en Veenstreek het westelijk deel 
vormt van het nationaal landschap het Groene Hart en dat dit gebied precies in 
de oksel ligt van de druk bevolkte Randstad. Bovendien is het thema ruimtelijke 
kwaliteit, waar veel projecten betrekking op hebben momenteel hét thema 
binnen het Groene Hart. Ook vallen veel projecten samen met en de thema’s die 
genoemd zijn in de digitale Kwaliteitsatlas van het Groene Hart.  
 
Vanuit het gebied zou een voortrekker moeten optreden, die op allerlei fronten 
bij de provincie een lobby inzet richting de status van prioritair gebied. Het 
voorliggende uitvoeringsplan en de achterliggende visie van het LOP Rijn- en 
Veenstreek vormt een goede basis om de wens voor uitvoering van de projecten 
te ondersteunen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  Verkrijgen van de status prioritair gebied voor de gehele 
Rijn- en Veenstreek.  

 
Beoogd Prioritair gebied vanaf 2013 

 
Kosten Inzet menskracht, landschapsambassadeur, 

onkostenvergoeding € 5.000,-  
 
Financiering Persoon in dienst van bestaande overheidsorganisatie Rijn- 

en Veenstreek 
 
Initiatief Vier gemeenten  
 
Tijdspad  2010 – 2013 
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T3 haalbaarheidsonderzoek regionaal  landschapsfonds 

Een knelpunt bij de uitvoering van projecten is vaak dat vanuit bestaande 
regelingen en subsidies voor landschapsontwikkeling en landsbeheer niet altijd 
een dekkende financiering mogelijk is. Het oprichten van een regionaal 
landschapsfonds kan uitkomst bieden voor de financiering van projecten. Bij het 
verkrijgen van subsidies is vaak ook cofinanciering noodzakelijk. Een fonds kan 
voor de gemeenten als basis dienen voor deze cofinanciering en daardoor haar 
waarde soms wel verdrievoudigen. Dit project richt zich in eerste instantie op het 
onderzoeken van de haalbaarheid van zo’n fonds. 

Het fonds draagt bij aan een duurzame financiering die de kwaliteit van het 
landschap van de Rijn- en Veenstreek op de lange termijn kan garanderen door 
ondersteuning van inrichtings- en beheermaatregelen. Duurzaam is bedoeld in 
sociaal, ecologisch als economische opzicht. 

Een landschapsfonds is een bundeling van private middelen (van bedrijven en 
burgers) en publieke middelen (van gemeenten, provincies en waterschappen). 
Een aandachtspunt hierbij is dat de publieke en private geldstromen gescheiden 
moeten blijven, vanwege Brusselse regelgeving.  Het is nadrukkelijk de bedoeling 
dat de verworven middelen ingezet worden voor aanleg of beheer van natuur, 
landschap of recreatie binnen het plangebied, daar waar andere 
subsidiemogelijkheden niet bestaan of niet toereikend zijn.  

Het landschapsfonds kent bij voorkeur de rechtsvorm van een stichting en heeft 
een bestuur dat bestaat uit verschillende partijen, zoals agrariërs, 
landschapsliefhebbers, natuurbeschermers, (recreatie)bedrijven en de gemeente. 
Een landschapsfonds is dus meer dan een pot met geld (zie ook 
www.nederlandmooi.nl). Een stichting kan vaak een hogere cofinanciering 
verkrijgen dan een gemeente. Ander voordeel van een stichting is dat 
particulieren vaak makkelijker benaderd kunnen worden vanuit de stichting dan 
vanuit de gemeenten.  

Naast een grotere landschapskwaliteit, levert het regionale landschapsfonds 
meer betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere ondernemers bij natuur en 
landschap in de streek, directer contact en wederzijds begrip op. Daarnaast 
vermindert de afhankelijkheid van subsidies. In het begin is een enthousiaste 
trekker en een goede PR en uitstraling nodig. 

Voor het onderzoeken en later instellen van het regionale landschapsfonds kan in 
het verlengde van dit LOP een aparte werkgroep opgericht worden.  

Er zijn voorbeelden van dergelijke initiatieven op verschillende locaties in 
Nederland, zoals het regionaal fonds van Eemland en van het LOP Ooijpolder, 
Duffelt en Groesbeek. Een goed voorbeeld van een landschapsfonds is dat van 
Midden Delfland. Dit wordt gevoed door omliggende grote steden. Van de kennis 
en expertise van bestaande initiatieven kan uiteraard gebruik gemaakt worden. 
De gemeente Alphen kent al een landschapsfonds dat vooral inzet op 
groenblauwe diensten. Op termijn zou dit lokale fonds in het regionale fonds 
kunnen worden opgenomen. 

Het verkrijgen van gelden kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden via compensatie, 
het laten bijdragen van rode ontwikkelingen in de Oude Rijnzone of door geld te 
putten uit de WOZ, zoals in Leiden door de Kamer van Koophandel is opgezet. 
Hier wordt collectief bijgedragen aan het beheer van bedrijventerreinen. 

 

http://www.nederlandmooi.nl/�
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Doel De haalbaarheid onderzoeken  van een duurzame vorm van 
financiering van inrichtings- en beheermaatregelen in het 
landschap van de Rijn- en Veenstreek. 

 
Beoogd Positief besluit op de haalbaarheid en vervolgens na 

instelling budget waarmee de landschapscoördinator 
uitvoering kan geven aan aantal projecten per jaar.  

 
Kosten  Oprichting ca € 10.000,- 

Per jaar voor hele plangebied ca € 200.000,- - 400.000,-  
 
Financiering Er zijn verschillende mogelijkheden om gelden te genereren 

om het landschapsfonds te vullen. 
 

1. Sponsoring: Bijdrage (financieel of in natura) van bedrijven aan het 
fonds of een organisatie voor natuur- en landschapsbeheer in ruil 
voor een tegenprestatie (publiciteit, ontvangst bedrijfsrelaties, gratis 
lidmaatschap etc.) 

2. Adoptie: Mogelijkheid voor burgers of organisaties om een 
landschapsgoed (onderhoud van een knotwilg, geriefhoutbosje of 
behoud weidevogels) te adopteren. 

3. Rood voor groen: Groene publiek-private samenwerking die intensief 
samenwerking vraagt tussen bedrijven en de overheid in een 
specifiek project. Sterke functies betalen zwakke functies. Financiële 
risico’s worden gespreid over de partijen. 

4. Ontwikkelingstax: Bedrijven, projectontwikkelaars, huizenbezitters en 
andere grondgebruikers dragen een deel van de winst die zij met de 
grond maken af voor natuur en landschap. 

5 Overheidsgelden: Centrale sturing van de middelen die de 
verschillende overheden hebben om natuur- en landschapsbeheer te 
financieren. 

6 Streekproducten en arrangementen: Opslag op streekproducten en 
arrangementen. Afnemers investeren zo dus direct in de omgeving. 

7 Publieksacties: Werven van middelen bij het grote publiek, zoals 
collectes, direct mailings, loterijen, radio- en tv-acties. 

8 Giften en legaten: Gift (fiscaal aftrekbaar) van een burger zonder 
tegenprestatie. 

9 Gemeentelijk grondbedrijf: Een deel van overblijvende middelen uit 
grote projecten kan structureel bestemd worden. 

10 Grijs voor groen:  Een deel  van de gelden voor wegenaanleg kan ter 
compensatie worden gestort in het landschapsfonds. 

 
Initiatief  Vier gemeenten.  
 
Tijdspad 2009 – 2010 haalbaarheid onderzoeken en voorbereiden oprichting  

en instellen fonds. 
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T4 Realisatie evz’s en robuuste groenstructuren 

De uitvoering van de evz’s komt voort uit het provinciaal beleid. De streefbeelden 
zijn door de provincie benoemd. In de visie van het LOP (paragraaf 6.3) is 
ingegaan op het gewenste netwerk, in hoofdzaak bestaand uit twee oost-west en 
twee noord zuid verbindingen, afstemming met de provincie over dit gewenste 
netwerk is noodzakelijk. Langs de Wijde Aa en de Langeraarse plassen is vanuit 
het LOP een meer integrale ontwikkeling gewenst tot een robuuste groenzone. 
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft twee zones toegevoegd. 

De realisatie van de evz’s vergt een grote inspanning met een gebiedsgerichte 
aanpak; 

• Communicatie met de grondeigenaren in het gebied, agrariërs via de 
agrarische natuurverenigingen. 

• Informeren over mogelijkheden (financieel en inhoudelijk: natuurdoelen 
en bijbehorende maatregelen). 

• Aankoop gronden of aanvragen functiewijziging bij particulier beheer. 

• Inrichting, beheer en monitoring 

 
Partners in het proces zijn de agrarische natuurverenigingen (communicatie), 
particuliere eigenaren en agrariërs (uitvoering) en Landschapsbeheer Zuid-
Holland (communicatie en informatie natuurdoelen en maatregelen). 

 
Het oprichten van een grondbank kan de mogelijkheden voor grondruil tussen de 
grondeigenaren verhogen, waardoor voor de eigenaar een kwaliteitsverbetering 
kan ontstaan. 
 
 

 Doel  Ontwikkelen van een meer duurzame populatie van 
streekeigen flora en fauna door verbinden van verschillende 
kerngebieden. 

Beoogd Natuurelementen als aansluitende verbinding of als 
stapstenen in het landschap. Uitvoering ecologische 
verbindingszones voor 2018  

Kosten Aankoop gronden, inrichting, beheer, monitoring, 
communicatie. Uit ervaring en uit vergelijkbare projecten 
blijkt dat de kosten kunnen worden verdeeld in: 

 Opstellen visie en VO 
 Planvorming en procesmanagement 
 Realisatie EVZ (grondverwerving + groeninrichting) 

 
Financiering Provincie Zuid-Holland (aankoop of functiewijziging, 

inrichtingskosten, beheer via gangbare subsidieregeling).  

 De realisatie van de evz’s (behalve evz Zuid en een deel van 
Oost) kan via ILG gelden en deels ook via waterschapsgelden 
worden gefinancierd. 

 Robuuste groenstructuren via Landschapsfonds, ILG groen-
blauwe diensten of particuliere ontwikkeling 

 Ministerie van LNV stelt geld ter beschikking voor de Natte 
As  

Initiatief Provincie Zuid-Holland (uitvoering provinciaal beleid) 
Gemeente (invulling geven aan bestemmingsplannen 
buitengebied)       Waterschap en gemeenten uitvoering.  

Tijdspad  2014-2018, landelijke streefdatum evz’s 2018.  
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Ecologische verbindingszones (provinciaal nummer) 
 
West 

- Ecologische stapstenen Zuiderzijdervaart, 16 ha. , in combinatie met 
wandelpad  

- Verbinding Does – Oude Rijn(Hoogeveense Vaart) – De Wilck (17) 
Noord 

- Zuidoever Does –Wijde Aa (14) en Oostoever Langeraarse Plassen (11) 
met integrale opgave recreatie, natuur en water  

- Braassemmermeer – Ringvaart – Westeinderplassen (7) 
- Leidse Vaart (11) 
- Drecht (8), reeds uitgevoerd. 
- noordelijke Ringvaart Polder Nieuwkoop – Kromme Mijdrecht (9 /10) 
 

Oost (evz 19) 
- Grote Wetering (15)– Molenviergang – Oude Rijn – Molen Steekt (19) 
- Aanvulling EHS Grote Wetering richting Zegerplas (vanuit gemeente 

Alphen) 
Zuid 

- Zone Elfenbaan – Zaanse Rietveld (toevoeging vanuit gemeente Alphen) 
- Spoorlaan – Grecht - De Strook (Bent) (18) 

 
Inmiddels zijn de Kade Buitendijkse Oosterpolder en de Ringvaart Polder 
Nieuwkoop ingericht als evz 9 (Noord). De evz  bestaat uit de kade en vaart. De 
vaart is plaatselijk verbreed. De kade wordt extensief begraasd (?). De evz 
verbindt de Geerpolder met polder Blokland, maar kent ter hoogte van het 
Aarkanaal een flessenhals. Een ander knelpunt is de natuurkwaliteit van kade en 
vaart. Deze voldoet niet voor kritische moerassoorten. Dit project is erop gericht 
de flessenhals ter hoogte van het Nieuwveens Jaagpad te verbreden en het 
beheer van de kade ecologisch te verbeteren. Het project behelst een onderzoek 
naar de haalbaarheid van de verbetering van de ecologische kwaliteit van evz 9. 
De gemeente dient hiervoor het initiatief te nemen voor 2012.  

De realisering van de oorspronkelijke evz (19), Oost is door de provincie naar 
achteren geschoven. Er zijn op dit moment geen gelden beschikbaar. Om deze 
patstelling te doorbreken is in het LOP voorgesteld het deel van de evz tussen de 
Oude Rijn en het spoor met particuliere gelden van de grond te krijgen. In de 
strook aan weerzijden van de molengang van Molen Steekt wordt de 
ontwikkeling van een landgoed mogelijk gemaakt. Het groen in dit rood voor 
groen project moet een drietal doelen dienen. Het eerste ecologische doel 
bestaat uit het maken van een stapsteen voor kritische diersoorten van natte 
omstandigheden als waterspitsmuis, dwergmuis, rugstreeppad, kleine 
vuurvlinder en bruine glazenmaker. Deze vinden hier tijdelijke huisvesting. Het 
tweede, landschappelijk doel is het behoud van het vergezicht naar het zuiden. 
Ten derde wordt door de openstellingplicht van het landgoed tenslotte het 
gebied  recreatief ontsloten.  

Het ecologisch streefbeeld  is een moerasstrook van tenminste 250 m lang en 
enkele tientallen meters breed bestaande uit kruidachtige moerasruigte, rietland, 
open water en verspreide wilgenbosjes.  

De globale totale lengte van EVZ’s in dit LOP is ca. 25 km. Hierbij zijn NOORD EVZ 
8 (Drechtoevers, ca. 5 km) en NOORD EVZ 9/10 (Oosterpolder en de Ringvaart 
Polder Nieuwkoop, samen ca. 8 km) niet meegerekend, omdat deze (deels) al zijn 
gerealiseerd.  

Zoals in de visie is uitgelegd bestaan deze EVZ’s uit stapstenen van ca. 250 meter 
breed (moerasgebied) die met elkaar verbonden zijn via natuurvriendelijke 
oevers van enkele meters breed. Bij een grove schatting komt dit in totaal neer 
op ca. 11 ha. natuurvriendelijke oevers en ca. 16,5 ha. moerasgebied.  

Daarnaast is er ca. 12 km. robuuste verbindingszone. Uitgaande van een 
gemiddelde breedte van 30 m. komt het totaal hierbij neer op ca. 36 ha. 
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T5 Vergroten herkenbaarheid en realisatie paden op ringdijken 
 
De ringdijken zijn markante onderdelen van het droogmakerijenlandschap in het 
plangebied, welke getuigen van de ontwateringsgeschiedenis. Deze ringdijken 
dienen in de toekomst bij nieuwe ontwikkelingen duidelijk zichtbaar te blijven.  
 
De kades en ringdijken vormen daarnaast prachtige lijnen in het landschap en zijn 
recreatief aantrekkelijk, maar nog beperkt toegankelijk. Graskades dienen 
behouden te blijven, alleen “laarzenpaden”  zijn hierover wenselijk. Soms is een 
combinatie met de aanleg van streekeigen landschapselementen wenselijk of de 
ontwikkeling van een evz.  
Natuurlijke oevers 

 
Vanuit de visie komen projecten voort voor de aanleg en het onderhoud van 
paden in: 
 

- Ringdijk Gnephoek, wandelpad (ca. 2,5 km, gemeente Alphen). 
- Ringdijk Hazerwoudse Droogmakerij / Polder Noordplas (onderdeel 

Groen-blauwe slinger, ca. 2,5 km, gemeente Rijnwoude)) 
- (Verlengde) Hogendijk (ten noorden van Nieuwveen), verlengen 

bestaand wandelpad en realiseren aansluitingen door toekomstig 
glastuinbouwgebied (ca. 5 km, gemeente Nieuwkoop)). 

- Ringdijk Verenigde Bloklandse en Korteraarse Polder, over grasdijk 
wandelpad verlengen naar Vrouwenakker (ca. 3 km, gem. Nieuwkoop)). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Doel  Behouden en vergoten herkenbaarheid en beleefbaarheid 
markante en cultuurhistorisch waardevolle ringdijken. 

 
Beoogd Aanleg van wandelpaden, tegengaan of herstellen 

verrommeling langs ringdijken. Een aandachtspunt voor 
wandelen in het buitengebied is het maken van afspraken 
met agrarische bedrijven ten tijde van besmettelijke ziektes. 

  
Kosten Voorbereiding en uitvoering per pad ca. € 10.000,- 
 Voorbereiding in de vorm van afstemming met eigenaren en 

beheerder. 
Uitgaan van openstelling dijken door Hoogheemraadschap, 
Inrichtingsmaatregelen; klaphekken, extra draad, 
overstapjes, bord, bankje, e.d. 

 
Financiering Mogelijk uitbreiden provinciaal project Groen – blauwe 

slinger / hoogheemraadschap / gemeenten 
 
Initiatief Hoogheemraadschap in overleg met gemeenten en 

aangrenzende eigenaren. 
 
Tijdspad  2009 -1014 
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T6 Landschappelijk inpassen dorpsranden en bedrijventerreinen  
 
Landschappelijke inpassing van dorpsranden is gewenst ter ‘verzachting’ van de 
overgang van bebouwd gebied naar open landschap aan de; 

- noordkant van Nieuwkoop, ter versterking van de groene parel van de 
gemeente voor wonen en natuur(gemeente Nieuwkoop), 

- noordkant Hoogmade (gemeente Kaag en Braassem), 
- noordrand Alphen aan den Rijn (gemeente Alphen a/d Rijn). 

 
Specifieke aandacht is noodzakelijk voor de landschappelijke inpassing van 
economische activiteiten van bedrijventerreinen. Hier is per locatie maatwerk 
noodzakelijk. Inpassing geschiedt door middel van streekeigen beplanting. 
Met name in het sierteeltgebied Hazerswoude is veel kennis van beplanting 
aanwezig. Deze kan worden ingezet bij de inpassing van bedrijventerreinen. 
 
Bedrijventerreinen; 

- Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop,  
- Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop, 
- Oostkant Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem, 
- Steekterpoort, gemeente Alphen a/d Rijn.   

 
Afhankelijk van de aard van de ontwikkeling is het noodzakelijk een inrichtings- 
en beplantingsplan (en beheer) op te stellen met streekeigen elementen. Zie voor 
diverse mogelijkheden de volgende pagina. 
 
Partners zijn landschapsbeheer Zuid-Holland (opstellen plannen voor inrichting of 
beoordelen inrichtingsplannen), projectontwikkelaars en grondeigenaren voor de 
bedrijventerreinen. Bij dorpsranden kunnen dit ook bewoners- of 
vrijwilligersgroepen zijn. 

Doel  Behouden en verhogen beeldkwaliteit van het landschap bij 
dorpsranden en bedrijventerreinen.  

Beoogd Aanleggen groene dorpsovergangen op 3 plaatsen. 

Inpassing bedrijvenranden in karakteristiek open landschap.  

Beplantingsplan bij elke nieuwe “rode’ ontwikkeling.  

Kosten Planvorming per dorpsrand ca 10.000 
 Planvorming per bedrijventerrein ca 5.000 

Laanbeplanting ca € 2.500 per 100m inclusief voorbereiding.  
 Inrichting met landschappelijk groen ca € 30 per m2. 

Groenzone ca 20 tot 50m breed. 
 Uitvoeringskosten per project begroten 
  
Financiering  Opnemen in gemeentebegroting en exploitaties.  

Eigen financiering bij particuliere eigenaren. Voor beheer is 
soms een vergoeding via de provinciale subsidieregeling 
mogelijk.  

De provincie onderzoekt hoe verrommeling kan worden 
tegengegaan. Pilots zijn gestart en initiatief wordt 
aangemoedigd (zie ook Moo! Zuid Holland) Eventueel 
bijdrage van gemeente.  

Initiatief- Gemeenten, uitvoering door eigenaren bedrijven. 

Tijdspad 2009-2014 
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In de Visie zijn diverse mogelijkheden gegeven voor het inpassen van 
dorpsranden.  

• Bij mogelijkheid 1 werkt de kavelgrensbeplanting (knotwilgen en essen) 
als een soort lamellen, die het zicht op de gebouwde kern 
verzachten/wegnemen. 

• Mogelijkheid 2 bestaat uit een laanbeplanting die is aangebracht aan de 
dorpsgrens.  

• Bij mogelijkheid 3 is een brede strook natuurlijk grasland, water en 
struweel voor de bebouwing aangelegd. Hiervoor is een strook nodig 
van ca. 50 meter breed. 

 
Inpassen dorpsrand mog. 1 Inpassen dorpsrand mog. 2 

Inpassen dorpsrand mog. 3 
 Inpassen bedrijfsrand noordzijde Nieuwkoop 

Landschappelijk inpassen van dorpsranden is aan de orde bij: 
 

 
Landschappelijk inpassen van bedrijventerreinen is aan de orde bij: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengte inpassing   
Hoogmade ± 0,5 km   
Roelofsarendsveen 
(wegbeplanting) 

 
± 1 km 

  

Blokland ± 0,25 km   
Hazerswoude-Dorp ± 1,5 km   
Alphen a/d Rijn ± 1,25 km   

 Lengte inpassing   
Leimuiden ± 0,25 km   
Nieuwveen ± 0,25 km   
Nieuwkoop ± 2 km   
Steekterpoort ± 0,5 km   
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T7 Vergroten beeldkwaliteit bebouwingslinten en erven 
 
Vanuit de visie is het behouden en vergroten van de beeldkwaliteit van de 
karakteristieke bebouwingslinten en van individuele erven een belangrijk 
aandachtspunt. Landschappelijke inpassing is wenselijk bij meerdere agrarische 
bedrijven en andere bedrijven in boerderijlinten, maar ook van paardenbakken 
en lichtmasten in het landschap. 
 
Ten eerste dient de interesse bij de eigenaren van erven te worden gewekt. 
Vervolgens kan kennis en inzicht worden overgedragen door het geven van een 
cursus in een buurt door bijvoorbeeld de landschapscoördinator of LBZH. Ander 
middel is het uitbrengen van een boek met goede voorbeelden en achtergrond 
informatie over streekeigen bouwkenmerken en erven. In de eerste periode is 
hiervoor niet gekozen.  Uiteindelijk dient voor de erven een beplantingsplan 
inclusief beheeradvies te worden opgesteld. Deze plannen dienen te worden 
uitgevoerd en in het beheer nog 2 jaar gemonitoord te worden. Zo mogelijk 
kunnen Landschapsvrijwilligers-groepen bij het beheer betrokken worden. In 
Aarlanderveen is een actieplan cultureel erfgoed gemaakt. Hiervoor moeten ter 
overdracht van informatie vouwbladen over streekeigen tuinen en erven worden 
opgesteld en verspreid worden aan belangstellenden.  
De gemeente Nieuwkoop heeft geen welstandscommissie. De vereiste beplanting 
rondom bebouwing of bij revitalisering van bedrijventerreinen dient in het 
bouwbesluit te worden opgenomen. In het Land van Wijk en Wouden is ook een 
beeldkwaliteitplan gepland. Afstemming is noodzakelijk. 
 
Communicatie 

- Persberichten in plaatselijke/regionale media. 
- Huis-aan-huisbladen, folder bij informatie avond of cursus. 
- Informatie bij makelaardijen neerleggen, die wordt verstrekt bij 

aankoop van woningen. 
- Inleidingen houden, bijvoorbeeld op jaarvergadering 

verenigingen. 

Doel Verhogen beeldkwaliteit van bebouwingslinten, bedrijven en 
erven. Behoud van de karakteristiek van het landschap 
waarin gebouwen zoveel mogelijk worden ingepast in het 
karakteristieke landschap. In stand houden van zichtlijnen. 

 
Beoogd Tegengaan verrommeling van het landschap door 

landschappelijke inpassing van kassen, schuren, boerderijen, 
bedrijven, andere bebouwing en inrichting streekeigen 
erven. Aanleggen van streekeigen erfbeplantingen bij 20 
erven. 

 
Kosten  Kostenposten zijn:   

- informatiemateriaal en vouwbladen ca. € 8.300,-  
- verspreiding van informatiemateriaal ca. €8.300,- 
- cursus erven ca. € 8.300,- 

 
Financiering Voor beheer erven is soms een vergoeding via de provinciale 

subsidieregeling mogelijk. Erfinrichting eventueel bijdrage 
van gemeente, of via Goenblauwe diensten, een product van 
het Interprovinciaal Overleg en het min. van LNV 
(www.catalogusgroenblauwediensten.nl).  

Alphen a/d Rijn heeft een stimuleringsfonds voor tuin- en 
erfbeplanting. 

 POP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; 
landelijk erfgoed en cultuurhistorie, 50 % cofinanciering door 
provincie. 

Initiatief LBZH, Boerderijenstichting Zuid-Holland 

Tijdspad Uitgave boek in 2010-11. Per gebied rommelige situaties 
aanpakken gedurende gehele periode. Daarnaast bij elke 
nieuwe inrichting. 

http://www.catalogusgroenblauwediensten.nl/�
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6 Projecten educatie en 
promotie 
 
E1 Ontwikkelen educatieprojecten landschap  
Er zijn meerdere mogelijkheden om de bewustwording en de beleving van het 
landschap te versterken. Ingegaan kan worden op de karakteristieken van de 
verschillende landschapstypen, de overgangen en hoogteverschillen, de 
ontstaansgeschiedenis en de relatie met het watersysteem. 
 
In de gemeente Nieuwkoop zal in 2010 gevierd worden dat de polder 
Zevenhoven-Nieuwkoop tweehonderd jaar geleden is drooggemalen. Ook is 2010 
het jaar van de Oude Hollandse Waterlinie. Beiden vormen fraaie aanleidingen 
om mee naar buiten te treden. 
 
Doelgroepen zijn burgers, (plattelands)ondernemers, scholieren en 
maatschappelijke organisaties. Zij kunnen worden geïnformeerd via vouwbladen 
en een boek over de streek, zie ook project C1 Cultuurhistorische atlas en T6 een 
uitgegeven boek over streekeigen bouwkenmerken en erfinrichting. 
 
Groene Hartcursus 
Activiteiten bestaan uit het opzetten van een cursus, overleg met andere partijen, 
promotie, het maken van een cursus boek en de uitvoering van de cursus. 
 
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft dit reeds opgenomen in haar 
Uitvoeringsprogramma. Deze cursus zou ook goed regionaal opgezet kunnen 
worden en op diverse locaties kunnen worden uitgevoerd. 

 
Educatieve route  
Een andere vorm van informatieoverdracht is een educatieve route, waarbij een 
polderwachter streekverhalen vertelt, die aansluiten bij de doelgroep of een 
boekje of MP3 meegegeven wordt met verhalen over het landschap, haar 
geschiedenis en gebruikers. Ook een GPS tocht sluit aan bij de huidige technieken 
en behoeften om door het land je weg te zoeken via diverse opdrachten. 

 
 
Kunstproject  
Ter aanduiding en beleving van de ligging van de lage polders ten opzichte van 
NAP zou een kunstwerk opgericht kunnen worden. Hierbij zou bijvoorbeeld  in de 
vorm van een toren, naar de hoogte van het NAP gelopen kunnen worden, 
waardoor de meters zichtbaar en voelbaar zijn. Ook een film kan de aandacht 
richten op de bijzondere elementen van het landschap en de samenhang daarin 
belichten. In Land van Wijk en Wouden is een schoolproject opgenomen. 
 

Doel Verbeteren beleving en bewustwording van de rijke 
geschiedenis van het buitengebied  

  
Beoogd Activiteiten Nieuwkoop en Oude Hollandse Waterlinie, 

Groene Hart Cursus, te herhalen op diverse locaties met 15-
20 deelnemers  

 Educatieve route, af te stemmen op specifieke doelgroepen 
 Kunstproject ter beleving NAP 
 
Kosten -       Groene Hart Cursus ca. €   10.000,- 

- Educatieve route ca. €   20.000,- 
- Kunstobject  ca. €  p.m.,- 

  
Financiering Nationaal landschap thema educatie 
 
Initiatief- Gemeenten,  

Particiep (in gemeente Alphen a/d Rijn), LBZH  
 
Partners IVN, historische verenigingen, Gilde, Groene Hart Toeristisch 

Bureau/VVV, ondernemers in het buitengebied, Regionale 
kunstenaarskring. 

 

Tijdspad  2010 
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E2 Promotie streek via nieuwsbrief, website en media 
 
De landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van de Rijn- en Veenstreek zijn 
alom aanwezig. De bekendheid van dit deel van het Groene Hart met een rijke 
ontstaansgeschiedenis kan in het kader van recreatie en toerisme sterker. Ook 
voor de eigen inwoners is een grotere bekendheid met de diverse 
landschappelijke en cultuurhistorische parels mogelijk.  
 
De projecten die voortkomen uit het LOP vormen aanleiding voor een 
terugkerende communicatie met de streek en ook daar buiten. Hierdoor ontstaat 
er bij het brede publiek kennis en inzicht in de verschillende bijzonderheden van 
het buitengebied. Per project kan worden ingegaan op de achtergrond en context 
in relatie tot de streek. 
 
Als middel kan gekozen worden voor communicatie via een (jaarlijkse) regionale 
nieuwsbrief of een regionale website. De gemeentelijke websites kunnen ook 
doorverwijzen naar deze informatie. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van 
lokale en regionale media, zoals kranten, radio en TV. Communicatie in Land van 
Wijk en Wouden vindt plaats via de gebiedscommissie van de provincie.

 

Doel Promotie en communicatie over het landschap van de Rijn- 
en Veenstreek.  

  
Beoogd Publicaties in diverse media, website, nieuwsbrief, 

vouwbladen 
 
Kosten Inzet personeel gemeenten  

Drukwerk ca. € 5.000,- per jaar  
 
Financiering Communicatie budget gemeenten. 
 
Initiatief- Gemeenten, afedelingen communicatie en Rijnstreekberaad. 
 
Tijdspad  Jaarlijks met regelmaat terugkerend. 
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7 Financieel overzicht projecten deel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projecten 2010-2013 Eénmalig budget, te 
verdelen over de 4 
gemeenten 

Jaarlijks terug- 
kerend budget, te 
verdelen over de 4 
gemeenten  

Alphen a/d 
Rijn 

Kaag en 
Braassem 

Nieuwkoop Rijnwoude 

Beleidsuitwerkingen (regionaal)       

B1   Koppeling RO beleid en  ruimtelijke 
kwaliteit 

Inzet personeel 
gemeenten 

     

B2   Herzien beleid ecologische 
verbindingen  

Inzet personeel 
gemeenten  

     

B3   Opstellen / afstemmen  
intergemeentelijk  landgoederenbeleid 

Inzet personeel 
gemeenten en 10.000 

 2.500 2.500 2.500 2.500 

Topprojecten (regionaal)       

T1   Aanstellen landschapscoördinator *)   p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

T2   Verkrijgen prioritaire status Rijn- en 
Veenstreek, Inzet 
landschapsambassadeur 

 Onkostenvergoeding  
5.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 

T3  Haalbaarheidsonderzoek 
landschapsfonds (in te stellen na 2013) 

10.000  2.500 2.500 2.500 2.500 

In onderstaand overzicht is per project het benodigde budget aangegeven. 
Dit budget is globaal ingeschat en in de voorgaande projectomschrijvingen 
vaak verder uitgesplitst naar verschillende onderdelen van het project. 

In de projectomschrijvingen zijn de mogelijkheden voor (co-)financiering 
aangegeven. Er is een onderverdeling gemaakt in eenmalige kosten en 
jaarlijks terugkerende kosten.  
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*) De gemeenten betalen in 2010 via de begroting van het Rijnstreekberaad de kosten van een landschapscoördinator. Nog bezien moet worden hoe de 
financiering in de jaren 2011, 2012 en 2013 geregeld wordt. 
 
**) De gemeente Rijnwoude heeft reeds budget gereserveerd voor projecten in het Land van Wijk en Wouden, zoals de paden op ringdijken. De begroting 
kan daardoor mogelijk naar beneden worden bijgesteld.  
 
In het uitvoeringsplan is gezocht naar een evenwicht tussen ambitie voor de uitvoering van projecten in de Rijn- en Veenstreek en een inschatting van de 
haalbaarheid. Voor de projecten dient door de gemeenten budget gezocht te worden. Er zijn vaak mogelijkheden voor cofinanciering via subsidies, deze 
zijn bij de projectomschrijvingen aangegeven.   

 

Projecten 2010-2013 Eénmalig budget, te 
verdelen over de 4 
gemeenten 

Jaarlijks terug-  
kerend budget, te 
verdelen over de 4 
gemeenten  

Alphen a/d 
Rijn 

Kaag en 
Braassem 

Nieuwkoop Rijnwoude 

T4   Realisatie evz’s en robuuste 
groenstructuren 

Evz’s via ILG, Robuuste   
structuren  planv. 
50.000 

  25.000 25.000  

T5  Vergroten herkenbaarheid, realisatie 4 
paden op ringdijken 

40.000  10.000  20.000 10.000 **) 

T6   Landschappelijk inpassen 
dorpsranden en  bedrijventerreinen 

Planvorming per rand 
10.000 en 5.000 
Uitvoering p.m. 

 15.000 15.000 20.000  

T7  Vergroten beeldkwaliteit;  info, advies 
en uitvoering erfinrichting 

 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Educatie en promotie       
E1  Ontwikkelen educatieprojecten 

landschap;  route, kunstobject 
20.000 Cursus   10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

E2  Promotie streek via nieuwsbrief, 
website en media   

 5.000 en inzet 
personeel 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Totaal periode 2010-2013 per 
gemeente / tussen haakjes per jaar  

  80.000 + p.m. 
(20.000 p.j.) 

95.000 + p.m. 
(23.750 p.j.) 

120.000 + 
p.m. 
(30.000 p.j.) 

65.000 + p.m. 
(16.250 p.j.) 
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Deel 2 
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8 Overzicht uitvoeringsprojecten, deel 2 
Toelichting projecten deel 2 
In deel 2 van het uitvoeringsprogramma zijn de projecten per thema benoemd, 
zie het onderstaande overzicht. De projecten zijn nader uitgewerkt in de 
navolgende hoofdstukken.  Met name de recreatieve projecten (H9) komen voort 
uit andere gemeentelijke en regionale beleidsplannen. Zij zijn daarom slechts in 
het kort beschreven.  

De projecten zijn voor zover ze aan een locatie gebonden zijn ook op de kaart van 
het uitvoeringsplan opgenomen. Het totaaloverzicht van de projecten moet in 
het plangebied in de komende periode tot aan 2020 uitvoering geven aan de visie 
van het LOP. Voor de realisatie van projecten uit deel 2 is een tijdspad van 2013 
tot 2020 aangehouden. Eerdere uitvoering is mogelijk door mee te liften op 
kansen.

 

Thema Projecten deel 2:    2013-2020 en kansen Kader voor 
Uitvoering/instrument 

Trekker 

Landschap L1  Aanleggen wegbeplantingen 

L2  Versterken kleine landschapselementen  

L3  Integraal ontwikkelen Westeinde Leimuiden 

L4  Vergroten beeldkwaliteit kwekerijenlandschap Hazerswoude Boskoop 

L5  Herstellen, onderhouden en informatievoorziening Drechtoevers   

Prov. en gem. budget wegen 

Subs. Reg. Landelijk gebied ZH 

ILG, particulier landgoed 

Greenport  Boskoop 

ILG-natuur en water 

Gemeenten, provincie 

Gemeenten, landschapscoördinator 

Gemeente Kaag en Braassem  

Gemeente Rijnwoude 

LBZH 

Natuur 

 

N1  Realiseren EHS 

N2  Biotoopverbetering weidevogels 

N3  Aanleggen natuur Buurterpolder t.b.v. compensatie HSL 

EHS provincie 

LOP 

Compensatiegelden HSL 

DLG 

LBZH, verenigingen agr.natuurbeheer 

DLG 

Cultuurhistorie 

 

C1  Inventariseren en beheren landschaps- en cultuurhistorische elementen 

C2  Beleefbaar maken Limes 

C3  Beleefbaar maken Rijn-Amstelspoorlijn 

POP 

Limes 

LOP, cultuurplan prov. ZH 

LBZH / Gemeenten 

Provincie / Gemeente Alpen a/d Rijn 

Rijnstreekberaad 
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C4  Beleefbaar maken Oude Hollandse Waterlinie Jaar van Oude Hol. Waterlinie Gemeente Nieuwkoop 

Recreatie R1  Ontwikkelen recreatieve transferia en informatiepunten 

R2  Ontwikkelen uniforme uitstraling regionaal wandelnetwerk 

R3  Ontwikkelen informatievoorziening 

R4  Stimuleren agro-toeristische activiteiten 

R5  Aanleggen wandelpaden 

R6  Realiseren struinpaden en boerenlandpaden en oplossen knelpunten 

R7  Realiseren kleine rondwandelingen vanuit kernen 

R8  Aanleggen fietspaden en oplossen knelpunten 

R9  Aanleggen veerpontjes 

R10  Realiseren vaarverbindingen en oplossen knelpunten 

R11  Aanleggen en faciliteren passantenplaatsen in Oude Rijn en Aarkanaal 

R12  Realiseren ruiter- en menroutes 

R13  Ontwikkelen Meijepark 

POP 

POP 

POP 

POP 

POP 

POP 

LOP 

POP 

POP 

POP 

Project 

POP 

POP 

Gemeenten 

LBZH 

Gemeenten 

Gemeenten 

Gemeenten 

Gemeenten A, R, N 

Gemeenten / LBZH 

Gemeenten K+B, A, R 

Gemeenten K+B, A, R 

Hoogheemraadschap 

Hoogheemraadschap 

KNHS 

Gemeente Nieuwkoop 

Water W1  Verbreden sloten tbv waterberging 

W2  Verbeteren waterberging diverse locaties 

W3  Graven nieuwe watergang Drecht - Westeinderplassen 

LOP 

LOP 

provincie 

Hoogheemraadschap 

Hoogheemraadschap 

Gemeenten K+B, A 

gemeente A =  gemeente Alphen aan den Rijn 
gemeente K+B =  gemeente Kaag en Braassem 

gemeente N =  gemeente Nieuwkoop 
gemeente R =  gemeente Rijnwoude
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9 Projecten landschap 
 

L1 Aanleggen wegbeplantingen  
 
In de visie is op meerde plaatsen de aanleg van wegbeplantingen voorgesteld. 
Langs een drietal wegen komt dit voort uit de wens naar landschapsversterking; 

- N207 bij Rijnsaterswoude  
- N231 Nieuwkoop, Nieuwveen, Blokland  
- Vriezenweg Westkanaalweg en Oostkanaalweg langs Aarkanaal bij 

Papenveer en Ter Aar  
- Ten zuiden van de N11, langs het fietspad het Ravelijnpad. 

 
Langs andere wegen kan door de aanleg van wegbeplanting een dorpsrand, 
bedrijventerrein of glastuinbouwgebied worden ingepast; 

- A4 / HSL /N445 bij Roelofarendsveen, inpassing galstuinbouw 
- Korte Oostweg bij Nieuwe Wetering, inpassing bedrijven 
- Oudendijkseweg  bij Woubrugge, inpassing bedrijven 
- Heimansbuurt bij Woubrugge / ’s-Molenaarspad bij Molenaarsbuurt bij 

Alphen, inpassing bedrijven 
- Ringdijk bij Ter Aar bij Nieuwkoop, inpassing kassen 

 
Per weg dient een wegbeplantingsplan te worden opgesteld. Hierin kunnen 
diverse alternatieven voor de te gebruiken soorten, het dwarsprofiel en de 
plantafstand en het ritme van aanplant onderzocht en afgewogen worden. Langs 
sommige wegen is het ook te overwegen in plaats van een rijbeplanting voor een 
beplanting op enkele plaatsen te kiezen, zie ook de visie voor de deelgebieden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel  Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en oriëntatie in open 
landschappen. Op aantal locaties inpassen rommelige randen 
van kassen of bedrijven.  

 
Beoogd Diverse planvoorbereidingen en uitvoering 

wegbeplantingen. 
  
Kosten  Planvoorbereiding en uitvoering projectsgewijs. 
 
Financiering Provinciale wegen provinciaal budget. 
 Gemeentelijke wegen, gemeentelijk budget. 
 Eventueel initiatief met provincie bespreken in het kader van  

Moo! Zuid Holland (lanen in de polder). 
 
Initiatief Gemeenten in overleg met provincie. 
  
Tijdspad  Kansen benutten/2014-2020 



Uitvoeringsprogramma LOP Rijn- en Veenstreek 

Brons en partners landschapsarchitecten bv, februari 2010        36 van 54 

L2 Versterken kleine landschapselementen  
 
De in stand houding, de aanleg en het wegwerken van achterstallig onderhoud 
van streekeigen kleine landschapselementen, in het agrarisch gebied en op erven 
draagt bij aan de landschapskarakteristiek. Deze werkzaamheden bieden 
mogelijkheden voor maatschappelijke stages voor VMBO’s. 
 
Afhankelijk van de aard van de ontwikkeling kan het project betrekking hebben 
op: 

- een landschappelijke streekeigen beplanting of 
- een erfbeplanting (plan, inrichting en beheer) of  
- groen-blauwe verbindingen stad-platteland, gekoppeld aan langzaam 

verkeer verbindingen in de stadsrand (in de gemeente Alphen),  
- ontwikkeling van een vlinderbaan in de nabije omgeving van rust- en 

picknickplaatsen. 
 
Een nadere inventarisatie van kleine landschapselementen en de 
onderhoudsstaat is wenselijke en kan eventueel als apart project worden gezien. 
De eigenaren dienen te worden benaderd om mee te werken aan de aanplan en 
het beheer van deze landschapselementen. 
 
Partners in dit project zijn Landschapsbeheer Zuid-Holland (voor het opstellen 
van plannen voor inrichting of het beoordelen van inrichtingsplannen) en 
grondeigenaren.  

Doel  Behouden en verhogen van de beeldkwaliteit en ecologische 
waarde van het landschap met karakteristieke, streekeigen 
landschapselementen. 

Beoogd Goed onderhouden landschapselementen, die passen bij het 
historisch gevormde landschap. De openheid van het 
landschap, passend bij het (weidevogel) gebied, moet 
worden meegewogen. Dat betekent in de meeste gevallen 
geen aanplant in open (weide)landschap. 

Kosten  Aanleg beplanting, aanleg/aanpassen groen-blauwe 
verbindingen, ontwikkelen vlinderbaan, communicatie. 

 
Financiering Voor beheer is soms een vergoeding via de provinciale 

subsidieregeling mogelijk. Knelpunt vormt het minimale 
subsidiebedrag, mogelijk minimale oppervlakte, mogelijke 
beperking vanuit Natuurgebiedsplan. De gemeenten wordt 
gevraagd financieel bij te springen als de Provinciale regeling 
vanwege genoemde knelpunten niet aan de orde is. Bij 
aanplant is cofinanciering door eigenaren gewenst. Alphen 
kent een subsidieregeling kleine initiatieven buitengebied, 
welke via het landschapsfonds verbreed zou kunnen worden 
naar de vier gemeenten.  

 Particulieren kunnen vergoedingen krijgen voor 
Groenblauwe diensten. 
(www.catalogusgroenblauwediensten.nl) 

 
Initiatief Gemeenten / landschapscoördinator. 
 
Tijdspad Achterstallig onderhoud direct.  

Nieuwe aanleg: enkele projecten per jaar en per gebied 

2010-2020 
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L3 Integraal ontwikkelen Westeinde Leimuiden 
 
Ten westen van Leimuiden is in de kleine polder een kwaliteitsimpuls wenselijk. 
Er ligt  een natuuropgave in het verbinden van de diverse evz’s met een 
ecologische stapsteen in combinatie met waterberging. Ook ligt er een opgave 
voor recreatief medegebruik vanuit Leimuiden en de mogelijkheid om de 
ontwikkeling (voor een deel) te realiseren in de vorm van een nieuw landgoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4 Vergroten beeldkwaliteit kwekerijenlandschap Hazerswoude Boskoop  
 

Gebiedsgericht project ter versterking van de beeldkwaliteit van de Boskoopse 
cultures, zie de visie van het LOP paragraaf 7.6.  

Doel  Integrale gebiedsgerichte ontwikkeling Westeinde 
Leimuiden.  

 
Beoogd Integrale planvoorbereiding en uitvoering met natuur, 

recreatieve en waterbergingsopgave. 
 
Kosten  Planvoorbereiding en uitvoering. 
 
Financiering Planvoorbereiding gemeente,  

realisatie via diverse geldstromen; evz, particulier landgoed. 
 
Initiatief- Gemeente Kaag en Braassem.  
 
Tijdspad  evz: 2014 - 2018 

Doel Verhogen van de beeldkwaliteit en toeristische uitstraling 
van het kwekerijenlandschap.  

 
Beoogd Kwaliteitsverbetering diverse onderdelen; wegprofielen, 

hekwerken,  entree’s, informatie, opslag, structuur 
watergangen en behoud landschapselementen. 

 
Kosten  Planvoorbereiding in overleg met eigenaren, 
 Uitvoering. 
 
Financiering Greenport Boskoop ? 
 
Initiatief- Gemeente Rijnwoude in samenwerking met gemeente 

Boskoop en ondernemers (vereniging?)  
 
Tijdspad  In afstemming met gebied, 2014-2020 



Uitvoeringsprogramma LOP Rijn- en Veenstreek 

Brons en partners landschapsarchitecten bv, februari 2010        38 van 54 

L5 Herstellen, onderhouden en informatievoorziening Drechtoevers  

Doel Landschappelijke verbetering en bewustwording landschap 
langs de Drechtoevers. 

   
Beoogd  (in 4 deelprojecten) 

1. Enkele opgeknapte erven langs de Drecht als 
pilots/voorbeeldlocaties. 

2. Bewustwordingsproces particuliere eigenaren 
Drechtlandjes: 
 Cursus landschapselementen en cultuurhistorisch 

landschap 
 Handboek/beeldenboek voor omgang met 

betuining, oevers etc. 
3. Herstellen diverse overblijfselen en voorlichting. 

eigenaren geriefhout, natuurlandjes langs Drecht. 
4. Optimaliseren rietbeheer, impuls werkgroep 

Drechtoevers. 
 
Kosten Kostenposten o.a.: informatiemateriaal, 

handboek/beeldenboek, cursussen, inrichting en beheer.  
 
Financiering  Via ILG-gelden 
 
Initiatief- LBZH en landschapsvrijwilligers.  
 
Tijdspad  Nader te bepalen. 
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10 Projecten natuur 
 
N1 Realiseren EHS  
 
De realisatie van nieuwe natuur komt voort uit de natuurgebiedsplannen en de 
plannen voor de Groene Ruggengraat. 

- Natuurontwikkeling Grote Wetering (Alphen) 
- Nieuwe natuur projecten rondom Nieuwkoopse Plassen 

(Meijegraslanden, De Haeck, polder Nieuwkoop) (Groene Ruggengraat/ 
Natura 2000) 

- Kromme Mijdrecht 
- Uitbreiding De Wilck (Natura 2000) 
- Elfenbaan 
- Uitbreiding Geerpolderplas, Langeraarse plassen 
- Plannen van waterschappen 

 

Doel  De aanleg van nieuwe natuur en versterking van bestaande 
natuurgebieden, waardoor milieuomstandigheden of 
leefgebied flora en fauna verbetert. 

 
Beoogd Natuurontwikkeling op diverse locaties. Activiteiten bestaan 

uit;  
- planvorming natuurdoelstellingen, wateropgaven 

en recreatief medegebruik,  
- overleg met grondeigenaren, omwonenden en 

gebruikers,  
- grondverwerving of beheerovereenkomsten,  
- realisatie en uitvoering,  
- doorlopende communicatie over planvorming met 

de streek. 
 
Kosten  Planvorming, verwerving, inrichting, beheer, communicatie. 
 
Financiering Gelden EHS provincie en rijk.  
 
Initiatief- Dienst landelijk gebied (DLG) in opdracht van provincie.  
 

Tijdspad  Ieder project eigen tijdspad. 
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N2 Biotoopverbetering weidevogels  
 

In de streek zijn zo’n 5 agrarische natuurverenigingen actief, die zich inzetten 
voor een weidevogelvriendelijk agrarisch beheer. Er worden op dit moment voor 
ca. 30 (?)  % van de landbouwgronden beheeroverkomsten gesloten. Hierdoor 
wordt de afname van de weidevogelstand tegengehouden. De resultaten zouden 
nog verbeterd kunnen worden. Hulpmiddelen hierbij zijn de instelling van 
kerngebieden, zogenaamde weidevogelreservaten waar het beheer helemaal 
gericht is op weidevogels als de Grutto. Ook de instelling van zogenaamde 
weidevogelboerderijen en uitbreiding van mozaïekbeheer binnen gebiedsplannen 
zijn instrumenten om de dalende weidevogelstand te keren. Per gebied dienen 
duidelijke keuzes gemaakt te worden in relatie tot de vitaliteit van de landbouw 
en de geschiktheid van het gebied voor weidevogelbeheer. De 
landschapscoördinator kan hierin coördineren.  

Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en Natuurlijk 
Platteland Nederland hebben zich verenigd in Nederland Gruttoland (NLGL) met 
als doel achteruitgang van de Grutto als typische Nederlandse weidevogel te 
keren (zie www.grutto.nl). Grutto’s worden in ons land op twee manieren 
beschermd. In natuurreservaten en op melkveehouderijbedrijven. Van beide 
methoden bestaan goede en slechte voorbeelden. Melkveebedrijven verkrijgen 
hun inkomsten hoofdzakelijk uit de melkopbrengst. De vraag kan gesteld worden 
of effectief weidevogelbeheer ook in de toekomst te combineren blijft met 
moderne melkveehouderij. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de 
maximale inpasbaarheid van weidevogelmaatregelen in de huidige agrarische 
bedrijfsvoering, maar ook naar toekomstige ontwikkelingen in het Europese 
landbouwbeleid en op de wereldmarkt. Daarom vindt NLGL het tijd om een 
mogelijk alternatief te verkennen: de weidevogelboerderij, met de grutto als 
hoofddoel. Op weidevogelboerderijen zullen de inkomsten uit natuurbeheer 
toenemen en de melkopbrengsten afnemen.  

Het huidige agrarisch natuurbeheer (SAN) gaat op de schop. Nieuwe 
beheeroverkomsten worden direct met de eigenaar/gebruiker afgesloten. De 
agrarische natuur-verenigingen krijgen een nieuwe rol. Zij worden de trekker bij 
het opstellen van het gebiedsplan, waarin het nieuwe mozaïekbeheer vorm moet 
krijgen. Zo’n gebiedsplan betreft tenminste 100 ha en regelt de ruimtelijke 
verdeling van de verschillende beheerregimes. Contracten worden voor 6 jaar 
vastgesteld en zijn aan de lage kant. Om deze nieuwe aanpak een succes te 
maken is aanvulling met particulier geld nodig in de vorm van een op te richten 
weidevogelfonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel  Verbetering weidevogelstand. 

Beoogd Haalbaarheidsonderzoek reservaten en gebiedsplan met 
mozaïekbeheer en weidevogelfonds. Oprichting 
weidevogelboerderij in een van de betere 
weidevogelgebieden.  In de Rijn- en Veenstreek is de 
predatie op weidevogelnesten relatief laag. 

Kosten  Plankosten weidevogelboerderij ca € 5.000 . 
 Onderzoek weidevogelfonds ca € 10.000.  
 
Financiering  Budget uitvoering LOP. 
 
Initiatief  Verenigingen agrarisch natuurbeheer , LBZH 
 
Tijdspad   2014-2020 

http://www.grutto.nl/�
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N3 Aanleggen natuur Buurterpolder  tbv compensatie HSL 
 
In de Buurterpolder is er de mogelijkheid om de natuurcompensatie voor de HSL 
te realiseren. DLG heeft twee opties uitgewerkt. Er is gekozen voor de optie, 
waarbij geen kavelruil nodig is. BBL heeft een aanzienlijk bezit in de 
Buurterpolder. Hierop kan de compensatie qua oppervlak en natuurdoelen 
worden gerealiseerd. Het oppervlak is circa 27 ha. HSL zal de uitvoering gaan 
regelen via overeenkomsten met SBB en DLG.  
 
De gemeente Kaag en Braassem dient het bestemmingsplan van agrarisch naar 
natuur te wijzigen. 
 
 
 
 

Doel  Aanleg natuur Buurterpolder 

Beoogd Natuurontwikkeling 

Kosten Door DLG begroot 
 
Financiering  Via compensatiegelden HSL 
 
Initiatief  DLG 
 
Tijdspad   p.m. 
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11 Projecten cultuurhistorie 
 
C1 Inventariseren en beheren waardevolle landschaps- en cultuurhistorische 
elementen  
In de Rijn- en Veenstreek zijn veel cultuurhistorisch waardevolle 
(landschaps)elementen aanwezig. Er is veel verspreide cultuurhistorische kennis 
over het plangebied, die niet bij elkaar of op kaart  is vastgelegd. Het opstellen 
van een cultuurhistorische atlas moet een meerwaarde hebben ten opzichte van 
de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, Rijnstreek (Rijksdienst voor 
Monumentenzorg, 1997). Deze geeft wel de historisch-landschappelijke lijnen 
aan van wegen, dijken en kades en zichtlijnen en diverse monumenten, maar niet 
de cultuurhistorisch waardevolle beplantingen. Idealiter wordt gekozen voor een 
digitaal systeem, dat ook via een website te raadplegen en aan te vullen is. Voor 
de Oude Rijnzone wordt binnen Wijk en Wouden een cultuurhistorische Effect 
Rapportage opgesteld.Trekker is het provinciaal steunpunt monumentenzorg en 
archeologie. 
 
Activiteiten 

- Zoeken draagvlak bij plaatselijk cultuurhistorische verenigingen  
- Verzamelen cultuurhistorische Informatie 
- Veldwerk 
- Vastleggen op kaart en in beschrijvingen 
- Presenteren kaart/rapport 
- Inbedding in beleid  
- Vervolgprojecten initiëren 

 
Veel van de gevonden elementen dienen te worden hersteld en onderhouden, 
waardoor ze weer zichtbaar en beleefbaar worden en aanleiding zijn voor 
recreatieve routes. Te denken valt aan  geriefhoutbosjes, kades, ringdijken, 
weteringen, slotenpatronen, sluisjes, gemalen, molens. In de toekomst dient er 
ook aandacht te zijn voor de samenhang tussen deze waarden, bijvoorbeeld via 

routes en het ingenieuze watersysteem. Ook zijn er oude beroepen verbonden 
met het gebied, zoals rietsnijden en mosplukken.  
 
Informatieoverdracht in het veld of via folders geeft de kennis mee aan 
geïnteresseerden of aan recreanten. Voor de in stand houding van historische 
boerderijen, die geen monument zijn is een werkgroep voorgesteld. In de vorm 
van vouwbladen kan informatie worden verspreid over streekeigen architectuur. 
De pers dient melding te maken van de geboekte resultaten. 
 

Doel Inventarisatie, beheer en informatie landschaps- en 
cultuurhistorische waarden.  

 
Beoogd Bewustwording en vastlegging cultuurhistorische waarden 

binnen de regio in een cultuurhistorische atlas en 
vouwbladen. 

 
Kosten  Planaanpak, inventarisatie, kaartverwerking en toelichting ca 

€100.000 vier gemeenten samen.  
 
Financiering POP en waterschap. Specifieke fondsen, zoals 

stimuleringsfonds ophaalbruggen Aarlanderveen. 
 
Initiatief- LBZH in overleg met plaatselijke cultuurhistorische 

verenigingen, erfgoedhuis en waterschap. 

Tijdspad  2013-2016 
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C2 Versterking beleving Limes 
 

2009 is het jaar van de Limes (de noordgrens van het Romeinse rijk). Onder het 
thema ‘Confrontatie en Ontmoeting’ zullen in 2009, 1940 jaar na de Bataafse 
Opstand, veel activiteiten langs de totale Limes gaan plaatsvinden. Muziek, een 
symposium, markering van de Limes, theater, publicaties, lokale, regionale, 
landelijke en zelfs internationale evenementen zullen in het nationale 
programma terug te vinden zijn, zie www.limes.nl. 

 In het voorjaar wordt er een informatiebord geplaatst bij het castellum in 
Zwammerdam. De landelijke projectorganisatie van de Limes is op zoek naar 
projecten, waarbij sporen van de Limes beleefbaar worden. 

Doel  Beleefbaar maken van de Limes. 
 
Beoogd Enkele tijdelijke en enkele permanente projecten uitvoeren. 

Gemeente Alphen a/d Rijn wil graag een voet- en 
fietsverbinding langs de Limes realiseren. Hierbij wordt 
gekeken naar een koppeling met het 
fietsknooppuntensysteem. 

 
Kosten  Planvorming en uitvoering. 
 
Financiering Provinciaal / nationaal budget Limes. 
 
Initiatief provincie in samenwerking gemeenten, historici en 

historische verenigingen.  
 
Tijdspad  2009 en vervolg projecten. 

http://www.limes.nl/�
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C3 Beleefbaar maken “Rijn-Amstel-spoorlijn”  
 
Op 1 augustus 1915 werd de spoorlijn tussen Alphen (Oudshoorn) en Uithoorn 
geopend. De lijn was 23 km lang en passeerde de plaatsen Aarlanderveen, 
Nieuwkoop, Nieuwveen en De Hoef. De lijn was in gebruik tot 1 januari 1936. Van 
de rails, bruggen en stationsgebouwen is anno 2008/2009 nog maar weinig over. 
Een (tijdelijke) beeldende kunst uiting kan de lijn in herinnering roepen. 
 

 

 
 
 

C4 Beleefbaar maken Oude Hollandse Waterlinie  

2010 is het jaar van de Oude Hollandse Waterlinie. Ter hoogte van de Woerdense 
Verlaat stond er een post, die onderdeel uitmaakte van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Dit project wil inspelen op de recreatieve en culturele potenties  om 
de waterroutes van de Oude Hollandse waterlinie weer beter bevaarbaar te 
maken. 
 

Initiatief ligt bij de gemeente Nieuwkoop in samenwerking met de historische 
verenigingen. 

Treinweg: voormalige spoorlijn 

 
 

Doel  Het met beeldende kunst creëren van een tijdelijke 
herinnering in het landschap aan de vroegere spoorlijn 
Alphen – Uithoorn.   

 
Beoogd Met het project wordt de aandacht gevestigd op het 

cultureel erfgoed in het landschap. Het project kan mede 
dienen voor kunsteducatie en –participatie.   

 
Kosten  Voorlopig budget planvorming € 20.000,- 
 Uitvoering p.m. 
 
Financiering LOP, ontwikkeling RijnGouwelijn, Cultuurplan 2009-2012 

provincie Zuid-Holland. Regionale Agenda Samenleving (RAS) 
Rijnstreek onderdeel cultuur. 

 
Initiatief- Rijnstreekberaad  
 
Partners Historische verenigingen. 
 
Tijdspad  2010 Nieuwkoop 
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12 Projecten recreatie 
De meeste recreatieve projecten zijn minder ver uitgewerkt dan de andere 
projecten, omdat zij vaak voort komen uit ander gemeentelijk en regionaal beleid. 
Wel zijn zij op kaart opgenomen met een nummer, welke verwijst naar het 
betreffende project en de locatie. Zo mogelijk is de relatie met andere 
uitvoeringsprogramma’s aangegeven. De projecten, die vanuit het LOP zijn 
toegevoegd zijn herkenbaar aan de kaders met daarin de projectopzet. 
 
Belangrijk is dat de recreatieve projecten in samenhang met het landschap en het 
bestaande recreatieve netwerk aan routes en voorzieningen worden uitgevoerd. 
Recreatieve voorzieningen dienen goed te worden ingepast, zie hiervoor ook de 
visie van het LOP, paragraaf 6.5. Bij alle projecten dient rekening gehouden te 
worden met de weidevogelgebieden, waarin recreatieve paden verstorend 
werken en in de broedtijd afgesloten dienen te zijn. 
 
 
R1 Ontwikkelen recreatieve transferia en informatiepunten  
 
Voor een goede bereikbaarheid van recreatief aantrekkelijke gebieden zijn zowel 
transferia voorzien, als ook gebiedspoorten. De transferia bestaan ten minste uit 
een parkeervoorziening en informatie voor de recreant. De gebiedspoorten 
vormen fraai vormgegeven entree’s voor het buitengebied en omvatten 
eveneens parkeerplaatsen  met informatie.  
Het initiatief voor deze plannen ligt bij de gemeenten. 
 
Ontwerp gebiedspoorten bij bestaande en nieuwe verbindingen tussen Alphen 
en het buitengebied , zie Uitvoeringsprogramma Alphen aan den Rijn, (gemeente 
Alphen aan den Rijn)  indicatief op kaart. 

o Molenwetering 
o Ridderbuurt 

o Nieuwe verbinding over N11 
o Nieuw verbinding over Aarkanaal (is tevens een transferium) 
o Diverse beoogde transferia, Project Bereikbaarheid (gemeente 

Nieuwkoop) 
o Aarweide 
o Ter Aar 
o Molenwetering Aarlanderveen 
o Zuideinde Nieuwkoop 
o Nieuwkoop centrum, provinciale weg (is uitgevoerd) 
o Noorden 
o Lange Meentweg, Woerdense Verlaat richting Breukelen. 
o Meetingpoint Nieuwkoop-Noorden (Nieuwkoop) niet op kaart. 
o Bij de Woerdense Verlaat komt een TOP (Toeristisch Opstap 

punt). 
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R2 Ontwikkelen uniforme uitstraling regionaal wandelnetwerk  
 
 

In het hele plangebied is er behoefte aan een uniforme uitstraling van het 
wandelnetwerk met goede rust- en picknickplaatsen. Deze worden nu ook wel 
eens aangetroffen op ongelukkige plaatsen en zien er verouderd uit. Voor de 
rustplaatsen is een koppeling met andere recreatieve routes en thema’s vanuit 
de cultuurhistorie, het landschap of de natuur interessant. 
 
R3 Ontwikkelen informatie recreatieve routes  
 
Op sommige onderdelen zijn de recreatieve gebruiksmogelijkheden nog 
onvoldoende bekend bij de inwoners en gebruikers van het buitengebied. Om dit 
te verbeteren kunnen kaarten worden opgesteld, die aan de bewoners of 
gebruikers van het gebied ter beschikking worden gesteld.  

- Actualiseren van de sloepenkaart (gemeente Nieuwkoop als voortrekker ) 
niet op kaart   

- Promotie buitengebied met recreatiekaart (1e concept is aanwezig), 
gratis ter beschikking te stellen aan de inwoners, huis aan huis te 
verspreiden, zie Uitvoeringsprogramma buitengebied Alphen 
(communicatieafdeling Alphen a/d Rijn) niet op kaart 

- Recreatieve route-aanduiding (gemeente Rijnwoude) niet op kaart 
 
R4 Stimuleren agro-toeristische activiteiten 
 
Het agrarische landschap kan aantrekkelijk zijn voor de recreant, indien een 
koppeling wordt gelegd met agrarisch-toeristische activiteiten. Dergelijke 
activiteiten vergroten de betrokkenheid van de burgers en recreanten bij het 
agrarisch bedrijf. De boer kan hierdoor extra inkomsten genereren.  
 
Door samen te werken in een netwerk, kunnen interessante arrangementen 
worden aangeboden, waarbij bijvoorbeeld een struinwandeling langs 
verschillende boerderijen loopt en elke boerderij een andere activiteit aanbiedt. 
Een dergelijk arrangement zou ook in combinatie met kleinschalige 
verblijfsmogelijkheden kunnen worden aangeboden. Door deze samenwerking 

Doel Uniforme uitstraling regionaal wandelnetwerk met 
aangrenzende picknickplaatsen.  

 
Beoogd Netwerk van wandelmogelijkheden met uniforme uitstraling 

en informatievoorziening.  
  
Activiteiten 

- Inventariseren huidige wandelmogelijkheden  (is reeds een 
project in de Rijnstreek, uitgevoerd door gemeente Alphen 
a/d Rijn) 

- Inventariseren rust- en picknickplaatsen  
- Aansluiting zoeken bij ommetjes rond kernen  
- Randvoorwaarden vaststellen  
- Concept ontwerp picknickplaatsen 
- Overleg en proces grondeigenaren  
- Herinrichting en aanleg picknickplaatsen  
- Ontwikkelingen uniforme informatievoorziening 

 
Kosten Ontwikkelen kaarten, promotiemateriaal en verspreiding, 

recreatieve routeaanduiding, ontwikkelen en uitvoeren 
routenetwerk.  

  
Financiering POP  
 
Initiatief- Samenwerkende gemeenten 

LBZH  
 
Partners VVV,  LAW Wandelplatform ZH, terreinbeherende 

organisaties en overige grondeigenaren. 

Tijdspad  Doorlopend 
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met een goede promotie, bijvoorbeeld via een folder ontdek en beleef, is er veel 
te winnen op dit terrein.het land van Wijk en Woude is hier reeds actief mee 
bezig.  
 
Voorbeelden van activiteiten zijn het bezoek van een boerderij, de verkoop van 
streekeigen producten, workshops die met producten van het land te maken 
hebben, waarnemen van weidevogels, kinderfeestjes, overnachten bij de boer, 
kanoverhuur, etc. Op 21 maart 2009 is bij de VVV te Nieuwkoop een TRIP 
(Toeristisch Recreatief Infopunt)  geopend. In Land van Wijk en Wouden lopen de 
projecten verblijfsrecreatie platteland en Imago van de boer. Trekkers zijn de 
Stichting Groene Hart Logies en WLTO. 
 
De initiatiefnemer kan een agrarische natuurvereniging zijn.  
De gemeenten kunnen initiatieven vanuit de streek stimuleren door 
randvoorwaarden per gebied duidelijk te formuleren en te communiceren aan 
particulieren en de agrarische natuurverenigingen. De mogelijkheden dienen 
afgestemd te zijn op de weidevogelkwaliteiten.  
 
R5 Aanleggen wandelpaden (Wp) 
 
Vanuit bestaande plannen liggen er reeds vele initiatieven voor de aanleg van 
wandelpaden. Deze zijn hieronder aangegeven. Waar mogelijk is aangegeven uit 
welk plan het pad voort komt. Initiatiefnemer voor de uitvoering is in eerste 
instantie de genoemde gemeente.  
 
Uit Impuls voor Ade; 

- Wp1  Kaagsociëteit – Rijpwetering – Nieuwe Wetering, oeverpad Kaag, 
evt. boerenwandelpad(gemeente Kaag en Braassem i.s.m. Teijlingen) 

- Wp2  Leidseweg – Oud Ade, evt. boerenwandelpad, combi fietspad 
(gemeente Kaag en Braassem) 

- Wp3  Ghoybos – Kaagsociëteit, evt. boerenwandelpad (gemeente Kaag 
en Braassem i.s.m. Teijlingen) 

- Wp4  Zuiderzijdervaart (gemeente Kaag en Braassem) 
- Wp4  Hoogmadese Polder, evt. boerenwandelpad (gemeente Kaag en 

Braassem) 
 

Wp5  Zomerdijk Plaspolder (gemeente Kaag en Braassem) 
 
Wandelpadennetwerk Natuurmonumenten (gemeente Nieuwkoop), bouwstenen: 

- Wp6a Rondwandeling Groene Jonker, reeds gerealiseerd indicatief op 
kaart. 

- Wp6b Verbinding Groene Jonker – nieuwe natuur Polder Nieuwkoop, 
geen concrete plannen indicatief op kaar.t 

- Wandelpaden natuurontwikkeling Polder Nieuwkoop-Noorden niet op 
kaart. 

- Verbinding Polder Nieuwkoop - bezoekerscentrum – Plassen, reeds 
gerealiseerd niet op kaart. 

- Brug of onbemande pont over gemeentevaart, geen concrete plannen 
niet op kaart. 

- Pad Nieuwkoop – Meije door plassengebied niet op kaart. 
- Wp6c Verbinding Groene Jonker-Pietersenpad indicatief op kaart. 
- Wp6d Pietersenpad – Uitweg – Hollandsekade, incl. ommetje door de 

Haeck indicatief op kaart. 
- Oudshoornpad/ Kleine Meijepad, bijna gerealiseerd niet op kaart. 
- Wp6e Wandelpad door de Meijegraslanden naar de zuid-westpunt 

indicatief op kaart Zuidwestpunt naar Bodegraven indicatief op kaart. 
- Rondwandelpad IVN Bodegraven ten zuiden van Nieuwkoopseplassen 

niet op kaart. 
- Wandeling door zuidpunt, ruwe schets, geen concrete uitwerking niet op 

kaart. 
- Bovenlanden op grens van de Woerdense Verlaat, in samenwerking met 

gemeente de Ronde Venen. 
- In het kader van Wijk en Woude is een wandelrouteplan uitgevoerd. 

 



Uitvoeringsprogramma LOP Rijn- en Veenstreek 

Brons en partners landschapsarchitecten bv, februari 2010        48 van 54 

 
R6 Realiseren struinpaden en boerenlandpaden en oplossen knelpunten (Sp) 
 
Naast de aanleg van wandelpaden is er ook behoefte aan de aanleg van 
struinpaden/ boerenlandpaden incl. voorzieningen (hekjes, overstapjes) in de 
polders rondom Alphen aan den Rijn. Deze projecten komen voort uit het 
Uitvoeringsprogramma voor het buitengebied  van de gemeente Alphen aan den 
Rijn, indicatief op kaart; 
 

- Sp1  Vrouwengeestpolder 
- Sp2  Polder Gnephoek 
- Sp3  Polder Nieuwkoop langs randen 
- Sp4  Drooggemaakte Polder ten westen van Aarlanderveen 
- Sp5  Polder Steekt tussen Oude Rijn en N11 
- Sp6  Zaanse Rietveld 
- Noord- en Zuideinderpolder, niet op kaart 
- Verbindingen langs de Woerdense Verlaat – Westveense kade,  niet op 

kaart 
 
Ook dienen enkele knelpunten in het netwerk van (boeren)wandel-paden te 
worden opgelost door de aanleg van bruggen; 

- Brug tbv boerenwandelpad ter hoogte Oostvaartpark (gemeente 
Rijnwoude) niet op kaart. 

- Brug tbv boerenwandelpad over de Oostvaart in Hazerswoude Rijndijk 
(gemeente Rijnwoude) niet op kaart. 

 
R7 Realiseren korte rondwandelingen vanuit kernen 
 
De gebieden tussen en nabij de kernen zijn zowel landschappelijk als recreatief 
aantrekkelijk. Doel is minimaal 1 ommetje per kern te faciliteren. Concreet liggen 
er reeds twee voorstellen; 

- Woubrugge heeft een burgerinitiatief klaarliggen, genomineerd voor de 
Provinciale Ommetjesprijsvraag, indicatief op kaart. 

- Wandelommetje Aarlanderveen, doortrekken looproute Hogedijk – 
Dorpsstraat Aarlanderveen (Alphen) indicatief op kaart. 

 
Activiteiten 

- Per kern een vrijwillige ommetjescommissie aanstellen 
- Inventariseren verkennen wandelmogelijkheden 

(cultuurhistorie > kerkenpaden) 
- Afstemming randvoorwaarden ommetjes  
- Overleg grondeigenaren 
- Afsluiten contracten  
- Regelen vergoedingen 
- Inventariseren benodigde kunstwerken (bankjes, overstapjes 

etc.) 
- Plaatsen kunstwerken 
- Openen ommetjes 
 

Doel Ieder dorp zijn eigen ommetje.  
  
Beoogd Elke kern minimaal 1 ommetje van ca 1 a 1,5 uur.   
 
Kosten  Inventarisatie en afstemming wandelmogelijkheden, 

vergoedingen eigenaren, inrichting, plaatsen banken, 
prullenbakken.  

 
Financiering Regionaal landschapsfonds 
 
Initiatief- LBZH, regionale leden van wandelplatform LAW.  
 
Partners Landschapsvrijwilligersgroepen en andere 

vrijwilligersgroepen, IVN. 

Tijdspad  Elk jaar een dorp. 
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R8 Aanleggen fietspaden en oplossen knelpunten (Fp) 
 
Aanvulling op de huidige fietspadenstructuur is wenselijk op de volgende locaties; 

- Fp1  Dwarsweg – Korte Oostweg, 550 m, zie Uitvoeringsprogramma 
Alphen a/d Rijn (gemeente kaag en Braassem) 

- Fp2  Kaagsociëteit – Rijpwetering, 3200 m. (gemeente Kaag en Braassem 
i.s.m. Teijlingen) 

- Fp3  Leidseweg – Oud Ade, 2425 m. , combi wandelpad (gemeente Kaag 
en Braassem) 

- Middelweg – Leiderdorp (gemeente Alphen a/d Rijn) 
- Fp4 Zegerbaan – Kortsteekterweg, zie uitvoeringsprogramma Alphen a/d 

Rijn (gemeente Alphen a/d Rijn)  
- Fp5  Ringvaart – Vierheemskinderenweg indicatief op kaart (gemeente 

Rijnwoude) 
- Fp6  Langs Ringvaart, integraal met Groene Blauwe Slinger (gemeente 

Rijnwoude)  
- Fp7  Ten zuiden van N11 (gemeente Rijnwoude) 
- Fp8  N11 – spoorbaan – Boskoop door het Zaanse Rietveld, zie 

uitvoeringsprogramma Alphen a/d Rijn (gemeente Alphen a/d Rijn) 
- Fp9  Burg. den Hollanderweg en Kompierekade (gemeente Rijnwoude) 

 
Oplossen knelpunten in het netwerk van fietsroutes 
 

- Verbinding over N11 tussen Kerk en Zanen en Zaanse Rietveld 
(gemeente Alphen a/d Rijn) 

- Verbinding over Aarkanaal (Zegerslootgebied-buitengebied) Burg. 
Bruinslotsingel-Nieuwkoopseweg (Alphen) 

 
 
 
 

R9 Aanleggen veerpontjes 
 

- Hanepoel, trekpontje (Kaag en Braassem) 
- Oude Rijn t.h.v. Hoorn-Gnephoek, zie uitvoeringsprogramma Alphen a/d 

Rijn (Alphen) 
- Oude Rijn t.h.v. Steekterweg-Kortsteekterweg, zie 

uitvoeringsprogramma Alphen a/d Rijn (Alphen) 
- Oude Rijn tussen Achthovenerpolder en Polder Groenendijk indicatief op 

kaart (Rijnwoude) of Oude Rijn t.h.v. de Rijneke Boulevard, t.p.v. 
Heinekenhaventje (Rijnwoude) 

- Grift tussen Zegveld en Woerden 
- In Land van Wijk en Wouden is hier ook een project voor opgenomen. 

 
R10 Realiseren vaarverbindingen en oplossen knelpunten 
 
Dit project bestaat uit het uitbreiden van het netwerk van vaarroutes door waar 
nodig watergangen te verdiepen/ te verbreden en bruggen te verhogen. Het gaat 
om openstelling en opwaardering van de volgende watergangen: 

- Ringvaart Polder Nieuwkoop (west) met doorsteek door Papenveer naar 
Langeraarse Plassen 

- Kromme Aar 
- Westvaart, Oostvaart, Ringvaart Hazerwoudse Droogmakerij, 

Spijkerboorse Wetering 
 
Ook zijn er diverse knelpunten in het netwerk van routes over het water die 
opgelost dienen te worden (S); 

- S1 Aanleg sluis Langeraarse Plassen – Leidse Vaart 
- S2 Herstel Papenveerse Sluis / Schilderkade; de sluis is gedempt, maar 

nog wel in tact.  
- S3 Herstel sluis Grote Wetering - Aarkanaal S4 Kano-oversteekplaats 

Ziende bij Aarlanderveensewetering (gemeente Alphen a/d Rijn) 
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- S5 Kano-oversteekplaats Ziende bij Ziendersluis, zie 
Uitvoeringsprogramma Alphen (gemeente Alphen a/d Rijn) 

 
In Nieuwkoop, Woerden en Bodegraven werkt de VVD aan een motie om oude 
vaarwegen weer bevaarbaar te maken (motie Vergeten Vaarwegen). 
 
R11 Aanlegggen en faciliteren passantenplaatsen  
 
Ten behoeve van de recreatievaart worden passantenplaatsen in de Oude Rijn 
aangelegd, mogelijk in combinatie met een aantal voorzieningen en aansluiting 
op het fiets- en wandelpadennetwerk (gemeente Rijnwoude), zie het 
uitvoeringsprogramma Hollandse plassen. 
 
In het Aarkanaal gaat het om het regelen en faciliteren van bestaande 
passantenplaatsen (gemeente Alphen a/d Rijn).  
 
Er zijn ideeën om een jachthaven voor 400 boten bij Aarweide te ontwikkelen. 
 
 
R12 Realiseren ruiter- en menroutes 
 
De realisatie van deze routes is al dan niet gekoppeld aan de aanleg van fiets- en 
wandelpaden. 
Trekker KNHS in overleg met de gemeenten, niet op kaart 
Binnen de gemeente Alphen is dit project ook opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma voor het buitengebied. Voor het Land van Wijk en 
Wouden is het Rijnstreekberaad trekker. 
 
 
 
 
 

 
 
R13 Ontwikkeling Meijepark  
 
Dit is een specifiek gebiedsgericht project van de gemeente Nieuwkoop. Dit 
project ligt aan de westzijde van de Nieuwkoopse plassen en bestaat uit de 
ontwikkeling van het Meijepark als dagrecreatieve voorziening. 
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13 Projecten water 

 
W1 Verbreden sloten ten behoeve van waterberging Vierambacht 
 
Ten behoeve van voldoende waterberging zullen de sloten in Polder Vierambacht 
worden verbreed. Zo mogelijk dient te worden gekozen voor flauwe taluds, 
waardoor tevens op lokaal niveau natuurvriendelijke oevers ontstaan.  
 
Initiatief   Hoogheemraadschap in afstemming met de grondeigenaren.  
 
W2 Verbeteren waterberging diverse locaties 
 
Op vele plaatsen binnen het plangebied zijn nadere oplossingen nodig voor 
waterberging. Deze locaties zijn globaal aangegeven als zoeklocaties op de 
visiekaart en de uitvoeringskaart van het LOP. Bij de uitwerking hiervan dient de 
verkavelingstructuur van de polders te worden benadrukt (bijvoorbeeld 
langwerpig of rechthoekig) en dient zo mogelijk een combinatie met andere 
functies te worden gelegd (natuurvriendelijke oevers, natuurontwikkeling, 
recreatief pad, landgoedontwikkeling, etc).  
 
Initiatief  Hoogheemraadschap. Mogelijkheden voor een integrale 

ontwikkeling dienen door de gemeenten te worden aangegeven. 
 
W3 Graven nieuwe watergangen 
 
Op twee plaatsen zijn binnen het plangebied aanvullende waterverbindingen 
wenselijk voor de scheepvaart; 
 
Een verbetering en verbreding van de bestaande waterverbinding Zegerplas – 
Oude Rijn, door het centrum van Alphen aan den Rijn. Initiatief hiervoor ligt bij de 
gemeente Alphen a/d Rijn. 

 
Verbinding Drecht – Westeinderplassen. Initiatief voor deze verbinding ligt bij de 
gemeente Kaag en Braassem, in afstemming met de gemeente Aalsmeer en de 
provincies Noord- en Zuid-Holland. 
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14 Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) 

 

Het ILG is ingevoerd in januari 2007 met als doel om met een enkel budget het 
landelijk gebied slagvaardiger te kunnen aansturen. Voorheen bestond een groot 
aantal subsidieregelingen, die nu door het ILG zijn vervangen. Er is daardoor veel 
veranderd in het subsidiestelsel van de afgelopen jaren. Het ILG is een 
gezamenlijk project van het Rijk (ministeries van LNV, VROM en V&W), de 
provincies, de waterschappen en de gemeenten. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ILG. Daartoe 
beschikken de provincies van 2007 t/m 2013 over een budget van 3,2 miljard 
euro en daarnaast 450 miljoen euro aanvullende rijksmiddelen. 

Provincies zijn het scharnier tussen regio en Rijk (zie ook 
www.vitaalplatteland.nu). Samenwerking met de regio komt tot uiting in het 
provinciaal meerjarenplan (pMPJ). De provincies maken een pMPJ  in overleg met 
gemeenten en waterschappen. Hierin wordt omschreven welke doelen de 
provincie wil behalen en met wie.  
 

Samenwerking met het Rijk komt tot uiting in ILG-bestuursovereenkomsten. 
Hierin staat het budget dat de provincie krijgt en een omschrijving van de 
prestaties die het Rijk van de provincie verwacht. De ILG-
bestuursovereenkomsten zijn de basis voor het ILG en gelden voor de periode 
2006-2013. 

 
Subsidieregeling Landelijk Gebied algemeen 
De subsidieregeling Landelijk Gebied maakt deel uit van de pMPJ. Deze regeling 
maakt financiële ondersteuning vanuit het ILG mogelijk voor initiatieven die 
bijdragen aan de doelen en prestaties van het pMJP. Een deel van deze ILG-
middelen wordt, in combinatie met de middelen op grond van het Europees 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2), toegekend op basis van de 
provinciale subsidieregeling Landelijk Gebied. (Uit: Subsidies Landelijk Gebied, 
website province Zuid-Holland) 
 

De subsidieregeling Landelijk gebied richt zich (afgezien van een aantal specifieke 
regelingen voor natuurdoelen, zoals ecologische verbindingen en soortenbeleid) 
vooral op de doelen van het deelprogramma Vitaal Platteland. Ook de doelen van 
het europees plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) vallen hieronder.  Het 
gaat dan vooral om doelen als: landschap, cultuurhistorie, agrarische 
structuurversterking, recreatieve routes en verbreding van de agrarische 
bedrijfsvoering. Deze regeling staat open via 2 tranches per jaar. (volgens Hans 

Geerders, Deelprogrammamanager Vitaal Platteland) 

Doelen Provincie Zuid-Holland 

Het pMJP is opgebouwd uit een vijftal deelprogramma’s: 

a. deelprogramma Recreatie 
b. deelprogramma Natuur (incl. milieu) 
c. deelprogramma Vitaal Platteland (incl. cultuurhistorie) 
d. deelprogramma Bodemsanering 
e. deelprogramma Water 

Het rijksdoel sociaaleconomische vitaliteit is niet vertaald in prestaties en 
middelen voor de provincie. 
 

Ad. A Deelprogramma Recreatie 

Dit deelprogramma staat in het teken van de uitvoering van het akkoord 
“Zuidvleugel Zichtbaar Groener” dat Rijk, provincie en regio’s in december 2005 
hebben gesloten. De partijen hebben concrete afspraken gemaakt over  
verwerving, inrichting, beheer en financiering van omvangrijke recreatiegebieden 
om de steden. 
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Ad.  B Deelprogramma Natuur 

Het hoofddoel van dit deelprogramma is realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Het Rijksmeerjarenprogramma Vitaal Platteland 2 (MJP2) 

gaat uit van realisatie van de totale EHS in 2018. 

 

Binnen de provincie kent de Ecologische Hoofdstructuur een deel dat voor 2013 
en een deel dat tussen 2013 en 2018 wordt gerealiseerd. Een en ander wordt 
gefinancierd uit ILG-budget en het geld wordt besteed via opdrachtverlening aan 
DLG (de ‘huisaannemer’ van de provincie). Een aantal EVZ’s in het plangebied valt 
binnen het deel dat tussen 2013 en 2018 wordt gerealiseerd. 

Ad. C Deelprogramma Vitaal Platteland 

De Contourennota Levend Landschap bevat kaders en stelt prioriteiten voor de 
ontwikkeling en het behoud van kwaliteiten op het gebied van landbouw en 

landschap. Een zestal deelgebieden van de provincie (te weten de 
Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Gouwe Wiericke, Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, Land van Wijk en Wouden en de Hoeksche Waard) is hierbij als 
prioritair aangemerkt. 

 

Ad. D Deelprogramma Bodemsanering 

Dit programma is verdeeld in bodemsanering, duurzaam bodemgebruik en 
waterbodemsanering 

 

Ad. E Deelprogramma Water 

In het kader van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal 
Bestuursakkoord  Water zal in regionaal verband, samen met de waterschappen, 
worden gezocht naar mogelijkheden tot koppeling van de wateropgave met de 
groenopgave en het combineren van investeringen. De reeds overeengekomen 
projecten (waterbergingen EDP en NDP en watermaatregelen KRIWA) worden 
uitgevoerd, evenzo de projecten op de TOP-lijst verdroging (zie deelprogramma 
Natuur). (Uit: Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007 – 2013) 

 

Land van Wijk en Wouden 

Voor het Land van Wijk en Wouden is een commissie ingesteld. De 
gebiedscommissie vervult niet meer de rol die men voor ogen had. Er is 
onvoldoende instrumentarium op RO gebied. Er is meer samenwerking met de 
regio nodig en er vindt een herijking plaats. De gemeente heeft wel gelden 
gereserveerd voor de uitvoering van projecten van Wijk en Wouden. 

 

ILG; verwerving, inrichting en subsidiestromen 

Binnen het ILG is een onderscheid gemaakt tussen verwerving en inrichting en 
subsidiestromen. Verwerving en inrichting gebeurt door de provincie zelf in de 
aangewezen prioritaire gebieden. De Rijnstreek valt hier deels buiten. De 
subsidiestromen gelden voor heel Zuid-Holland (POP) en vallen onder  de ASV 
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(Algemene Subsidieverordening). Daar waar van ze van toepassing zijn, zijn  deze 
vermeld bij de projecten. 

In het pMJP (en ook in de subsidieregeling) is de Rijnstreek deels niet opgenomen 
als prioritair gebied. Dit betekent dat de provincie hier zelf geen cofinanciering 
verstrekt op subsidieprojecten (gebied dient dus zelf  50% van de subsidiabele 
projectkosten op zich te nemen).  Projecten uit niet-prioritaire gebieden scoren in 
de rangschikking van de tranches ook lager.  Maar het indienen van aanvragen uit 
niet-prioritaire gebieden is mogelijk en er worden ook regelmatig aanvragen 
gehonoreerd. (info Hans Geerders, Deelprogrammamanager Vitaal Platteland). 
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